
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 17042 Екологія

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 101 Екологія

 
 

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

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

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


Загальні відомості
 

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

Повна назва ЗВО Поліський національний 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 17042

Назва ОП Екологія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

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

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

Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування

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

Кафедри суспільних наук, іноземних мов, вищої та прикладної 
математики, фізичного виховання, загальної екології, правознавства, 
комп’ютерних технологій і моделювання систем, геодезії та землеустрою, 
ґрунтознавства та землеробства, біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук

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 148709

ПІБ гаранта ОП Іщук Оксана Василівна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ischuk@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(098)-325-42-94

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 3 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
ОПП «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була розроблена у 2017 р. після вивчення ринку 
праці, потреб роботодавців та затверджена Вченою радою ЖНАЕУ 29 червня 2017 року (протокол № 15 від 29.06.17 
р.), інформація про неї внесена до Правил прийому ЗВО та оголошено набір. У подальшому, із затвердженням у 
жовтні 2018 року стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія для першого (бакалаврського) рівня було 
оновлено ОП Екологія для вступників 2019 та 2020 років. При цьому відбулись зміни у складі проектної групи. 
Наразі до робочої групи входять доц. кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук, к.с.-г.н. Іщук О.В. 
(гарант ОПП); доц. кафедри загальної екології, к.с.-г.н. Валерко Р.А.; доц. кафедри екологічної безпеки та економіки 
природокористування, к.е.н. Ращенко А.В. Освітньо-професійна програма «Екологія» 2020 р. першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти розроблена на основі Стандарту вищої освіти та була затверджена рішенням 
вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету (з 03.03.2020 р. – Поліського 
національного університету ) від 24.06.2020 р., протокол № 11.
Нині підготовка здобувачів за ОП здійснюється за денною та заочною формами навчання.
ОПП передбачає опанування майбутнім фахівцем понять, концепцій, принципів природничих наук, сучасної 
екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та 
сталого розвитку. ОПП підлягає постійному моніторингу та періодичному перегляду з метою врахування в ній 
актуальних запитів внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів. Зміни до ОПП вносилися щороку в частині освітніх 
компонетів, що забезпечують формування компетентностей та програмних результатів навчання. ОП 
оприлюднюється на сайті університету до початку вступної кампанії. 
Підтвердженням рівня професійної підготовки здобувачів ОП Екологія є кар’єрна траєкторія випускників 
спеціальності 101 «Екологія", які обіймають керівні посади та є провідними фахівцями в державних установах, 
провідних підприємствах області різних форм власності та господарювання (Мудренок Н.М., Приставський М.М., 
Борисюк О.В., Фрідріх А., Дем’янчук С.М., Кравчук Т.М. та ін.).
ОПП включає такі складові: загальну характеристику програми; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за програмою; обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітнього ступеня бакалавра; перелік 
компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавра, 
сформульований у термінах результатів навчання; перелік освітніх компонентів програми та їх логічну 
послідовність; форми атестації здобувачів освітнього ступеня бакалавра; вимоги до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 27 23 4 0 0

2 курс 2019 - 2020 47 38 10 0 0

3 курс 2018 - 2019 59 46 12 0 0

4 курс 2017 - 2018 35 21 19 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
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 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_Екологія_2020_бак.pdf g2QYbEqPXzVFCi9X1fm1W26lhC8qWVKymQu0BLSm8
BE=

Навчальний план за ОП НП_Екологія_2020.pdf rMQYfAZ67o6rVkiSZcu0TVtxl59aH+OyB+PYJts953A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія _ОП_Екологія_Семенюк 
М.М..pdf

5Rco/i7McO+P7wS0KvkBmf9M9lQIepJDaimsO9Lv4z4=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ ОП_Екологія_Лінкевич 
П.П..pdf

EhtruoTNEVoh1VJUgcAcQpf8bYI18srjHkuu6gufIIk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ОП_ЕКологія_Жук 
С.В..pdf

bx70Rmc5QwkD4LrkVr5q2/CruwL1tZwPa9Q6XjSadWY
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ОП_Екологія_Ігнатюк 
А.І..pdf

RCYmCEwwCsalWj54dieHEwFM7tiQEz0n08u/lg2cOeg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ОП_Екологія_Паламарч
ук Р.П..pdf

h43RKDWTWCClhPKjakteqXAHzHJzxlEOpOGzoiuCviE
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП Екологія є формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в 
професійній діяльності у сфері екології через теоретичне та практичне навчання. Основою для розробки й 
удосконалення ОП стали: постійний моніторинг освітніх послуг, аналіз вакансій і можливостей ринку праці, 
опитування керівників та провідних спеціалістів профільних підприємств. Це стало підґрунтям щодо необхідності 
продовжувати формування та реалізацію моделі підготовки фахівців у сфері екології, спрямовану на підготовку 
спеціалістів аграрної й рекреаційної галузей та природно-заповідного фонду Поліського регіону. ОП виконується в 
активному дослідницькому середовищі: набуття практичних навичок у атестованій на відповідність вимогам ДСТУ 
ISO 10012:2005 вимірювальній лабораторії Поліського університету (https://is.gd/ZYChk5 ), проходження 
виробничої практики на підприємствах, в організаціях; участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній роботі 
кафедр факультету. Урахування пріоритетів сталого розвитку Житомирської області до 2027 р. 
(https://is.gd/WoUiZm) (необхідність розробляти рекомендації та проекти щодо зменшення техногенного 
навантаження на території та здоров’я людей, впровадження сучасної системи утилізації та переробки ТПВ в 
територіальних громадах, підвищення рівня екологічної свідомості та культури населення), наявність потужного 
наукового потенціалу, матеріально-технічної бази, вимірювальної лабораторії Поліського університету є підґрунтям 
для забезпечення унікальності ОПП Екологія.

 

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

Цілі ОП відповідають місії та стратегії університету, які визначені у Стратегії розвитку Поліського національного 
університету https://is.gd/NAtrdy  :
Аналіз документу засвідчує відповідність цілей ОПП Екологія таким складовим місії і стратегії Поліського 
університету:
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1) підготовка професійної еліти з метою сталого розвитку; 
2) сприяє реалізації візії університету як міжнародно визнаного лідера в освіті, дослідженнях і творенні соціальних 
цінностей, надійного партнера у формуванні державної і регіональної політики, підприємництві та залученні 
інвестицій; 
3) орієнтована на формування університетських цінностей (професіоналізм, відкритість та прозорість, свобода 
думки та дії, креативність та інновації, проактивність, партнерство).

 

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

Професійні та наукові інтереси здобувачів вищої освіти щодо компетенцій та програмних результатів навчання були 
враховані шляхом опитування, що відповідає принципам освітньої діяльності Університету (https://is.gd/XQrRJx) 
(реалізації освітньої діяльності на засадах компетентісного підходу, студентоцентрованого навчання, всебічного 
сприянню здобувачам вищої освіти щодо формування індивідуальної освітньої траєкторії). Опитування здобувачів 
вищої освіти, які навчаються на ОП, проводиться анонімним анкетуванням щодо якості викладання, якості освітньої 
програми та якості освітнього процесу, академічної доброчесності (https://ecobepk.wixsite.com/esee). Окремо 
проводиться опитування випускників спеціальності (https://ecobepk.wixsite.com/esee). З метою перегляду та 
вдосконалення ОП на розширене засідання кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування 
запрошуються здобувачі та випускники вищої освіти. Під час перегляду та оновлення ОП на 2020 р. були залучені 
такі здобувачі: Люх К.А., Матвійчук О.С., Криволапчук В. За результатами обговорення ОП були враховані 
побажання та пропозиції здобувачів щодо посилення окремих загальних (ЗК 05, ЗК 12) та фахових компетентностей 
(СК 08, СК 09 та СК 14), зокрема було збільшено кількість кредитів ЄКТС для ОК 1, ОК 6 та ОК 19, введено нові 
освітні компоненти ОК 2, ОК 10, ОК 28, що забезпечують відповідні програмні результати (ПР 07, ПР 14, ПР 24, ПР 
06, ПР 12,). В цілому 85% здобувачів задоволено набором дисциплін за ОП.

- роботодавці

При запровадженні ОП у 2017 році потенційні роботодавці були ознайомлені з освітньо-професійною програмою та 
навчальним планом і надали відгуки та рецензії. З метою оновлення та модернізації ОП на 2020 рік до обговорення 
її були залучені такі зовнішні стейкхолдери: Жук С.В. – начальник Державної екологічної інспекції Поліського 
округу; Ігнатюк А.І. – директор лабораторії державної установи «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія»; 
Шелюк М.І. – директор природного заповідника «Древлянський»; Лінкевич П.П. – т.в.о. директора, головний 
лісничий Поліського природного заповідника; Семенюк М.М. – заступник начальника Управління екології та 
природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. За результатами спільного обговорення ОП 
враховано пропозиції стейкхолдерів (до ОП були внесені фахова СК 14 та програмні результати ПР 26-ПР 27, що 
реалізовані в освітні компоненти). За рекомендаціями Шелюка М.І. та Лінкевича П.П. та з огляду на думку 
здобувачів освіти збільшено обсяг годин на освітні компоненти ОК6, ОК19. За рекомендаціями Жука С.В. і Семенюка 
М.М. до обов’язкового блоку дисциплін введено такі освітні компоненти, як ОК26, ОК28, ОК30. Внесені пропозиції 
щодо посилення управлінських компетентностей (СК06, СК 09, СК 13; ПР 01, ПР 04); формування у здобувачів 
навичок (ПР 09, ПР 01, ПР 12, ПР 15). Дані пропозиції будуть враховані при розробці проєкту ОП (редакція 2021 р.). 
Також проводиться анкетування роботодавців щодо якості освітньої програми (https://ecobepk.wixsite.com/esee ).

- академічна спільнота

Інтереси академічної спільноти Поліського університету були враховані під час розробки та формування ОП. 
Зокрема, під час оновлення ОП Екологія 2020 р. на розширене засідання кафедри екологічної безпеки та економіки 
природокористування були запрошені викладачі з інших кафедр, які зацікавлені у реалізації даної ОП (Дорохов В.І., 
Котюк Л.А., Світельський М.М., Федючка М.М., Герасимчук Л.О., Матковська С.І., Довбиш Л.Л, Хант Г.О., Ляшенко 
Р.Д.). Зокрема, завідувачкою кафедри іноземних мов внесена пропозиція про посилення у здобувачів 
компетентностей щодо здатності спілкуватися іноземною мовою (ЗК05, СК12) та рекомендовано ввести до освітньої 
програми освітній компонент – ОК2, а також збільшити обсяг годин на вивчення ОК1. Дана пропозиція знайшла 
відображення в ОП редакції 2020 року. Завідувачка кафедри правознавства Ляшенко Р.Д. та професорка кафедри 
екологічної безпеки та економіки природокористування Бордюг Н.С. акцентували на посиленні правових аспектів 
ОПП, оскільки більшість освітніх компонентів базуються на знанні нормативно-правових документів з охорони 
навколишнього середовища (ОК 19, ОК 22, ОК 24, ОК 25, ОК 28, ОК 31). На сформовану освітньо-професійну 
програму отримано рецензії від представників академічної спільноти та провідних науковців у сфері екології, 
зовнішніх стейкхолдерів (https://is.gd/NAtrdy ). Заключено договори із закладами вищої освіти, академічними 
інститутами та іншими установами (https://ecobepk.wixsite.com/esee ).

- інші стейкхолдери

До обговорення ОП Екологія залучалися інші групи стейкхолдерів:
- представники органів державної влади та органів самоврядування (зокрема, Ширма В.В. – заступник голови 
Житомирської обласної ради, який окрім того, входить до складу Наглядової ради Поліського університету) 
https://is.gd/tP5cRR акцентували на доцільності посилення підготовки фахівців з розвинутими загальними та 
професійними компетентностями, які могли б демонструвати свої знання, навички, вміння, що необхідні для 
професійної діяльності у сфері екології. За результатами взаємодії було збільшено кількість кредитів на ОК18 
(Загальна екологія), яка забезпечує засвоєння студентами основ фундаментальної екології як теоретичного 
підґрунтя охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
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- директорка Ботанічного саду Поліського національного університету Кравчук Т.М. обґрунтувала необхідність 
введення до ОП освітніх компонент, які сприятимуть розширенню знань щодо акліматизації, інтродукції нових 
видів рослин, збереження рослинного світу та його унікального генофонду. Пропозиція врахована в ОПП редакції 
2020 року (до переліку вибіркових компонент були внесені такі дисципліни, як Основи Інтродукції рослин, 
Екологічна фенологія та Фітоценологія).

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

Аналіз вакансій і можливостей ринку праці Житомирської області, опитування та запити роботодавців доводять 
необхідність формування унікальної регіональної моделі підготовки фахівців у сфері екології. Особливістю ОП є 
аграрна та рекреаційна спрямованість, яка досягається шляхом розширення обов’язкових освітніх компонент – ОК 
16, ОК 19, ОК 20 та введенням вибіркових компонент (Агроекологія, Радіобіологія та радіоекологія), що відображає 
тенденції розвитку ринку праці Житомирського регіону. Програмні результати навчання ОП відображають 
актуальність професії та повною мірою відповідають тенденції розвитку спеціальності у регіональному розрізі, а 
збереження довкілля – у глобальному контексті. Враховуючи стан розвитку ринку праці, за рекомендаціями 
роботодавців у 2020 році були введені додаткові ПР (ПР 26, ПР 27). Програмні результати навчання, викладені в ОП 
та їх опанування в науково-дослідницькому середовищі на базі вимірювальній лабораторії дозволяють випускникам 
програми бути конкурентоспроможними на ринку праці. Основними замовниками фахівців з питань охорони 
довкілля та збалансованого природокористування є: Управління екології та природних ресурсів ЖОДА, Держ. екол. 
інспекція Поліського округу, Поліський природний заповідник, Природний заповідник «Древлянський», 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

Сьогодні Житомирщина 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 регіону щодо зберігання, утилізації та знешкодження відходів; охорони та раціонального 
використання земельних ресурсів (деградація земельних ресурсів у результаті нераціонального с/г використання, 
ерозії, радіоактивного забруднення); ПЗФ; низький рівень екологічної освіти та виховання населення, що 
відображені у Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року та в обласній Програмі охорони НПС 
в Житомирській області на 2018-2022 роки, були враховані при розробці ОП та є основними складовими її 
обов’язкових - ОК15, ОК19, ОК28, ОК30, та вибіркових компонент - Радіобіологія та радіоекологія, Агроекологія, 
Урбоекологія, Охорона та раціональне використання природних ресурсів та рекультивація земель, Екологічна 
культура, Екологічна освіта і виховання населення. 
Таким чином підготовка за ОП надає можливість отримати висококваліфікованих випускників у сфері екології, 
охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування з урахуванням як галузевого 
(необхідність переходу на екологоорієнтований розвиток усіх галузей виробництва), так і регіонального (аграрна та 
рекреаційна спрямованість Житомирської області) контексту.

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

При формуванні цілей та програмних результатів навчання ОП використовувався досвід аналогічних програм 
вітчизняних ЗВО: Національного університету біоресурсів і природокористування України  https://is.gd/XOC6Ma; 
Полтавського державного аграрного університет https://is.gd/TgN6Pg; Національного університету «Києво-
Могилянська академія» https://is.gd/yhgMqO; Львівського національного аграрного університету 
https://is.gd/1mmfK2; Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 
https://www.knau.kharkov.ua/uploads/opp/fzr/ОПП101Бак.pdf; Херсонського державного аграрного університету 
https://is.gd/adoBgE; Житомирського державного університету імені Івана Франка https://is.gd/1D1C9e. За 
результатами розгляду ОП даних ЗВО в ОП 2020 введено обов’язковий компонент ОК10 та розширено перелік 
вибіркових дисциплін (Дозвільна діяльність в екології, Екологічний контроль на кордоні, Екологічний аудит, 
Екологічний менеджмент). Зарубіжний досвід був запозичений під час закордонного науково-педагогічного 
стажування викладачів. Головними пріоритетами європ. програм є фокусування підготовки фахівців на вимоги 
ринку праці, орієнтація ОП на здобувача вищої освіти, можливість вибору та розвитку певного набору 
компетентностей. Безпосередньо при розробці ОП 2020 року до переліку вибіркових компонент введено дисципліну 
Міжнародні проекти та академічна мобільність (ПР01, ПР07, ПР22, ПР23). Таким чином ОП Екологія орієнтована 
на наук.-практ. підготовку, що робить її конкурентоспроможною в умовах сьогодення.

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

ОП за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки вперше була розроблена в університеті у 2017 
році за відсутності Стандарту вищої освіти за даним рівнем підготовки і затверджена наказом ректора (протокол 
засідання вченої ради ЖНАЕУ протокол № 15 від 29.06.17 р).
Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 10 Природничі науки, спеціальності 101 
Екологія затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 № 1076. Відповідно 
до вказаного стандарту розроблено ОПП Екологія з підготовки фахівців першого рівня вищої освіти за 
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спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки, схвалену рішенням Вченої ради ЖНАЕУ (протокол № 
17 від 23.04.2019 р.).
Програмні результати навчання за розробленою ОПП відповідають вимогам, наведеним у Стандарті вищої освіти. 
Розроблені обов’язкові компоненти ОП, які дозволяють досягти результатів навчання (ПР 01-ПР 27). Матриця 
відповідності програмних результатів навчання та освітніх компонентів наведена у таблиці 4 даної освітньо-
професійної програми. 
Освітні компоненти, передбачені ОП, спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 25-ти основних та 2-х 
додаткових програмних результатів навчання, які сприятимуть їхньому професійному росту.
Інтегральна компетентність в рамках ОПП Екологія з підготовки фахівців першого рівня вищої освіти, схвалена 
рішенням Вченої ради ЖНАЕУ (протокол № 11 від 24. 06. 2020 р.) формується на основі узагальнення 
компетентнісних характеристик освітнього рівня бакалавр та повною мірою реалізується при написанні 
кваліфікаційної роботи.
Матеріально-технічна база, кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення ОП сприяють досягненню 
результатів навчання, визначених стандартом.
Таким чином, окреслені програмні результати досягаються змістовним наповненням визначених освітніх 
компонентів, їх обсягами та методами навчання і контролю, відображають сукупність професійних 
компетентностей, знань, практичних умінь і навичок здобувачів вищої освіти, що можуть бути придатними для 
вирішення проблем у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. 
Відповідність програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання наведено у 
таблиці 3.

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 України першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 10 Природничі науки, спеціальності 101 
Екологія затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.10.2018 № 1076. До цього 
при формуванні освітньо-професійної програми керувалися проектом стандарту вищої освіти та Національною 
рамкою кваліфікацій відповідного рівня.
Професійні компетенції та програмні результати при підготовці ОП (в редакціях 2017 р. та 2018 р.) формулювалися у 
відповідності до потреб підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 
Екологія, визначених згідно із чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій 
ДК 003:2010 зі змінами та доповненнями. ОП “Екологія” спрямована на фахову підготовку здобувачів вищої освіти, 
які можуть обіймати такі посади: еколог, експерт з екології, технік-еколог, організатор природокористування, 
природоохоронник (ПР01, ПР02, ПР 05, ПР11, ПР17); інженер з відтворення природних екосистем, інспектор з 
охорони природно-заповідного фонду, інспектор з охорони природи (ПР03, ПР06, ПР16, ПР22, ПР23).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

166

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

60

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

Зміст ОП повністю відповідає предметній області спеціальності 101 Екологія, що визначена Стандартом вищої 
освіти. Освітні компоненти ОП Екологія поділяються на обов’язкові та вибіркові, складають певну структурну 
послідовність за семестрами та роками згідно навчального плану за двома циклами підготовки: загальної та 
професійної. 
Освітні компоненти загального циклу підготовки є основою для подальшого вивчення дисциплін професійного 
циклу підготовки в логічній послідовності та взаємопов’язаності, що підтверджується структурно-логічною схемою. 
(ст. 10 ОП). Обов’язкові освітні компоненти циклу професійної підготовки, також виробнича і навчальні практики, 
підготовка та захист кваліфікаційної роботи відповідають окресленому об’єкту вивчення ОП. Так, теоретичний зміст 
предметної області полягає у поглибленому вивченні понять, концепцій, принципів природничих наук, сучасної 
екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та 
сталого розвитку (ОК14, ОК18, ОК19, ОК 20, ОК23, ОК25, ОК 26); застосування концепцій, теорій і наукових методів 
природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач та вирішення практичних екологічних проблем, які 
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характеризуються комплексністю (ОК15, ОК17, ОК24, ОК27, ОК28, ОК29, ОК31).
ОП Екологія сформована з метою набуття теоретичних та практичних знань зі спеціальності, що повністю 
відображає цілі навчання, які зорієнтовані на формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та 
навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування.
Зміст ОП відповідає методам, методикам та технологіям, а саме – здобувач має оволодіти методами збирання, 
обробки та інтерпретації результатів екологічних досліджень (ОК8, ОК11, ОК24, ОК27); навичками науково-
виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності (ОК14, ОК22, ОК23, ОК28, ОК29, ОК30, ОК31); 
просвітницької діяльності в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування (вибіркові компоненти – Екологічна освіта і виховання, Екологічна культура).
Під час реалізації ОП здобувачі вищої освіти повинні оволодіти інструментами та обладнанням щодо проведення 
практичних робіт, навчальних практик в комплексі з дисциплінами, устаткуванням та програмним забезпеченням, 
необхідним для натурних, лабораторних та дистанційних досліджень будови та властивостей екологічних систем 
різного рівня та походження.
За спеціальністю “Екологія” у Поліському університеті реалізуються три ОП: ОПП Екологія першого 
(бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОНП Екологія третього (освітньо-наукового) рівня.

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

Індивідуальна освітня траєкторія в Університеті реалізовується через студентоцентрований підхід до навчання та 
освіт. діяльності й регламентована Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ https://is.gd/I3JZBY, 
а також через: вибір форми навчання (денна, заочна, дуальна), можливість навчання за інд. графіком; вільний вибір 
навч. дисциплін і формування варіативної компоненти інд. навч. плану згідно https://is.gd/smg1iu ; участь в 
обговоренні та удосконаленні ОП та НП; перезарахування ПР, здобутих у неформальній освіті згідно 
https://is.gd/vYfGTo ; перезарахування навч. дисциплін і визначення академ. різниці згідно https://is.gd/gAZukH; 
оскарження результатів підсумкового контролю знань згідно https://is.gd/uqHcQC; академ. мобільність згідно 
https://is.gd/PGmbeu ; право на участь у конкурсному відборі на призначення іменних академ. стипендій, 
переведення на вакантні місця держ. замовлення згідно https://is.gd/xT4g9u; участь в роботі органів студ. 
самоврядування згідно https://is.gd/gzcex1; індивідуальний вибір тематики та керівників наук. досліджень, тем 
кваліфікаційних і курс. робіт; вибір баз для проходження виробничої практики; участь у наук. гуртках; право на 
участь у студент. олімпіадах. Для здобувачів з особливими освіт. потребами навчання може відбуватися за інд. 
освітньою траєкторією, що передбачає самостійне опрацювання навчального матеріалу, в т.ч. на освітній платформі 
Moodle. Інд. траєкторія навчання враховує можливість отримання академ. відпустки та повторного навчання.

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

У рамках ОП здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір окремих навчальних дисциплін 
відповідно до Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у Житомирському національному 
агроекологічному університеті 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Положення_про_вибіркові_навчальні_дисципліни_освітньої 
_програми.pdf 
У структурі ОП-2020 на варіативну компоненту виділено 60 кредитів ECTS, що становить 25 % загального обсягу 
кредитів. У ОП 2017 р., ОП 2018 р. та ОП 2019 р. вільний вибір дисциплін реалізовувався через блокову форму. У ОП 
2020 р. варіативна складова включає в себе перелік дисциплін, викладання яких можуть забезпечувати профільні 
кафедри, а також не виключає можливість вибору вибіркових компонент з інших ОП. Вибіркові компоненти, 
представлені в навчальному плані, є однаковими за обсягом кредитів та формою контролю. Пропозиції щодо змін 
до варіативної частини робочого навчального плану на наступний рік формуються на випусковій кафедрі, з 
урахуванням пропозицій гаранта освітньої програми, НПП, зовнішніх стейкхолдерів, здобувачів усіх років та форм 
навчання спеціальності «Екологія», органів студентського самоврядування. 
Процедура вибору дисциплін здобувачами вищої освіти передбачає такий порядок:
- узгодження та коригування вибіркових дисциплін за курсами;
- формування Каталогу вибіркових дисциплін з детальними експлікаціями з подальшим розміщенням на 
загальноуніверситетській платформі Moodle та сайті кафедрі екологічної безпеки та економіки 
природокористування https://ecobepk.wixsite.com/esee ;
- інформування здобувачів вищої освіти про право вибору дисциплін варіативної компоненти навчального плану 
через завідувачів кафедр та кураторів академічних груп;
- здійснення вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін зі сформованого Каталогу, написання заяв та 
формування проєкту наказу щодо формування мобільних груп студентів для вивчення вибраних дисциплін за 
курсами, семестрами. Обрані студентами вибіркові навчальні дисципліни вносяться до індивідуального навчального 
плану студента, що затверджується деканом факультету, та стають обов’язковими для вивчення. При виборі 
здобувач має не перебільшувати встановленого річного обсягу навчання в 60 кредитів.
Процедура вибору освітніх компонент для здобувачів, які вступили на базі ПЗСО, розпочинається з 4-го семестру 
(другого року навчання). 
Додатково 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.
Передбачено можливість зміни варіативної складової НП на іншу з перезарахуванням кредитів ECTS, або годин, 
отриманих за іншою дисципліною.
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Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка екологів є невід’ємним елементом їх професійної майбутньої діяльності, під час якої вони 
набувають: практичних умінь, навичок у сфері охорони навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування у професійній діяльності; компетентностей: ЗК01, ЗК06, ЗК08, ЗК11, СК01, СК02, СК05, СК07, 
СК08 (навчальної практики), ЗК01, ЗК02, ЗК06, ЗК08, ЗК11, СК01-14 (виробничої практики). В Університеті 
практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до нормативної бази (https://is.gd/I3JZBY, 
https://is.gd/KBVaES). Організація та забезпечення усіх видів практик здійснюється на основі наскрізної програми 
практик та угод з роботодавцями про проходження практик (https://ecobepk.wixsite.com/esee). Практична складова 
ОП сформована з навч. практик обсягом 6 кредитів ЕКТС (180 год): екол. - біологічної 3 кредити ECTS та ланд.-екол. 
3 кредити ECTS. Навч. практику здобувачі вищої освіти проходять на першому та другому курсах у літній період. На 
4-му курсі передбачається проходження вироб. практики обсягом 4 кредити ECTS. Для покращення практ. 
підготовки ЗВО систематично відбувається комунікація з роботодавцями у вигляді зустрічей, круглих столів, 
конференцій щодо цілей і завдань практ. підготовки. Рівень задоволеності ЗВО та випускників компетентностями, 
здобутими під час практичної підготовки в межах ОП висвітлюється під час опитування, зустрічей, круглих столів 
випускників (https://ecobepk.wixsite.com/esee).

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

Soft skill – головний чинник працевлаштування. Уміння працювати в команді, витривалість, здібність переконувати 
або йти на компроміс — без переліку так званих «м’яких» навичок сьогодні не обходиться практично жодне 
оголошення про вакансії. Тому освітній процес за ОП Екологія відбувається з урахуванням не лише 
фундаментальних компетенцій професіонала, а й «м’яких» компетенцій. 
ОП Екологія передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають 
заявленим цілям. Здобуття соціальних навичок відбувається через вивчення таких освітніх компонентів: Історія та 
культура України, Ділова іноземна мова, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Філософія, Українська мова 
(за проф. спрямуванням), Правознавство, Фізичне виховання, Інформаційні системи та технології. ОП передбачає 
формування soft skills в межах таких компетентностей: ЗК 3,4,5,6,7,9, 10,13 (редакція ОП 2020р.). Також здобувачі 
вищої освіти можуть набути соціальних навичок упродовж періоду навчання через участь у Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах, захистах курсових проєктів та 
робіт; апробацію власних досліджень на конференціях («Наука. Молодь. Екологія», «Наукові читання»); 
закордонному стажуванні (вивчення мови у мовному середовищі); під час зустрічей з роботодавцями; неформальну 
освіту; участь здобувачів вищої освіти у наукових гуртках; участь у змаганнях та ярмарках професій («Студмістечко», 
Дні кар’єри ЄС).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

У зв’язку з відсутністю професійного стандарту першого рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія 
компетентності і програмні результати навчання ОП розроблялись згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010) 
і вимогами до сьомого рівня (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) Національної рамки кваліфікацій: 1238 - 
керівники проектів та програм, 1412 - менеджер (управитель) з природокористування, 1494 - менеджер (управитель) 
екологічних систем; 2149.2 інженер з охорони навколишнього середовища, 2211.2 – еколог, 2211.2 - експерт з 
екології, 2213.2 - інженер з відтворення природних екосистем, 2411.2 - екологічний аудитор, 2419.2 - фахівець з 
економічного моделювання екологічних систем, 2419.3 - консультант ( в апаратів органів державної влади, 
місцевого самоврядування), 2442.2 - фахівець з управління природокористуванням, 3211 - лаборанти в галузі 
біологічних досліджень, 3211 - технік-еколог, 3212 - інспектор з охорони природи, 3213 - консультанти в сільському, 
лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі, 3439 - організатор природокористування, 3449 - 
інспектор з охорони природно-заповідного фонду, 6151 – природоохоронник.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Обсяг ОК та співвідношення обсягів ауд. занять і сам. роботи визначаються з урахуванням їх особливостей, змісту та 
значення в реалізації ОП задля досягнення запланованих ПР. Відповідно до https://is.gd/I3JZBY під час формування 
навч. планів обов’язковою умовою є дотримання обсягу сам. роботи у межах не менше 1/3 та не більше 2/3 від її заг. 
обсягу ОК. Заг. обсяг ОП становить 240 кредитів ЕCTS (7200 год.). На вивчення обов’язкової компоненти навч. 
плану виділено 166 кредитів ECTS (аудиторне навантаження – 1768 год., або 36% структури навчального часу). З 
них: лекції – 650 год., практичні заняття - 848 год., лабораторні – 270 год., практична підготовка – 10 кредитів ECTS 
(300 год.), атестація – 4 кредити ECTS (120 год., з яких 3 кредити ECTS виділено на підготовку кваліфікаційної 
роботи і 1 кредит ECTS на її захист). Політикою університету визначено, що навчальні складові, які плануються в 
тижнях (практики та кваліфікаційні роботи) встановлюються в обсязі: 1 тиждень = 1 кредит ECTS = 30 год. Роб. 
програми навч. дисциплін містять розширений перелік тем сам. роботи та годин, які виділені на їх опрацювання. 
Інформація про форми та засоби консультування ЗВО представлено у силабусах ОК. Навч. навантаження є 
збалансованим. Необхідні ресурси для організації освіт. процесу шляхом сам. опрацювання матеріалу ОП 
представлені на інформаційному порталі ЗВО – платформа Moodle http://moodle.znau.edu.ua/, також сам. робота 
забезпечується використанням електронних ресурсів бібліотеки Поліського університету 
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/ 
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Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів за дуальною формою освіти не здійснюється в рамках ОП «Екологія».

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

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

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

Прийом здобувачів вищої освіти на ОП у Поліському національному університеті здійснюється приймальною 
комісією відповідно до Правил прийому (коригуються щорічно), які оприлюднені на офіційному сайті ЗВО у розділі 
“Вступнику” (http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/umovi-vstupu ). До участі в конкурсі допускаються вступники, які 
мають повну загальну середню освіту, або ОКР Молодший спеціаліст, або ОС Молодший бакалавр, за результатами 
ЗНО (https://is.gd/Fk3r96 ). Особам, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, або освітній ступінь молодшого 
бакалавра, ЗВО може перезарахувати кредити ECTS, максимальний обсяг яких визначено Стандартом вищої освіти. 
Такі особи можуть бути зараховані на 2-й курс (з нормативним терміном навчання), або на 1-й курс (зі скороченим 
терміном навчання). Відбір на конкурсній основі проводиться на умовах загального та відкритого доступу з 
використанням національної платформи “Вступ”. Поліський університет створив умови для ознайомлення 
вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, правилами прийому, відомостями про ліцензований 
обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за ОП, переліком предметів ЗНО, необхідних для вступу на ОП, 
через оприлюднення на веб-сайті університету. Вимоги для вступників, на нашу думку, є ефективним способом для 
формування контингенту студентів, які вмотивовані та здатні до навчання на освітній програмі.

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

Процедуру визнання та перезарахування результатів навчання здобувача вищої освіти регламентує Положення про 
організацію освітнього процесу в університеті https://is.gd/I3JZBY, Положення про порядок перезарахування 
результатів навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті https://is.gd/gAZukH, 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення_академічна_мобільність.pdf . 
Для визнання результатів навчання, які були отримані у інших ЗВО, здобувач має написати заяву на ім’я ректора 
університету та подати академічну довідку. Визнання результатів навчання з навчальних дисциплін ґрунтується на 
співставленні освітніх компонент ОП Поліського університету та освітніх компонент, вказаних в академічній довідці. 
На основі розгляду поданих документів, декан факультету та гарант ОП приймають рішення про визнання та 
перезарахування освітніх компонент, що вивчалися здобувачем в іншому ЗВО. При перезарахуванні форм 
підсумкового контролю з дисциплін іспит може бути зарахований як залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; 
залік, якщо він був оцінений за шкалою ЄКТС, може бути зарахований як іспит з відповідною оцінкою за шкалою 
ЄКТС.

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

Протягом реалізації ОПП 2020 р. відбувалася процедура визнання результатів навчання для двох студентів заочної 
форми навчання, зокрема:
1) поновлено здобувачку першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Дмитрук Лілію Олександрівну, яка була 
відрахована зі спеціальності “Сценічне мистецтво” навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, на 2-й курс заочної форми навчання;
2) поновлено здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Ярошенка Богдана Олександровича, який був 
відрахований зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» факультету економіки та менеджменту 
Житомирського державного технологічного університету на 2-й курс заочної форми навчання.

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

В університеті визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про 
порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення_про визнання результатів неформальної освіти.PDF. 
Процедура визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, включає: 
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- здобувач вищої освіти звертається з відповідною заявою до ректора університету; додатком до заяви є документи, 
що підтверджують компетентності, які отримав здобувач під час навчання; 
- за результатами розгляду заяви створюється предметна комісія, яка включає гаранта ОП, декана факультету та 
викладача дисципліни, яка дотична до змісту відповідного освітнього заходу та забезпечує аналогічні 
компетентності; 
- комісія визначає допустимий обсяг годин, які можуть бути перезараховані в межах ОК; 
- предметна комісія приймає рішення про визнання, чи не визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, та доводить його до відома здобувача вищої освіти.

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 ОП 
Екологія, не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

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

Форми і методи викладання сприяють досягненню заявлених цілей ОП та ПР, зазначені у роб. програмах, силабусах, 
навчальному контенті ОК. Форми та методи навчання обираються НПП відповідно до змісту ОК. Надається перевага 
таким формам навчання: лекції, практичні, лаб. заняття в аудиторіях та лабораторіях, сам. робота згідно Положення 
про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ https://is.gd/I3JZBY. В університеті застосовуються такі методи 
навчання: 
- пояснювально-ілюстративний;
- репродуктивний метод;
- проблемний: створення пошукових ситуацій;
- евристичний: знання отримуються в результаті власної творчої пізнавальної праці студентів;
- дослідницький: творче засвоєння знань. Це спосіб організації пошукової, творчої діяльності студентів, спрямованої 
на розв’язання нових проблем у галузі екології. 
Під час реалізації освіт. процесу на ОП Екологія НПП активно використовують не лише традиційні форми і методи 
навчання, а й сучасні освіт. технології навчання та методи викладання, особливо набуті під час підвищення 
кваліфікації (практично-орієнтовні, репродуктивні, комп’ютерне моделювання, дискусійні, проблемного викладу). 
Застосування відповідних форм і методів навчання і викладання на ОП сприяють досягненню ПР. Оскільки певний 
відсоток викладачів, що викладають дисципліни ОП Екологія у Поліському університеті, мають вищу педагогічну 
освіту, правильність вибору форм та методів навчання і викладання на ОП не викликає сумнівів.

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?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ студентоцентрований підхід є принципом, 
який покладено в основу розробки ОП. Усім здобувачам вищої освіти своєчасно надається доступна та зрозуміла 
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів ОП, яка є загальнодоступною. На ОП втілюється 
студентоцентрований підхід до навчання і викладання, що передбачає: 
- розвиток взаємоповаги між учасниками ОП;
- можливість обирати форми і методи навчання;
- вільний вибір вибіркових компонентів ОПП згідно Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої 
програми в Житомирському національному агроекологічному університеті;
- вибір тем курсових робіт, керівників наукових робіт, баз практик;
- наявність належних процедур реагування на студентські скарги (є уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення 2020 корупція.pdf, скринька 
довіри, прийомні години у ректора).
Для того щоб оцінити рівень зрозумілості та задоволеності форм та методів навчання в межах ОП проводиться 
анкетування здобувачів вищої освіти. Результати якого представлені на сайті кафедри екологічної безпеки та 
економіки природокористування (https://ecobepk.wixsite.com/esee ). 

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

Згідно статті 54 Закону України "Про освіту", педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на 
вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають ОП. На ОПП Екологія першого (бакалаврського) 
рівня академічна свобода не обмежується. В рамках ОПП право на вільний вибір форм навчання забезпечувалось на 
етапі формування її змісту з урахуванням думок провідних фахівців та за участі членів проектної групи і групи 
забезпечення спеціальності, здобувачів вищої освіти. НПП мають змогу самостійно визначати форми та методи 
викладання, обирати навчальні матеріали, а також мають можливість включати до змісту навчальних дисциплін 

Сторінка 11



матеріали авторських методик, власних науково-дослідних напрацювань за тематичним спрямуванням дисципліни. 
На нашу думку, форми та методи навчання і викладання, які використовуються у процесі реалізації ОПП Екологія, 
сприяють досягненню заявлених у ОПП цілей, відповідають принципам академічної свободи, в рамках 
студентоцентрованого підходу.
Академічна свобода здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом: можливості студентами самостійно обирати 
тематику курсових та кваліфікаційних робіт, базу практики на виробництві; вільного вибору дисциплін, 
представлених у вибірковій частині ОПП; вільного вибору форм і методів навчання. Принципи академічної свободи 
враховано в «Положенні про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://is.gd/I3JZBY ) та «Положенні про 
навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» (https://is.gd/eDaEHu ).

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 *

В університеті усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, 
змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів.  
До початку навчального року формується графік організації освітнього процесу (http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-
48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu). Цілі, зміст та очікувані результати навчання надаються в межах робочої програми 
та силабусу дисципліни, які розміщуються у вільному доступі для всіх здобувачів вищої освіти на офіційному веб-
сайті університету та освітній платформі Moodle і на сайті кафедри (https://ecobepk.wixsite.com/esee). 
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання за освітніми компонентами надається у різних 
формах на всіх етапах освітнього процесу:
-під час проведення профорієнтаційній роботи;
-в період вступу до ЗВО, де секретарі приймальної комісії роз’яснюють зміст цих питань за необхідності;
-при презентації ОП;
-на перших заняттях з кожної дисципліни, зборах групи перед проведенням навчальних та виробничої практик, 
консультаціях з питань написання курсової роботи;
-на кураторських годинах та позааудиторних зборах групи. 

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

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП Екологія забезпечується насамперед виконанням науково-
дослідної роботи (курсові та кваліфікаційна робота). Для активізації наукової діяльності студентів за ОП 
реалізуються такі заходи:
- 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», «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». Проведення науково-дослідної роботи здобувачів 
здійснюється на базі сертифікованої вимірювальної лабораторії Поліського університету https://is.gd/ZYChk5;
- організація та проведення студентських конференцій: Науково-практична конференція «Водні і наземні 
екосистеми та збереження їх біорізноманіття-2020», Науково-практична конференція «Екологія. Наука Практика - 
2020», ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій», 
«Сучасні аспекти екології і права»;
- членство студентів у Науковому студентському товаристві 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/2019_СУЯ_17-02_Про_наукове_товариство. Pdf;
- участь у Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт студентів (Рогаль Н.Є., яка в 2020 р. отримала диплом 
ІІІ ступеня за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань та спеціальностей зі 
спеціалізації «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»; Регета І.С., який в 2019 р. 
став переможцем стипендіальної програми «Нове Зернятко» від компанії «Агропродсервіс»);
- вивчення освітніх компонентів «Моніторинг довкілля», «Моделювання та прогнозування стану довкілля.
У ЗВО створена Рада молодих учених і студентів Поліського університету, що є добровільним, самокерованим 
громадським об’єднанням, створеним  з метою сприяння організації наукової діяльності молодих науковців та 
студентів, їхньому особистому та професійному зростанню http://znau.edu.ua/cat-nauka/cat-service-research-and-
innovation/rada-molodikh-vchenikh.

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

У Поліському університету налагоджена дієва система моніторингу, перегляду та оцінювання змісту ОК, яка 
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ, Положенням про силабус, 
Положенням про навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін в Поліському національному 
університеті http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya. Оцінювання змісту ОК проводиться 
систематично на засіданнях випускової кафедри, де затверджуються силабуси навчальних дисциплін, 
обговорюється тематичний план, зміст навчального матеріалу, методика викладання, а також на засіданнях НМК 
спеціальності Екологія. 
Сучасні практики навчання на ОП Екологія визначаються на основі вивчення досвіду діючих ОП провідних 
вітчизняних та іноземних ЗВО, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти, в процесі роботи з науково-метричними базами даних Scopus, Web of Science 
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http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/. НПП вільно обирають форми навчання, впроваджуючи свої наукові доробки в 
освітній процес за ОП. Оновлення змісту ОК відбувається протягом їх викладання, за ініціативи викладачів, на 
основі набуття нового досвіду, при виконанні НДР, аналізу результатів підвищення кваліфікації НПП, проходженні 
стажування, здобуття наукових ступенів, участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях (таблиця 2). 
Наприклад, доцентами кафедри загальної екології (Валерко Р.А., Герасимчук Л.О.) та кафедри екологічної безпеки 
та економіки природокористування під час проходження закордонного науково-педагогічного стажування на базі 
Куявського університету у Влоцлавеку, Республіка Польща (Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland)) у 
період 04.11.-13.12.2019 р. та 16.09-27.10.2019 р. вивчено досвід організації та забезпечення освітнього процесу та 
імплементовано до освітнього процесу на ОПП. Оновлену версію робочої програми навчальної дисципліни перед 
початком навчального року ухвалюють на засіданні кафедри, НМК спеціальності.
Обґрунтування відповідності НПП, які забезпечують підготовку здобувачів ОПП Екологія щодо формування змісту 
ОК, наведено у табл. 2 Додатку.

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

Навчання, викладання та наукові дослідження за ОПП Екологія відповідають розвитку інтернаціоналізації 
університету відповідно до Стратегії інтернаціоналізації на 2019-2029 рр. (https://is.gd/u1AKLW). На базі Поліського 
університету створено відділ міжнародних зв’язків (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist), що збирає та вчасно 
подає інформацію про стипендіальні програми та програми подвійного дипломування https://is.gd/J9Stec; 
міжнародні проєкти https://is.gd/oA5F1i. Студенти проходять закорд. вироб. стажування 
http://znau.edu.ua/zakordonna-praktyka на підприємствах Європи. Викладачі мають досвід участі у закордонних 
стажуваннях (http://znau.edu.ua/mizhnarodni-stazhuvannia). Для посилення динаміки інтернаціоналізації ОП наук. 
діяльності важливим є достатній рівень володіння розмовною іноземною мовою студентами. Для забезпечення 
достатнього рівня підготовки студентів при проходженні закордонного стажування на ОП збільшено обсяг кредитів 
на вивчення ОК1 до 16 кредитів ЄКТС, на 3-4 курсах введено новий освітній компонет ОК2. На базі кафедри 
іноземних мов створені курси по вивченню іноземних мов для викладачів та студентів, а також працює MOVIE 
CLUB, створені курси по підготовці до ЗНО. Студенти ОП мають доступ до наук.-метричних баз Scopus та Web of 
Science. У Поліському університеті активно функціонує Інформаційний центр Європейського Союзу 
(http://znau.edu.ua/info-centre-eu-2#!P1012940 ), на базі якого постійно проходять тренінги, семінари, науково-
практ. конференції за участю НПП, стейкхолдерів та студентів.

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?

Форми контрольних заходів для оцінювання знань здобувачів вищої освіти визначені в «Положення про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ» (https://is.gd/I3JZBY). Контрольні заходи включають вхідний, поточний, 
модульний (рубіжний), підсумковий та відстрочений контроль. 
Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з 
дисциплін, які забезпечують цей курс. 
Форма проведення поточного контролю і система оцінювання рівня знань визначаються роб. програмою навч. 
дисципліни. 
 Форма проведення модульного контролю і система оцінювання рівня знань визначаються роб. програмою навч. 
дисципліни.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію студентів. 
Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену, або заліку з конкретної навч. дисципліни в 
обсязі навч. матеріалу, визначеного роб. програмою дисципліни, і в терміни, встановлені навч. планом. Екзамени 
проводяться з інтервалом у 3 дні, розклад проведення яких розробляється ННЦ організації освітнього процесу на 
базі програми ПС-Деканат, що надає онлайн-доступ.
Відстрочений контроль проводиться вибірково через деякий час після вивчення навч. дисципліни (або окремого 
модуля) з метою зовнішнього чи внутрішнього контролю якості навчання та стійкості засвоєних знань студентами. 
Одним із видів контролю є ректорський контроль, який проводиться щорічно у вигляді ректорських контрольних 
робіт. Відповідальність за їх організацію покладається на ННЦ організації освіт. процесу (формування графіку 
проведення зрізів) та НПП кафедри (розробка та затвердження пакету завдань). Атестація здобувачів здійснюється у 
формі атест. кваліф. екзаменів. У ОПП 2019 та 2020 рр. атестація здобувачів здійснюватиметься згідно Стандарту 
вищої освіти у формі захисту кваліф. роботи. Для проходження атестації у формі захисту кваліф. роботи за темою 
дослідження для здобувачів необхідно підготувати не менше двох, у тому числі одноосібних – не менше однієї статті 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення_про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ.pdf ). 
Форма проведення контрольних заходів та система оцінювання рівня знань визначаються силабусами навчальних 
дисциплін (http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення про силабус.pdf ). Перелік форм 
оцінювання ОК щодо кожного з програмних результатів навчання наведено в таблиці 3. Використання платформи 
Moodle забезпечує можливість дистанційної перевірки досягнень. Завдання контр. заходів є чіткими та зрозумілими 
для ЗВО. Успішність ЗВО оцінюється системою, що передбачає обов’язкове переведення оцінок до шкали ЄКТС (за 
100-бальною системою, з яких 60 балів акумулюється до екзамену, 40 – здобувач вищої освіти може отримати за 
результатами його складання).
Усі зазначені заходи повною мірою дозволяють перевірити у здобувача вищої освіти досягнення ПР.
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Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Критерії оцінювання результатів навчання щодо кожної освітньої компоненти подаються викладачами у силабусах 
та робочих програмах.
Чіткість, 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 
(https://is.gd/I3JZBY); Положенні про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ 
(https://is.gd/iLULsu), Положенні про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ (https://is.gd/kjJu91), Положенні про 
організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти (https://is.gd/KBVaES). Зі змістом силабусів та робочих 
програм здобувачі освіти можуть ознайомитися на Moodle – освітньому порталі Поліського університету 
(http://185.25.118.66/), для доступу до якого їм надаються паролі входу та сайті кафедри 
(https://ecobepk.wixsite.com/esee). 

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 оцінювання доводиться до здобувачів вищої освіти на 
початку навчального семестру та відбувається у відповідності до Положення (https://is.gd/fWf1Z8 ). На початку 
вивчення навчальної дисципліни кожен викладач повідомляє здобувачів вищої освіти про форму контролю, якою 
буде завершуватись освітній компонент, які тести, проміжні опитування, контрольні роботи тощо будуть 
проводитись для проведення поточного контролю; в які строки; які критерії оцінювання тощо.
Інформація про підсумкові контрольні заходи висвітлюється в НП та графіках освітнього процесу 
http://znau.edu.ua/2016-04-09-10-48-37/hrafiky-osvitnoho-protsesu , а також в розкладі занять 
http://znau.edu.ua/korisna-informatsiya/rozklad-zanyat, не пізніше, ніж за місяць до проведення. 
Інформація щодо атестації та процедури її забезпечення доводиться до відома здобувачів у деканаті, на кафедрах та 
дипломними керівниками. У разі, якщо здобувачі не повною мірою зрозуміли інформацію щодо критеріїв 
оцінювання, проводяться додаткові роз’яснення.
Збір інформації щодо чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критерії їх оцінювання відбуваються у 
формі анкетування (https://ecobepk.wixsite.com/esee ). Аналіз отриманих даних проводиться на засіданнях проектної 
групи ОП та вносяться необхідні корективи. Скарг від студентів ОПП на незрозумілість чи неадекватність критеріїв 
оцінювання не надходило. 

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

Формою атестації здобувачів вищої освіти ОПП Екологія, починаючи з ОП 2019 р., є захист кваліфікаційної роботи, 
що відповідає вимогам Стандарту вищої освіти України, затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства 
освіти і науки України від 04.10.2018 № 1076. До прийняття Стандарту формою атестації на ОПП був єдиний 
державний комплексний іспит. 

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

Процедура проведення контрольних заходів на ОП Екологія діє у відповідності до нормативних документів 
Поліського університету:
- Положення про організацію освітнього процесу в Житомирському національному агроекологічному університеті;
- Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ.
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Житомирському національному 
агроекологічному університету.
Перелічені вище документи оприлюднені на сайті Поліського університету у розділі «Публічна інформація» 
http://znau.edu.ua/cat-university/ofitsijni-dokumenti . Ці документи регламентують проведення контрольних заходів 
згідно графіку освітнього процесу. Склад екзаменаційних комісії затверджуються наказом ректора університету не 
пізніше ніж за місяць до початку їх роботи.

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

У взаємовідносинах між членами університетської громади важливим є неупереджене ставлення одне до одного, 
об’єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької та трудової діяльності. Для виявлення прецедентів 
необ’єктивного та упередженого оцінювання знань студентів в ЗВО є скринька довіри, проводиться опитування 
студентів (https://ecobepk.wixsite.com/esee ). Об’єктивність оцінювання екзаменаторами формується на основі п. 4. 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://is.gd/iLULsu).
Порядок подання та розгляду апеляцій результатів підсумкового контролю знань студентів здійснюється відповідно 
до п.3 Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти 
(https://is.gd/R5ZOqC). Механізм оскарження передбачає участь у заходах перевірки присутності представників 
органів студентського самоврядування (https://is.gd/gzcex1).
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ЗВО регулюється Положенням про порядок 
запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом учасників освітнього процесу, дискримінацією та 
сексуальними домаганнями у Поліському національному університеті (https://is.gd/oH48nh). 
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При реалізації ОПП Екологія конфлікту інтересів не виникало, а тому жодні процедури щодо їх вирішення не 
застосовувались.

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

Порядок повторного проходження контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього 
процесу (https://is.gd/fWf1Z8) та Положенням про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів 
https://is.gd/R5ZOqC ). 
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, що відображається у відповідному наказі.
Студентам, які не проходили атестацію з поважної, документально підтвердженої причини, ректором університету 
може бути визначений новий термін роботи екзаменаційної комісії.
Ситуацій щодо урегулювання повторного проходження контрольних заходів за час реалізації ОП не виникало.

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

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ (https://is.gd/fWf1Z8) та Положення про оскарження результатів 
підсумкового контролю знань студентів (https://is.gd/R5ZOqC). 
Порядок оскарження результатів проведення атестації здобувачів вищої освіти регламентується Положенням про 
порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (https://is.gd/93hRE6). Зокрема, в 
розділі 5 наведено процедуру розгляду апеляцій, яку може подати випускник у разі незгоди з оцінкою. Апеляція 
подається на ім’я ректора в день захисту кваліфікаційної роботи або екзамену з повідомленням декана факультету. 
Для розгляду апеляції створюється комісія наказом ректора. Апеляція розглядається протягом 3 календарних днів 
після її подачі. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, що вплинуло на 
результати оцінювання, комісія рекомендує скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне її засідання у 
присутності представників комісії з розгляду апеляції.
Протягом періоду здійснення освітньої діяльності за ОПП Екологія випадків оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів не було.

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

Регулювання академічної доброчесності спрямоване на дотримання високих стандартів в усіх сферах діяльності 
Поліського національного університету.
Основними документами, які містять питання щодо політики, стандартів і процедур дотримання академічної 
доброчесності є:
- Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (https://is.gd/dK6rJD); 
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://is.gd/iLULsu );
- Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного 
плагіату (https://is.gd/kul8Jc); 
- Наказ ректора ЖНАЕУ від 29.03.2019 р. № 61 “Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного 
плагіату” (https://is.gd/XLnyyU); 
- Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності;
- Положення про кваліфікаційні роботи (https://is.gd/ig32zL ).

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

Аналіз академічних текстів, створених педагогічними, НПП та студентами, на наявність запозичень з інших 
документів у відкритому доступі має на меті підвищення якості академічних текстів, розвиток навичок коректної 
роботи із джерелами інформації, активізацію самостійності при написанні робіт. Аналіз здійснюється за допомогою 
антиплагіатних систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism». 
У результаті перевірки тексту роботи за допомогою антиплагіатних систем отримують звіт подібності, у якому 
маркуються фрагменти тексту, що мають певну схожість з текстом документів, розташованих у вільному доступі в 
мережі Інтернет або базах даних системи. Подальший аналіз звіту подібності експертами з тематики роботи 
дозволяє встановити, чи є виявлені запозичення правомірними 
http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/images/Files/2020/AD/Nakaz_rektora_04.12.2020_267.pdf 
Для здобувачів ОП первинна перевірка на плагіат є безкоштовною. 

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

Поліський національний університет дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у 
якому порушення академічної доброчесності є неприпустимим. 
Університет реалізує власну політику забезпечення академічної доброчесності, що міститься в окремих офіційних 
документах http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist. Популяризації академічної 
доброчесності серед здобувачів вищої освіти сприяють заходи (заняття з академічної доброчесності та основ 
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академічного письма; особливості використання системи перевірки на наявність плагіату), консультативні заняття, 
тренінги, вебінари, онлайн-семінари які систематично проводять працівники бібліотеки (https://is.gd/qZFxE1; 
https://is.gd/ivr0Ga$; https://is.gd/5hJWLZ)
Питання академічної доброчесності обговорюються на засіданні вченої ради університету та факультету, на 
засіданнях НІІ екології та лісу, ректоратах (https://is.gd/1RYTNj)/ З метою дотримання норм законодавства про 
авторське право в університеті створено ННЦ інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами 
(https://is.gd/fdvyec). 
Інформацію про необхідність та порядок дотримання норм академічної доброчесності доводять до відома здобувачів 
ОП також на засіданнях наукових гуртків, кураторських годинах тощо. 

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

У випадку виявлення порушень академічної доброчесності їх врегулювання відбувається згідно Положення про 
академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату (https://is.gd/dK6rJD ) та Положення про порядок 
перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату 
(https://is.gd/Pj3mX3). 
За фактом порушення академічної доброчесності може бути накладено дисциплінарне стягнення або притягнення 
до академічної відповідальності. 
Факт плагіату у творах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти, 
здобувачів наукового ступеня, аспірантів, докторантів може бути встановлений комісією, створеною наказом 
ректора університету (http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/02/Nakaz_rektora_04.12.2020_267.pdf ).

6. Людські ресурси

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

Вимоги до кадрового складу ОП Екологія обумовлені Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти. 
Процедура конкурсного відбору викладачів на вакантні посади науково-педагогічних працівників в університеті 
здійснюється у відповідності до законодавства України, Статуту університету, Порядку проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічний працівників та укладання з ними контрактів 
(https://is.gd/7fPTib), Положення про конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічний працівників та укладання з ними контрактів (https://is.gd/pNXbZF). 
Конкурсний добір викладачів складається з кількох етапів: обговорення претендента на заміщення вакантної посади 
на засіданні кафедри з точки зору його професійної кваліфікації та фахової компетентності для викладання на ОПП; 
обговорення претендента на засіданні конкурсної комісії, яка призначається наказом ректора університету, яка 
надає витяг з протоколу стосовно оцінки професійної відповідності кандидата та рекомендації або нерекомендації 
на зайняття вакантної посади; обрання на засіданні вченої ради університету претендентів на вакантні посади 
шляхом таємного голосування. 

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

Залучення роботодавців відбувається у формі: 
- анкетування роботодавців для врахування особливостей та тенденцій ринку праці (https://ecobepk.wixsite.com/esee 
);
- проведення практичних занять при обласному еколого-натуралістичному центрі, ДУ «Інститут охорони ґрунтів», 
ботанічному саду ЖНАЕУ, об’єктах ТПВ, ДП «Житомирстандартметрологія»;
- залучення роботодавців до проведення занять (наприклад, Бордюг Н.С., яка є директоркою Житомирського 
обласного еколого-натуралістичного центру забезпечує викладання на ОП дисципліни «Моніторинг довкілля»);
- організація виробничих практик (бази практик: Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації, Державна екологічна інспекція Поліського округу, Поліський природний заповідник, 
Житомирська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» та інші)
- проведення заходів “Ярмарок вакансій” (https://is.gd/xznt6O ), “Національний ярмарок вакансій для ОТГ” 
(https://is.gd/3yU6zl ) та “День кар‘єри ЄС” (https://is.gd/4Fukjt). 

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

При провадженні освітнього процесу за ОП Екологія у Поліському університеті розповсюджена практика залучення 
до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців: участь на лекціях, 
практ. та лаб. заняттях, конференціях та круглих столах. До аудиторних занять в рамках відкритих лекцій 
залучаються такі професіонали-практики та експерти в галузі екології: Паламарчук В.П., директор ДУ «Інститут 
охорони ґрунтів», Желєзняк М.С., начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу (2019 р.); Семенюк 
М.М., заступник начальника Управління екології та природних ресурсів ЖОДА, головний архітектор міста 
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Безбородов Ю.О. - дискусійна панель «Зелене місто: клімат та урбаністика», представники міської адміністрації 
(Зятікова Тетяна – керівниця відділу інфраструктурних проектів, енергоефективності та промоції ЖМР), Кирило 
Томляк директор ТОВ «КТ-Енергія» - лекція «Кліматичні краплі» - додаток екологічно дружніх вчинків. Здобувачі 
вищої освіти натхненно та позитивно сприймають ініціативи залучення професіоналів-практиків до освітнього 
процесу, про що свідчать дані анкетування (https://ecobepk.wixsite.com/esee). Дуже важливим для студентства є 
бачення перспективи працевлаштування саме за фахом та кар’єрного зростання.
Вирішенню питання практикорієнтованості навчання на ОП сприяє працевлаштування професіоналів-практиків 
для викладання за сумісництвом (Бордюг Н.С., Смаглій В.О., Кравчук Т.В.).

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

Для Поліського університету актуальним є пошук інновац. методів, форм та технологій навчання, які були б 
спрямовані на підготовку фахівців, здатних виконувати складні науково-дослідні, фахово-прикладні й творчі 
завдання. За основу взято студентоцентрований підхід до викладання. Керівництво університету значну увага 
приділяє інтернаціоналізації освітнього процесу: проведення міжнародних конференцій, участь в міжнародних 
проектах. 
Нарощування професійних компетентностей викладачами відбувається шляхом підвищення кваліфікації та 
стажування, яке здійснюється згідно Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників (https://is.gd/FZmcoA). ННЦ забезпечення якості освіти університету планує, організовує та контролює 
графік підвищення кваліфікації та інформує науково-педагогічний персонал про можливі програми стажування та 
проекти. Наприклад, викладачі проходили підвищення кваліфікації на базі НУБІП України (таблиця 2). 
Міжнародне стажування у наукових установах Польщі здійснили: доценти Л.О. Герасимчук, Р.А. Валерко, А.В. 
Ращенко, А.В. Лесь, Н. Мельник (Куявський університет, м. Влоцлавек, 2019 р.), Климчик О.М. (Університет 
природничих наук у Любліні).
Професійному розвитку викладачів сприяє також доступ до сучасної наукової інформації через наукометричні бази 
Scopus та Web of Science http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/; проведення наукових досліджень на базі сертифікованої 
вимірювальної лабораторії Поліського університету http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/vymiriuvalna-laboratoriia-
zhnaeu 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система матеріального та нематеріального характеру заохочення викладачів Поліського університету передбачена 
Колективним договором, Положенням про організацію освітнього процесу, Положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти, Положенням про преміювання працівників (https://is.gd/qZUDYR), Положенням 
про нагороди та почесні звання (https://is.gd/K9lKHO). Згідно наказу № 17 від 27 лютого 2020 р. “Про виплати 
премій науково-педагогічним працівникам” (https://is.gd/IzLQvz), премії виплачують за публікацію статей у 
виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science, за присудження наукового ступеня кандидата 
та доктора наук, за отримання патентів, а також керівникам переможців ІІ туру Всеукраїнських конкурсів 
студентських наукових робіт і олімпіад з навчальних дисциплін. 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?

Для забезпечення якості підготовки фахівців за ОП Екологія ЗВО має достатні фінансові та матеріально-технічні 
ресурси. Фінансове забезпечення формується за рахунок коштів держбюджету на умовах держзамовлення 
(загальний фонд) та інших джерел (спеціальний фонд), не заборонених законодавством, з дотриманням принципів 
цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті відповідних управлінських 
рішень. 
Університет має розвинену інфраструктуру (5 навчальних корпусів з лекційними аудиторіями та аудиторіями для 
практ. занять, лабораторіями, приміщеннями для НПП, службовими приміщеннями; 5 гуртожитків; бібліотека; 
спортивні зали; пункти харчування тощо).
Визначені ОП цілі та програмні результати навчання забезпечуються університетом шляхом доступу до 
інформаційних ресурсів у локальному та віддаленому режимах (за допомогою бібліотеки університету, платформа 
Moodle, сайту випускової кафедри) та НДР (за допомогою вимірювальної лабораторії, ботанічного саду Поліського 
університету). Наприклад, до загального фонду бібліотеки університету входить понад 493390 примірників і 187 
найменувань періодичних видань; 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; наявні електронні версії підручників і навчальних посібників, 
укладачами яких є НПП університету та інших ЗВО. 

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?
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Освітнє середовище університету максимально пристосоване до потреб здобувачів вищої освіти. Поліський 
університет забезпечує безоплатний доступ НПП і студентів до інфраструктури та інформаційних ресурсів, 
потрібних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах ОПП. Соц. інфраструктура повністю 
задовольняє потреби студентів: їдальня, буфети, спорт. майданчики. Університет забезпечує студентам безоплатне 
проходження практики; дає можливість брати участь у НДР, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 
представляти свої роботи для публікації; академічну мобільність, у т.ч. міжнародну; участь в обговоренні та 
вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, організації дозвілля, побуту; індивідуальна освітня траєкторія; 
користування культурно-освітньою, побутовою базами Поліського університету; забезпечення гуртожитком на строк 
навчання у порядку, встановленому законодавством.

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

Питання безпечності життя та здоров’я здобувачів (включаючи психічне здоров’я) вищої освіти відображене у 
Стратегії розвитку https://is.gd/NAtrdy, Положенні про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ 
https://is.gd/qZUDYR, Законодавстві про конфлікт інтересів https://is.gd/9YyKXf, 
Комплексному плані організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ https://is.gd/fCs7Hr, Положенні про запобігання 
конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням https://is.gd/oH48nh, Положенні про порядок 
супроводу осіб з інвалідністю https://is.gd/VZxSNK. Систематично проводиться профілактична, роз’яснювальна 
робота щодо поведінки у разі виникнення ситуацій, які загрожують безпеці та здоров’ю здобувачів та працівників 
університету, результативність якої підтверджена адекватною поведінкою учасників освітнього процесу під час 
реальних загрозливих ситуацій (https://cutt.ly/wkq8gUT ); функціонує зовнішня спеціалізована служба охорони 
університету (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-12-21-010126-c ); розроблено інструкції з охорони праці для 
працівників та здобувачів освіти, зокрема, під час роботи в умовах карантину (наказ № 05 од від 14.01.2021 р.);. 
вживаються заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (https://is.gd/qQsbgC). 

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Комунікація зі студентами, які навчаються за ОП Екологія відбувається за допомогою кураторів. З метою 
встановлення комунікативного зв’язку студентів з викладачами практикується чергування НПП у закріпленому 
гуртожитку, які проходять у форматі тематичних дружніх бесід. За бажанням здобувачів створені viber-групи, групи 
кураторів, WhatsApp, Telegram. На думку ЗВО така практика є достатньо ефективною. 
- Освітня підтримка на ОП здійснюється за рахунок інформування студентів про організацію навч. процесу; зміст та 
компоненти ОПП; форми навчання; форми контролю та критерії оцінювання знань; доступ до навч.-метод. 
матеріалів; послуг бібліотеки (електронний каталог, он-лайн замовлення літератури, просування ідей академ. 
доброчесності). Зокрема, у вільному доступі є: розклад занять (http://rozklad.znau.edu.ua); графіки освітнього 
процесу (https://is.gd/aY65Fu). Для кращого засвоєння матеріалу здобувачі дистанційно використовують платформу 
Moodle (http://moodle.znau.edu.ua), де розміщені усі необхідні навч.-метод. матеріали.
- Соц. підтримка ЗВО надається через Первинну профспілкову організацію студентів університету 
(http://znau.edu.ua/profkom-studentiv). Пільгова категорія студентів денної форми навчання отримують соц. 
стипендію. Здобувачі ОП мають можливість навчатися за інд. планом, дуальною освітою, достроково складати сесію 
при від’їзді на практику за кордон або у зв’язку із станом здоров’я. В Університеті створені всі необхідні умови для 
фіз. розвитку студентів - функціонують різноманітні спорт. секції (баскетболу, футболу, волейболу, бадмінтону, 
легкої атлетики, боксу, боротьби, гирьового спорту, армреслінгу, настільного тенісу, пауерліфтінгу) та духовного 
розвитку (народний аматорський духовий оркестр та ансамбль барабанщиць, народний аматорський студ. хор, 
народний аматорський театральний колектив, народний аматорський танцювальний колектив, гурток естрадного 
співу, естрадно-джазовий ансамбль).
- Інформаційна підтримка здійснюється через офіційний сайт Поліського університету (https://is.gd/qZUDYR), 
наявність системи управління навчанням (платформа Moodle); отримання інформації через соціальні мережі 
(створена сторінка на платформах фейсбук, інстаграм, Viber). 
- Консультативна підтримка надається кураторами, викладачами та завідувачем кафедри, співробітниками 
деканату, міжнародним відділом, провідним юрисконсультом, соц.-псих. службою (психологічний центр «In Vivo») 
https://cutt.ly/klfgPfd;  та ін. 
- Організаційна підтримка здобувачам вищої освіти ОП постійно забезпечується на рівні деканату, випускової 
кафедри та кафедр Поліського університету, які забезпечують реалізацію освітнього процесу на ОП Екологія. Соц. 
підтримка здобувачів здійснюється також на підставі Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ 
https://is.gd/gzcex1. Проведене опитування показало достатній рівень задоволеності здобувачів вищої освіти 
організаційною, інформаційною та консультативною підтримка здобувачів вищої освіти 
(https://ecobepk.wixsite.com/esee). 

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)

В Поліському національному університеті створюються умови щодо забезпечення прав і можливостей осіб з 
особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, 
здібностей та інтересів. З метою уникнення дискримінації, фізичних і соціальних бар’єрів у суспільних 
взаємовідносинах Поліський університет дотримується принципів Конвенції про права осіб з інвалідністю, окрім 
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того для реалізації прав на отримання повноцінних освітніх послуг для здобувачів з особливими потребами в 
університеті затверджено Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення (https://is.gd/VZxSNK). 
У Поліському університеті передбачена дистанційна форма навчання через використання навчально-
інформаційного порталу Moodle http://moodle.znau.edu.ua/.
Студенти з особливими освітніми потребами можуть навчатися за індивідуальним графіком навчання.
Є пандуси біля корпусів № 2 та № 4 університету, три ліфти у корпусі 4 (семиповерховий). 
Нині на ОП особи з особливими потребами не навчаються.

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?

В Поліському університеті створені чіткі процедури попередження й вирішення ймовірних конфліктних ситуацій, 
які можуть бути пов’язані з дискримінацією, корупцією тощо. Зокрема, попередження та вирішення таких ситуацій 
здійснюється згідно Положення про запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів 
учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням (https://is.gd/oH48nh). 
Долучаючись до загальноукраїнської тенденції протидії корупції за останні роки в університеті було призначено 
відповідальну особу з питань запобігання та виявлення корупції 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ 140_2020_УО.pdf , 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/01/Положення_УО_(Корупція)_Поліського_університету.pdf, 
створена комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності ЖНАЕУ 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ 261_2019_Комісія_оцінки_корупційних_ризиків.pdf. Для 
повідомлення про факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, конфліктних ситуацій, 
що виникають під час освітнього процесу, можна звернутися до адміністрації університету або через скриньку довіри 
(в тому числі і через он-лайн формат (https://is.gd/mjtWmE). 
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

Процедури розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП Екологія в Поліському університеті 
регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу (https://is.gd/I3JZBY); Положенням про 
внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти (https://is.gd/iLULsu); Положенням про порядок реалізації, 
моніторингу та перегляду освітньої програми (https://is.gd/wmDbC8); Положення про проєктні групи та групи 
забезпечення (https://is.gd/l1dNey). 
Після перегляду в установленому порядку проєкт програми із внесеними змінами оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті (https://znau.edu.ua ) для широкого обговорення. Це дозволяє обґрунтовано підійти до удосконалення ОП, 
врахуючи отримані зауваження, рекомендації та пропозиції.

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

З метою забезпечення належного рівня надання освітніх послуг з підготовки конкурентоспроможних фахівців, що 
відповідають сучасним вимогам ринку праці система забезпечення якості вищої освіти в Поліському університеті 
передбачає моніторинг та перегляд ОП не рідше одного разу на рік. Перегляд ОП здійснюється у формах оновлення 
або модернізації. Моніторинг та перегляд ОП відбувається за ініціативи проєктної групи, групи забезпечення 
спеціальності згідно Положення про групи забезпечення спеціальностей та проєктні групи спеціальності 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2021/03/SCAN_20_груп_забезпеч.PDF), гаранта ОП, адміністрації 
Поліського університету, НПП, з урахуванням вимог стандартів вищої освіти; висновків та пропозицій роботодавців 
і студентів при оцінці ОП; стратегії розвитку Поліського національного університету тощо. Пропозиції 
стейкхолдерів та групи забезпечення щодо внесення змін до ОП обговорюються на розширених засіданнях кафедри.  
Оновлена ОП та НП розглядаються вченою радою факультету екології і права і затверджуються на вченій раді 
університету. Оновлену ОП затверджено на вченій раді ЗВО 24 червня 2020 року (протокол № 11 від 24.06.2020 р.). 
Всі внесені зміни ОП знаходять своє відображення в робочих програмах навчальних дисциплін та силабусах, 
програмах практик та ін.
У період адаптування ОПП Екологія її перегляд та внесення змін відбувалися практично щорічно. Основні зміни 
відбулися після введення в дію Стандарту (Наказ МОН № 1076 від 04.10.2018 р.). Зокрема, в ОП 2019 р. відповідно 
до Стандарту були внесені зміни стосовно форми державної атестації здобувачів, а саме – державний 
кваліфікаційний іспит був змінений на випускну кваліфікаційну роботу. При останньому оновлені ОП, враховуючи 
регіональний ринок праці, рекомендації стейкхолдерів, наявні регіональні екологічні проблеми були додані ПР26-
27, а також СК14. Удосконалено структурно-логічну схему вивчення дисциплін, а також базуючись на рекомендаціях 
роботодавців, академічної спільноти, у 2020 році введено нові освітні компоненти: ОК2, ОК10, ОК26, ОК28. Правки 
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були внесені до змісту окремих навчальних дисциплін (збільшено обсяг годин на такі ОК: ОК1, ОК6, ОК19). Зміни 
торкнулися також вибіркових компонент – їх перелік було розширено (https://ecobepk.wixsite.com/esee). 
Проектна група аналізує законодавчі зміни чи результати моніторингу і на їх основі вносить пропозиції, що 
обговорюються на засіданні випускової кафедри. Рішення виноситься на схвалення вченої ради факультету. 
Висновок про ухвалення ОПП є рекомендацією для затвердження вченою радою Поліського університету.
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 в університеті не лише систематично залучаються випусковою кафедрою до перегляду ОП, а 
й здебільшого самі виявляють таку ініціативу. Постійний зв’язок із студентами підтримується завдяки анкетуванню 
(https://ecobepk.wixsite.com/esee), усному опитуванню, проведенню дискусій, у т.ч. під час їх виступів на семінарах 
та конференціях тощо. Серед студентів 3-х та 4-х курсів зафіксовано найбільше звернень до представників 
студентського самоврядування, кураторів та гаранта ОП відносно питань підвищення якості освіти. Так, старости 
студ. груп 3-го курсу Люх К.А. та Зибалова А.С. ґрунтовно підійшли до аналізу якості ОП, ініціювали її перегляд з 
точки зору розширення списку вибіркових дисциплін, доповнення роб. програм розділами про сучасні тенденції 
розвитку екологічних й природоохоронних галузей, конкретизації компетентностей і результатів навчання. 
Пропозиції студентів були враховані і це дозволило зробити ряд нововведень та уточнень у робочих програмах та 
ОП. Зокрема, було висунуто ряд пропозицій, які знайшли своє відображення в редакції ОП 2020 року: максимально 
урізноманітнити перелік вибіркових компонент циклу професійної підготовки задля працевлаштування до установ 
та підприємств різних галузей. Наприклад, введено до ОП такі ВК: «Основи екологічної економіки», «Екологічний 
менеджмент», «Економіка підприємств», «Дозвільна діяльність в екології», «Екологічна токсикологія», 
«Екологічна біохімія». 

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

Студентське самоврядування задіяне у внутрішньому забезпечені якості ОП, що відображено у у Статуті університету 
та Положенні про студентське самоврядування в ЖНАЕУ 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2017/студентське_самоврядування.pdf. Його представники беруть 
участь в обговоренні всіх питань, що стосуються удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, 
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування здобувачів вищої освіти, а також у вирішенні цих питань. У 
2017 р. найбільш гострими для представників студентського самоврядування в контексті ОП Екологія була низька 
ініціативність студентів при обговоренні ОП. Наразі зауваження та пропозиції представників органів студентського 
самоврядування є визначальним фактором у прийнятті 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, як зовнішні стейкхолдери, є надзвичайно зацікавленими у систематичному перегляді ОП, оскільки 
хотіли б мати висококваліфікованих фахівців, які після закінчення університету не вимагали б додаткового 
теоретичного та практичного навчання. Роботодавці безпосередньо та через свої об’єднання активно залучаються до 
процесу перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості. До удосконалення ОП вони є 
залученими насамперед через систему проходження здобувачами навчальних і виробничих практик, а також 
укладання угод про співпрацю (https://ecobepk.wixsite.com/esee). Прикладом залучення роботодавців до 
удосконалення ОП є запрошення на розширене засідання кафедри екологічної безпеки та економіки 
природокористування представників Державної екологічної інспекції Поліського округу з приводу змін у 
екологічному законодавстві, на яких необхідно було наголосити за перегляду ОП. Внесення змін в освітню програму 
редакції 2020 року ініціював начальник юридичного відділу В.Л. Білий, що знайшли відображення в таких освітніх 
компонентах як, ОК19, ОК22, ОК24, ОК30. 
Головою екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти є представник роботодавців, який може 
об’єктивно оцінити результати навчання здобувачів вищої освіти, встановити відповідність набутих 
компетентностей та висловити своє бачення щодо покращення ОПП – директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів» 
Паламарчук Р.П.

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

Збирання, аналіз інформації щодо кар’єрного шляху випускників та траєкторії працевлаштування координує ННЦ 
забезпечення якості освіти та центр дуальної освіти, діяльність якого спрямована на поширення інформації серед 
здобувачів щодо налагодження контактів з потенційними роботодавцями, можливостями участі у програмах 
неформальної проф.-орієнтованої освіти. В межах ОП Екологія така практика реалізується шляхом традиційної 
зустрічі з випускниками на наукових конференціях, днях факультету, виїзних ярмарках професій, під час 
оцінювання якості проходження бакалаврами виробничої практики в установах, підприємствах, де працюють за 
фахом випускники ОПП Екологія.
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На кафедрі екологічної безпеки та економіки природокористування склалась традиція неформального 
відслідковування траєкторії працевлаштування і кар’єрного росту випускників спеціальності 101 «Екологія». Така 
інформація надходить, коли випускники надають свої відгуки про навчання у Поліському університеті у формі 
опитування (https://ecobepk.wixsite.com/esee). 
Переважна більшість випускників спеціальності Екологія СВО Бакалавр попередніх років продовжувала своє 
навчання в Поліському університеті за СВО Магістр за тією ж спеціальністю. Наразі ННЦ забезпечення якості освіти 
ініційовано питання щодо необхідності створення Асоціації випускників Поліського університету, діяльність якого 
регламентується Положенням про асоціацію випускників Поліського університету 
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення_про_асоціацію_випускників.pdf 

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?

Система внутрішнього забезпечення якості регулюється Положенням про внутрішню систему забезпечення якості 
вищої освіти (https://is.gd/iLULsu). 
Під час здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП Екологія у Поліському національному 
університеті були виявлено деякі недоліки, які повністю або частково усунені в ОП 2020: 
- НПП бажано підвищити рівень володіння іноземними мовами з метою розширення міжнародної діяльності та 
кар’єрного зростання (рівень В2 отримано окремими викладачами);
- недосконалий механізм підбору вибіркових дисциплін з врахуванням потреб студентів та замовників освітніх 
послуг для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти (в ОПП 2020 р. було змінено 
підходи до вибірковості дисциплін студентами – замість блокової системи запроваджено вибір окремих дисциплін із 
розробленого каталогу);
- обмежений рівень фінансування на освітньо-наукову діяльність науково-педагогічних працівників значною мірою 
стримує мотивацію співробітників до створення та впровадження інновацій у науковому процесі. У зв’язку з цим в 
Поліському університеті розроблено шляхи стимулювання наукової та інноваційної діяльності, які дають змогу 
компенсувати й усувати цей недолік, зокрема, передбачено преміювання за публікацію статті в журналах, які 
індексуються в науковометричних базах та ін.;
- відсутність можливостей для багаторівневої перевірки на наявність академічного плагіату. Наразі в Університеті 
вдосконалена система контролю дотримання та просування принципів академічної доброчесності науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, запобігання та виявлення академічного плагіату 
(https://cutt.ly/MfMqg8l );
- бажано активізувати роботу з написання та видання підручників та навчальних посібників за рекомендацією 
Вченої ради університету (Вченою радою ЖНАЕУ в 2019 р. рекомендовано до друку навчальні посібники 
«Біогеографія», «Екологічна експертиза», «Ботаніка з основами екології», в 2020 році «Екологічна безпека).
Рекомендації за освітньою програмою з підготовки здобувачів вищої освіти обговорюються на засіданні випускової 
кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування. 

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?

ОП Екологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за існуючими умовами акредитується вперше. Проте у 
2020 р. відбулась акредитація ОП Екологія за другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями. 
Експертна комісія висловила такі зауваження та рекомендації: 
- включати в ОП лише обов'язкові освітні компоненти, відмовитись від моделі вибору здобувачами освіти дисциплін 
за блоками, додати освітні компоненти вивчення яких сприятиме підвищенню міжнародної мобільності здобувачів 
вищої освіти, а також рівню володіння іноземними мовами (у відповідь на рекомендації експертів була переглянута 
структура ОП, замість блокової системи запроваджено вибір окремих дисциплін із розробленого каталогу, додано 
освітні компоненти Іноземна мова за професійним спрямуванням, збільшено обсяг годин на ОК Ділова іноземна 
мова);
- посилити пропагування неформальної освіти серед здобувачів (ННЦ забезпечення якості освіти та кафедрою 
проводиться інформування студентів щодо використання можливих якісних освітніх ресурсів неформальної освіти, 
наприклад таких як Prometheus, Coursera, LINGVA SKILLS);
- активізувати залучення студентів до програм академічної мобільності (покращено співпрацю міжнародного відділу 
зі студентським самоврядуванням та здобувачами; посилено інформаційну підтримку здобувачів щодо можливостей 
міжнародних академічних обмінів);
- запровадити практику систематичного опитування здобувачів вищої освіти з метою з’ясування рівня об’єктивності 
оцінювання та попередження конфліктних ситуацій (розроблено анкети для опитування студентів як онлайн за 
допомогою Google форми, так і в усній формі);
- сприяти залученню роботодавців, професіоналів-практиків, фахівців в галузі екології до проведення аудиторних 
занять за ОП (до проведення аудиторних занять залучаються професіонали-практики та фахівці в галузі екології – 
Бордюг Н.С., Смаглій В.О.).
- поширити практику підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності НПП у провідних наукових та освітніх 
установах і організаціях, у т.ч. за кордоном (розширено практику підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу впродовж тривалих термінів з відривом від навчального процесу у провідних закордонних 
навчальних закладах та наукових центрах, зокрема, пройшли стажування: у Польщі – Герасимчук Л.О., Ращенко 
А.В., Лесь А.В., Смаглій В.О., Бордюг Н.С. (Куявський університет, м. Влоцлавек) та у Норвегії – Чайкін О.В. 
(Науково-дослідний інститут Сандала, м. Осло).

Сторінка 21



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

Адміністрацією Університету, спільно з ННЦ організації освітнього процесу, провідним юрисконсультом, ННЦ 
забезпечення якості освіти розроблено ряд Положень, якими регламентується освітня діяльність. До обговорення 
залучалися члени вченої ради Поліського університету, НПП, здобувачі вищої освіти. При формуванні ОП до 
проєктної групи, долучалися НПП випускових кафедр та члени груп забезпечення спеціальності, представники 
студентського самоврядування, роботодавці та інші стейкхолдери. 
З метою визначення думки академічної спільноти щодо якості ОП проводиться онлайн опитування 
(https://ecobepk.wixsite.com/esee). 
В університеті постійно ведеться підтримка у членів академ. спільноти цінностей щодо власного залучення до якості 
освіт. процесу, наприклад:
1. Для покращення комунікації у ЗВО проводяться спільні святкування і виїзди;
2. Проведення взаємовідвідувань занять;
3. На випусковій кафедрі працюють НПП з різним досвідом наук.-пед. роботи, різного рівня компетентностей, що 
сприяє створенню традицій кафедри та обміну професійним досвідом між його членами.
4. Випускається офіційне друковане видання «Наш дім», яка інформує співробітників і студентів про здобутки 
викладачів, студентів, кафедр, факультетів https://is.gd/pc8VKO.
5. Відділом соціально-гуманітарного розвитку створено нову рубрику «Бліц-інтерв’ю з викладачами університету".

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

Загальна координація процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в Поліському університеті 
здійснюється на таких рівнях:
- загальноуніверситетському рівні – ректорат, Наглядова рада, вчена рада університету. На цьому рівні 
визначаються місія університету, формується політика та впроваджуються принципи управління якістю, загальні 
процедури забезпечення якості освітнього процесу як базові елементи стратегії розвитку університету. Координацію 
процесів внутрішнього забезпечення якості освіти здійснюють ННЦ організації освітнього процесу та забезпечення 
якості освіти;
- факультетському рівні –деканат, вчена рада та навчально-методична комісією факультету. На цьому рівні 
організовується освітній процес та контролюється якість надання освітніх послуг;
- кафедральному рівні –гаранти ОП, проєктні групи, НПП кафедр, куратори академічних груп, внутрішні 
стейкхолдери. На цьому рівні здійснюється розробка та модернізація ОП і НП відповідно до візії стейкхолдерів, 
формується відповідне кадрове, матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення освітнього процесу.

9. Прозорість і публічність

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

Права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентуються рядом внутрішніх Положень та документів:
- Статут Поліського національного університету
- Колективний договір
- Стратегія інтернаціоналізації
- Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними контрактів
- Положення про моніторинг освітньої програми
- Положення про внутр. систему забезпечення якості вищої освіти
- Положення про навч.-метод. забезпечення навч. дисциплін
- Положенням про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів
- Положення про силабус
- Положення про дисципліни вільного вибору
- Положення про порядок реалізації права на академ. мобільність учасників освіт. процесу
- Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
- Положення про порядок перезарахування результатів навчання
- Положення про дуальну освіту
- Положення про практику здобувачів вищої освіти
- Правила прийому для здобуття вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році
- Положення про конкурсну комісію
- Положення про преміювання працівників
- Положення про студ. самоврядування
- Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням
- Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю
Інформація щодо прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті університету (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 
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(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

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)

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya ; https://ecobepk.wixsite.com/esee 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До переваг ОП Екологія можна віднести:
- ОП має практичну спрямованість, підготовка фахівців проводиться на новітньому обладнанні сертифікованої 
вимірювальної лабораторії;
- спрямованість на студентоцентричне навчання з урахуванням сучасних освіт.-професійних можливостей у сфері 
екології, можливостей використання методів самонавчання, технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх 
видів освітньої роботи зі здобувачами;
- зміст підготовки бакалаврів відповідає вимогам ОП та місії і стратегії Поліського університету;
- постійний доступ до навч. матеріалів за рахунок оновлення навч.-інформаційної платформи Moodle;
- забезпечення вільного доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях 
Університету, у т.ч. доступ до науково-метричних баз даних Scopus, Web of Science;
- кадрове забезпечення освіт. процесу за ОПП та якісний склад випускових кафедр відповідає ліцензійним умовам 
щодо підготовки фахівців за бакалаврським рівнем. НПП мають відповідну кваліфікацію, регулярно проходять 
підвищення кваліфікації і здійснюють роботу з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, проводить 
організаційну роботу, здійснюють активну наукову діяльність та залучають студентів до НДР. Підготовка науково-
педагогічних кадрів у Поліському національному університеті через аспірантуру та докторантуру забезпечує 
потреби на перспективу;
- значна просвіт.-профорієнтаційна робота з метою популяризації університету та ОП Екологія серед випускників 
шкіл, ліцеїв та коледжів;
- забезпечення формування індивідуальної траєкторії навчання через можливість вибору освітніх компонентів, їх 
складових (трьохрівнений підхід: дисципліна, тема, змістовне наповнення), тематики курсових та кваліфікаційних 
робіт, баз практики;
- постійне оновлення ОП та гнучке реагування на запити сьогодення;
- перевірка дотримання академічної доброчесності здійснюється для всіх авторських текстів і сприяє підтримці 
наукового росту здобувачів вищої освіти та викладачів ОП. За допомогою програми Unicheck здійснюється перевірка 
наукових статей, навчальних посібників, монографій, при цьому, унікальність поданих текстів становить понад 80%;
- тісний і глибокий зв’язок з усіма зацікавленими учасниками освітнього процесу: адміністрації університету, НПП, 
здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів, врахування побажань, пропозицій, інтересів та зауважень усіх. 
Слабкі сторони, наявні в ОП:
- низька вмотивованість у частини студентів до отримання якісних освітніх послуг;
- недостатня реалізація міжнародної академ. мобільності НПП та здобувачами вищої освіти;
- відсутність використання переваг дуальної освіти;
- недостатня зацікавленість профільних держаних та приватних установ щодо залучення студентів на виробничу 
практику;
- потребує удосконалення процес моніторингу кар’єрного шляху випускників;
- недостатні можливості для залучення фахівців-практиків через брак кадрів та їхню велику завантаженість на 
виробництві, державній службі тощо.

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

Розвиток ОПП Екологія буде базуватися на подальшому розвитку сильних сторін та усунення дії слабких сторін, 
виявлених за результатами проведеного самоаналізу, з урахуванням швидкого розвитку інноваційних 
природоохоронних технологій та сучасних наукових досягнень.
Перспективами розвитку ОП є:
- подальше спрямування розвитку моделі підготовки фахівців в галузі екології з акцентом на рекреаційну та аграрну 
спрямованість із урахуванням регіональних пріоритетів сталого розвитку;
- дотримання та посилення серед здобувачів та НПП політики академ. доброчесності в освітньому процесі та 
наукових дослідженнях;
- постійне оновлення змісту навчання за ОПП Екологія відповідно до тенденцій світової науки та розвитку галузі 
екології;
- реалізація можливостей дуальної освіти на ОП (наприклад, з Державною екологічною інспекцією Поліського 
округу, ПП «Галекс-Агро»);
- удосконалення шляхів підвищення мотивації студентів для покращення якості навчання, зокрема, через 
застосування ефективних методів комунікації між студентом і викладачем (використання інтерактивних форм 
навчання, моделювання та імітація реальних або віртуальних ситуацій та ін.), правильну організацію самостійної 
роботи, оптимальний вибір методів навчання, застосування таких форм організації освітнього процесу як 
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інтерактивне та корпоративне навчання, застосування технічних засобів та технологій електронного навчання;
- подальший розвиток інформаційних ресурсів кафедри, розширення змістового наповнення кафедрального сайту 
та комп’ютеризованих програм навчання студентів;
- посилення співпраці з потенційними роботодавцями у межах освітнього процесу через організацію практик та 
стажувань на підприємствах, організацію на базі підприємств курсів підвищення кваліфікації НПП, участь фахівців 
практиків у проведенні занять, участь в екзаменаційних комісіях та атестаціях, керівництво кваліфікаційними 
роботами, участь у профорієнтаційній роботі;
- створення асоціації випускників за ОП Екологія
- стимулювання розвитку внутрішньої академічної мобільності.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Скидан Олег Васильович

Дата: 30.03.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Моніторинг довкілля курсова робота 
(проект)

Методичнi 
рекомендацii_курсо

ва 
робота_Монітори

нг 
довкілля_2020.pdf

w9jZr2bzoa57GqreGj
co3fHVi/ZOq3GoaXx

dTG1Crao=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
93-2007 р., навчальні посібники, 
щорічні регіональні доповіді про 
стан навколишнього природного 
середовища в Житомирській 
області, щорічні екологічні 
паспорти Житомирської 
області.

Екологічна безпека навчальна 
дисципліна

25 
Силабус_Екологічн
а безпека_2020.pdf

cC9D4kbFYkBaji5M
Rw0mnw9j6i2/gutQ

EJTTYjWfDvY=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук HP 
Probook 455 G7, операційна 
система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 
10, методичні рекомендації, 
навчальні посібники.

Збалансоване 
природокористування

навчальна 
дисципліна

26 
Силабус_Збалансов

ане 
природокористува

ння_2020.pdf

wj2NgdQs3WkjBascq
+aHKT1R7CdpCUJo

9kA8N/fPqqY=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р.  Газоаналізатор ОКСІ 
5М-5, журнали польових 
досліджень, мікроскопи, 
радіометр (прилад СРП-68-01).

Управління та 
поводження з 
відходами

навчальна 
дисципліна

28 
Силабус_Управлінн
я та поводження з 

відходами_2020.pdf

A/i2g/XGF+YHKI2E
p/QHMDzcEvMrPBz

XZ6IPZDfhqEg=

Мультимедійний проектор 
EPSON H730В, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
93-2007 р., відеофільм «Эффект 
лампочки», навчальні фільми 
«Збірні залізобетонні 
конструкції. Технологія, 
виробництво, застосування», 
«Виробництво скла»,  
«Силікатна цегла. Сировина, 
властивості, виробництво, 
застосування».

Економіка 
природокористування

навчальна 
дисципліна

29 
Силабус_Економіка 
природокористува

ння_2020.pdf

gHC3oBTek3xGQwG
+rmmfNe1bpcnxsUo

HgsoXySu1TVU=

Мультимедійний проектор 
EPSON H730В, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
93-2007 р., відеофільми «История 
вещей», «Природні ресурси 
України та їх сучасний стан».

Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля

навчальна 
дисципліна

27 Силабус_МПСД 
_2020.pdf

P6A8CpLG0NI0bmA
eow7Ln81EoQv0oSw

KF0zJO9/AKyA=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук HP 
Probook 455 G7; Windows 10 Pro 
(ліцензія: №ГС2117 від 
11.12.2020); Ofice 2019 Pro Plus 
(ліцензія: №ГС2117 від 
11.12.2020); 10, методичні 
рекомендації, навчальні 
посібники, вільне програмне 
забезпечення.



Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля

курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації_курсо
вий проєкт_МПСД 

_2020.pdf

0a2Yw7ENLjDbhBx
H8HmXn7JozB+tWj
FMm/V547X96mw=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук HP 
Probook 455 G7; Windows 10 Pro 
(ліцензія: №ГС2117 від 
11.12.2020); Ofice 2019 Pro Plus 
(ліцензія: №ГС2117 від 
11.12.2020); 10, методичні 
рекомендації, навчальні 
посібники; вільне програмне 
забезпечення.

Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

30 
Силабус_Організац
ія та управління в 
природоохоронній 

діяльності_2020.pd
f

svx7IAjG2GylmvxbA
bG5iXwZNyWXvGTZ

ZVg4lGu7kq4=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук HP 
Probook 455 G7, операційна 
система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 
10, методичні рекомендації.

Екологічна експертиза навчальна 
дисципліна

31 Силабус_ 
Екологічна 

експертиза_2020.p
df

kJ0oKpU/7dfL3eeYq
3f/Ra6si1vcih3onjn5l

fg8Irk=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р., навчальні посібники.

Виробнича практика практика Методичні 
вказівки_Виробнич

а 
практика_2020.pdf

/TzX0L59kRbiREcE
CH+De/OfxbQV19M

uCTVgAsFfazE=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методичні 
рекомендації_квал

_роб_бак_101Еколо
гія.pdf

0wh5hsz4W9lgVefR
My/DLTrhY3V64GCe

Nz9tgZPQq+Q=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р.

Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
навколишнє 
середовище

навчальна 
дисципліна

22 
Силабус_Нормуван

ня  антрпог 
навантаж_2020.pd

f

AmKxl3r0+Xq983F3
w7AAopV8Qjxnbe41

p6otzLwzfCM=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
93-2007 р.; фізична карта світу, 
фізична карта України; тест-
лабораторія АМ 12 СODE 5849, 
LaMotte щодо визначення якості 
води (з 2017 р.); лабораторний 
посуд (чашки Петрі, піпетки, 
предметні скельця, хімічні 
склянки й циліндри), лупи для 
біотестування якості води й 
ґрунту (з 2014 р.); 
документальний серіал ВВС: 
«Голубая планета», CD 4 шт. (з 
2012 р.); навчальні фільми 
YouTube («Основи токсикології 
та нормування антропогенного 
навантаження на навколишнє 
середовище», online-studio SumDU 
(з 2020 p.), «Забруднення 
довкілля. Відкрита студія 
20.04.2018 р.» (Житомир, СК-1),; 
«Каналізаційні очисні споруди», 
НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти (з 2015 р.). 

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

4Силабус_Фізичне 
виховання_2020.pd

f

scHrvPT0CKmK4c+c
ohYMtG9zZ3Fum3b
CUrh4iHE2OUM=

Спортивні споруди, 
устаткування, спортивний 
інвентар за нормативами.

Біологія практ. практика Програма 
практики_ 

Біологія_2020.pdf

yXQcm+jnVU+8mlec
vpNGWElQrSy5+NoI

xD7fwmBRGoQ=

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; колекція кімнатних 
рослин; колекція насіння рослин; 
колекція шишок голонасінних 
рослин; колекція плодів 
покритонасінних рослин; 
постійні мікропрепарати 
тканин та органів рослин та 
тварин. мультимедійне 
забезпечення (проектор Acer 
P1165, 2014 р; екран на тринозі 
180×180 см; навчальні стенди: 
Їстівні, отруйні і малоотруйні 
гриби України; навчальні стенди 
Рослинна клітина, Клітина 
тваринного організму, 
Макросистема органічного 
світу; фотоілюстрації настінні 
«Вони з Червоної книги України»; 
Визначники рослин України, 1965; 
гербарні сітки; чашки Петрі; 
препарувальні голки; пінцети; 
скальпелі; загальнодоступні 
інформаційні ресурси: 
Електронна база рослин ПЗФ 
України. URL: 
http://www.ieenas.org/p/ ; 
Українська інформаційна мережа 
біорізноманіття - Ukrainian 
Biodiversity Information Network. 
URL:http://www.ukrbin.com; 
Гербарії України. Index 
Herbariorum Ucrainicum. URL: 
http://www.herbarium.org.ua/uk/
pages.php?lang=uk&id=3; Атлас-
визначник рослин і лишайників – 
онлайн. URL: 
https://www.plantarium.ru/

Вступ до спеціальності 
практ.

практика Програма 
практики_Вступ 

до 
спеціальності_202

0.pdf

hT2I2mdovnrq359Pc
pHoAHY/bqRaJueld

Krd/uJCcK8=

Нормативно-правові документи 
університету: Положення про 
організацію освітнього процесу, 
Положення про організацію та 
проведення практики здобувачів 
вищої освіти, Робочий 
навчальний план ОП «Екологія», 
щоденник практики.

Гідрологія практ. практика Програма 
практики_Гідролог

ія_2020.pdf

h37IcZ6C7j1NEK4RZ
2i3mXtkWWx8CQaf

pdxDywQfJi0=

Гідрометрична вішка (2 м), 
стрічка мірна зі шпильками, 
металева рулетка (2 м); 
секундомір; поверхневі поплавки 
дерев’яні.

Загальна екологія 
практ.

практика Програма 
практики_Загальн
а екологія_2020.pdf

thC8eUcYxkd36VqQ
49y18JzgO0pQFM8+

m1c15hAeQSI=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р. Атлас рослин Полісся. 
Відеофільми про ботанічні сади.

Ландшафтна екологія 
практ.

практика Методичні 
рекомендації_навч

альна 
практика_Ландша

фтна 
екологія_2020.pdf

bz8UI79Q0MD5lUw
59u7S8l+l8VmwJhvr

UJjq85oK65g=

Журнали польових досліджень, 
бланки описів ґрунтів і фацій, 
лопати, ножі ґрунтові, рулетки, 
компаси, лупи.

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології практ.

практика Програма 
практики 

_Грунтознавство з 
основами геології 

HOAipSZHry1WWqq
P+Yx9laPnTFit61xr1x

cb7GhgVJg=

Колекція мінералів гірських порід, 
експонати музею 
ґрунтознавства і геології, карта 
четвертинних відкладів, колекція 



та 
геоморфології_2020

.pdf

четвертинних відкладів, набір 
макетів кристалів мінералів, 
шкала твердості Мооса, набір 
реактивів (розчин 10% HCl), лупа, 
геологічний ніж, лопата.

Моніторинг довкілля навчальна 
дисципліна

24 
Силабус_Монітори

нг 
довкілля_2020.pdf

17gm7EZxqjCXOzvB
mhxTf/+cog1zv4b8u

Iey4sUtdAM=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Office 
93-2007 р., відеоролики та 
відеофільми, реактиви та 
лабораторний посуд для 
визначення органолептичних 
показників якості води, лупа, 
чашки Петрі, навчальні 
посібники.

Техноекологія навчальна 
дисципліна

23Силабус_Техноек
ологія_2020.pdf

oBtVfYAq/Q6hB5b/
Dw0NplvdBjZpN5/g

eJiNBJNiZiM=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р., відео ролики  YouTube. 

Екологія людини навчальна 
дисципліна

21 
Силабус_Екологія 
людини_2020.pdf

m/mHVZxpQt6qoQh
7+ko31VWhbezhnCo

Qyjcx51apn/o=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук HP 
Probook 455 G7, операційна 
система Windows 10, пакет 
офісних програм Microsoft Ofice 
10, методичні рекомендації.

Біогеографія навчальна 
дисципліна

20 
Силабус_Біогеогра

фія_2020.pdf

3Lz+uqW/JwJ9Bbox
fAw0jUEmPZWQmA

HOTdY9slPpVGs=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р., фізична карта світу, 
карти флористичного та 
фауністичного районування, 
карта Світового океану, 
природних зон; глобуси: 
фізичний, біогеографічний; 
чучела тварин.

Біологія навчальна 
дисципліна

6 
Силабус_Біологія_2

020.pdf

L5lA6HuUpy9kw34
WKAqhFCmgbqBl7u

1qCnYujToQCPg=

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; колекція кімнатних 
рослин; колекція насіння рослин; 
колекція шишок голонасінних 
рослин; колекція плодів 
покритонасінних рослин; 
постійні мікропрепарати 
тканин та органів рослин та 
тварин. мультимедійне 
забезпечення (проектор Acer 
P1165, 2014 р; екран на тринозі 
180×180 см; навчальні стенди: 
Їстівні, отруйні і малоотруйні 
гриби України; навчальні стенди 
Рослинна клітина, Клітина 
тваринного організму, 
Макросистема органічного 
світу; фотоілюстрації настінні 



«Вони з Червоної книги України»; 
Визначник рослин України. 1965 
р.; загальнодоступні 
інформаційні ресурси: 
Електронна база рослин ПЗФ 
України. URL: 
http://www.ieenas.org/p/ ; 
Українська інформаційна мережа 
біорізноманіття - Ukrainian 
Biodiversity Information Network. 
URL:http://www.ukrbin.com; 
Гербарії України. Index 
Herbariorum Ucrainicum. URL: 
http://www.herbarium.org.ua/uk/
pages.php?lang=uk&id=3; Атлас-
визначник рослин і лишайників – 
онлайн. URL: 
https://www.plantarium.ru/

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

1_Силабус_ДІМ_20
20_1 курс_2020.pdf

98ghj1fejE6EwnbeW
D5vQvUigjKD5jmgV

HwhKSabMaE=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Of ice 2016.; фліп-чарт

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

2 
Силабус_ІМПС_20

20.pdf

CZqNPvgv+RCYnXr2
g7YMUUtFpdlnJGUx

O5SO+XWlK0I=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Of ice 2016 р.; фліп-чарт

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

3 
Силабус_Українськ

а мова_2020.pdf

Y51jOcmJjANGqX95
eK8n6An0/YajUv95

RFF0CVCrhmA=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р.

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

5 Силабус_Історія 
та культура 

України_2020.pdf

hC0My153igzfqIt7KR
GpYSe/KeihJ/5eHN

n80qZbfXk=

Мультимедійний проектор 
EPSON EB-1727, рік введення в 
експлуатацію – 2018 p.; Ноутбук 
AMI10 PC2XXP, рік введення в 
експлуатацію – 2019 р. 
Операційна система Windows 10, 
пакет офісних програм Microsoft 
Of ice 2016.; фліп-чарт

Біологія курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації_курсо

ва 
робота_Біологія_2

020.pdf

5XDIdKuP+5X8/Gb
4IC19Y3dOBYguHIZ
WKIUMUWluC7Q=

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; колекція кімнатних 
рослин; колекція насіння рослин; 
колекція шишок голонасінних 
рослин; колекція плодів 
покритонасінних рослин; 
постійні мікропрепарати 
тканин та органів рослин та 
тварин. мультимедійне 
забезпечення (проектор Acer 
P1165, 2014 р; екран на тринозі 
180×180 см; Визначники рослин 
України, 1965; гербарні сітки; 



чашки Петрі; препарувальні 
голки; пінцети; скальпелі; 
загальнодоступні інформаційні 
ресурси: Електронна база рослин 
ПЗФ України. URL: 
http://www.ieenas.org/p/ ; 
Українська інформаційна мережа 
біорізноманіття - Ukrainian 
Biodiversity Information Network. 
URL:http://www.ukrbin.com; 
Гербарії України. Index 
Herbariorum Ucrainicum. URL: 
http://www.herbarium.org.ua/uk/
pages.php?lang=uk&id=3; Атлас-
визначник рослин і лишайників – 
онлайн. URL: 
https://www.plantarium.ru/

Хімія з основами 
біогеохімії

навчальна 
дисципліна

7 Силабус_Хімія з 
основами 

біогеохімії_2020.pdf

wx4k2Zenge0sVUFB
mtm20wckQjjNoOyw

AFnaJPWVbTw=

Спектрофотометр ULAB 102; 
фотометр полуменевий 
мікропроцесорний GL 378; р-Н-
метр 150 МИ; р-Н-
метр/кондуктомір 
лабораторний МР 521; 
колориметри КФК-2, КФК-2МП; 
іонометр pX-150 МИ; 
нітратомір И-160 МИ, ИТАН; 
Киснемір АЖА - 101.1М; 
ценрифуга СМ-6М; пробірки 12*15 
мл (6М); ваги аналітичні та 
лабораторні АД-300, ВЛТК-500-
М; ваги електронні ANG 50C4 піч 
муфельна; термостат 
сухоповітряний; гігрометр ВИТ-
1, дистиллятор ДЕ-4М

Вища математика навчальна 
дисципліна

8 Силабус_Вища 
математика_2020

.pdf

i8sPTy95DS9APFi8M
jhrjJzMdci6LKW0AC

U2qqitlVU=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р.

Фізика з основами 
біофізики

навчальна 
дисципліна

9 Силабус_ Фізика з 
основами 

біофізики_2020.pdf

vEw6OSNuzyOwW4
mGSAtj4Mm0GVfJKj

pqd2ZlC8HQk1k=

Мультимедійна система. 
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.); Газоаналізатор «Аквіон1» 
(2015 р), Ренгенометр; Прилад 
комбінований 43109, (1998 р); 
дошка аудиторна для маркера.

Правознавство навчальна 
дисципліна

10 
Силабус_Правозна

вство_2020.pdf

U2rAVAT1DGChIz7i
24F+xbbfFMeexM9R

y2LLIZENNdM=

Мультимедійна система. 
Проектор Eрson X115H (2018 р.), 
ноутбук НP Probook 470 G5 (2019 
р.)

Філософія навчальна 
дисципліна

12Силабус_Філософі
я_2020.pdf

srjPk6uqAQ1XdNl9ye
+zidsCX/rYF63BLIM

kvWzpaCI=

Мультимедійний проектор 
EPSON H839В ЕВ-Х05 ЕЕВ, 
ноутбук ACER Atheros AR5BXB63, 
операційна система Windows ХР, 
пакет офісних програм Microsoft 
Of ice 93-2007 р.

БЖД та основи 
охорони праці

навчальна 
дисципліна

13 
Силабус_БЖД_202

0.pdf

H7DjiXsFHQiN37mr
hSTohTECXGJm0W

evQiqd6III4cQ=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, прилад виміру 
опору тіла, прилад виміру опору 
ізоляції, прилад виміру 
заземлення і занулення, пристрій 
УГ-2, люксметр, гігрометр.

Вступ до спеціальності навчальна 
дисципліна

14 Силабус_Вступ 
до Спец_2020.pdf

2Q9inh0wZyrotTJ9V
38+W/Oy7o8pL+Dw

Vb89sMiW5Z8=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р.
Закон України «Про вищу 
освіту»; нормативно-правові 



документи університету: 
Положення про організацію 
освітнього процесу,  Положення 
про організацію та проведення 
практики здобувачів вищої 
освіти, Робочий навчальний план 
ОП «Екологія».

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології

навчальна 
дисципліна

15 
Силабус_Грунтозн
авство з основами 

геології та 
геоморфології_2020

.pdf

7qzurMBapaB7FNng
09i98ODqvj3XapTs1

GCrsZg4lZY=

Мультимедійне устаткування 
BenQ, рік введення в 
експлуатацію 2011 р., колекції 
мінералів, гірських порід та 
четвертинних відкладів, рік 
введення в експлуатацію 2018 р.,
колекція основних типів ґрунтів, 
рік введення в експлуатацію 2018 
р., колекція структури ґрунту, 
рік введення в експлуатацію 2011 
р., музей ґрунтознавства, рік 
введення в експлуатацію 1976 р., 
оновлено у 2021 р., роздаткові 
колекції ґрунтів, рік введення в 
експлуатацію 2016 р., рН-метр, 
рік введення в експлуатацію 2007 
р., тестер ґрунту TFA  481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності 
ґрунту, освітленості, рік 
введення в експлуатацію 2007 р., 
твердомір Ревякіна, рік введення 
в експлуатацію 1996 р.,
фотоколориметр КФК-2, рік 
введення в експлуатацію 1986 р.,
реактиви та лабораторний 
посуд для визначення основних 
показників ґрунту, рік введення в 
експлуатацію 2018 р.

Ландшафтна екологія навчальна 
дисципліна

16 
Силабус_Ландшаф

тна екологія_ 
2020.pdf

WJA1EjYPrJNf0Ki7
MozCbONDKB4Umi

6SkcDiX6cQSCU=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р. Журнали польових 
досліджень, бланки описів 
ґрунтів і фацій, лопати, ножі 
ґрунтові, рулетки, компаси, 
лупи.

Гідрологія навчальна 
дисципліна

17 
Силабус_Гідрологія

_2020.pdf

RTshx9grCAnsP7kts
b5FaGOYVr3oo+x25

zWX4pxNj8E=

Мультимедійний проектор 
EPSON H730В, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, акустична 
система YVSK473, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р., фізична карта Світу, 
фізична карта України; набір 
палеток, циркуль-вимірник (5 
шт.), гідрологічні щорічники, 
відеофільми «Українська річкова 
мережа» (файл аvі, CD 4 шт. ), 
відеофільми «Дивовижна 
планета» (файл mkv, 5,1 Гб).

Загальна екологія навчальна 
дисципліна

18 
Силабус_Загальна 
екологія_2020.pdf

vtfA+U4mU+/X/Lyq
4WhWMaecGv3J2Xe
mF7w08CWAQ44=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р. Журнали польових 
досліджень, прилад СРП-68-01, 
мікроскопи.

Загальна екологія курсова робота 
(проект)

Методичні 
рекомендації_курсо

ва 
робота_Загальна 
екологія_2020.pdf

0IYIE1tQObjeELPYT
2LnWPOpOUq/r/Tm

i3ifHgCHaDI=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р.



Заповідна справа та 
збереження 
біорізноманіття

навчальна 
дисципліна

19 
Силабус_Заповідна 

справа та 
збереження 

біорізноманіття_2
020.pdf

f81MlNPkDjxh4lAKP
UaI/JIrSQ0zmHmM

HR9MrZB1fbg=

Мультимедійний проектор 
EPSON H268J, ноутбук ACER 
Atheros AR5BXB63, операційна 
система Windows ХР, пакет 
офісних програм Microsoft Of ice 
93-2007 р.; наочні матеріали: 
гербарій, Червона книга, Атлас-
визначник рослин, інші навчальні 
посібники.

Інформаційні системи 
та технології

навчальна 
дисципліна

11Силабус_Інформа
ційні системи та 

технології_2020.pd
f

0HUoxoO0hXKyOyo
azoK35m+uFHzNXb
Eqama6F9646Ug=

Процесор INTEL Core™ 
i5/16Gb/240SSD/22 (10 шт.); 
Windows 10 Pro (ліцензія: 
NoГС2117 від 11.12.2020); Of ice 
2019 Pro Plus (ліцензія: NoГС2117 
від 11.12.2020); фліп-чарт, дошка 
аудиторна для маркера, 
програмний комплекс ГІС ArcGIS 
PRO.

 
* 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

181777 Борисюк 
Борис 
Васильович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.04010601 
екологія та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 006187, 
виданий 

29.06.1994, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002033, 
виданий 

25.04.2001

31 Збалансоване 
природокорист
ування

Кваліфікація: 
Українська 
сільськогосподарська 
академія, 
спеціальність 
«Агрономія»,  
валіфікація «Вчений 
агроном», 
Диплом КВ № 665916 
від 30. 04.1984 р

Кваліфікація: 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища», 
кваліфікація – еколог, 
диплом С116 №121505 
від 13.12.2016 р.
Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, від 29.06.1994. 
Наукова 
спеціальність: 
03.00.16 – екологія. 
Тема дисертації: 
«Агрометереологічні 
ресурси облісеного 
поля на осушених 
землях та 
агромеліоративні 
методи їх 
ефективного 
використання». 
Диплом кандидата 
наук КН № 006187 від 
29.06.1994 р. 

Атестат доцента ДЦ 
№002033 від 



25.04.2001 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.2. 1. Борисюк Б.В., 
Швець В.В, Борисюк 
О.Б. Вплив структури 
травосумішок на 
агрохімічні показники 
рекультивованого 
ґрунту після 
добування 
ільменітових руд. 
Вісник 
Дніпропетровського 
державного аграрно-
економічного 
університету. № 1 
(43), 2017. С. 74 – 78. 
Режим доступу: 
http://irbisnbuv. 
gov.ua.
2. Борисюк Б.В., 
Швець В.В., Копій 
М.Л. Мікробіологічна 
активність в рзосфері 
травосумішей на 
рекультивованих 
землях. Науковий 
вісник Національний 
лісотехнічний 
університет України. 
м. Львів, Т. 30, № 3, 
2020. С. 24 -28. DOI: 
https:// 
dol.org/10.36930/4030
0301.

п.п.3. 1. Федишин Б.М. 
Екологічна хімія. 
Підручник / Б.М. 
Федишин. В.І. 
Дорохов, Г.В. Павлюк, 
О.С. Заблоцька, Б.В. 
Борисюк. Херсон: 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2017, 
516 с.
2. Цуман Н.В., 
Борисюк Б.В., 
Коваленко П.І. 
Ґрунтознавство та 
охорона земель: 
практикум. Херсон: 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2019, 
256 с.

п.п.7. Робота у складі 
трьох експертних 
комісій МОН з 
Акредитації 
спеціальності 101 
Екологія (Сумський 
НАУ, Херсонський 
НАУ, Івано-
Франківський коледж 
Львівського НАУ - 
2017-2019 рр.)

п.п.8. Виконання 
функцій наукового 
керівника наукової 
теми «Антропогенні 
сукцесійні зміни у 
розвитку заповідних 
територій 
Житомирської 
області», (номер 
державної реєстрації 



0114U006364) (термін 
виконання: 2013–2015 
рр.); «Екологічне 
обґрунтування 
ефективності 
використання 
рекультивованих 
земель пов’язаних з 
добуванням 
ільменітових 
пісків»(номер 
державної реєстрації 
0114U006365) (термін 
виконання: 2013–2017 
рр.); «Агроекологічна 
та рентна 
ефективність 
рекультивації земель 
після добування 
ільменітових руд в 
Поліссі України» 
(номер державної 
реєстрації 
0119U102342) (термін 
виконання: 2019–
2024 рр.); 
Госпдоговірна тема 
«Дослідження впливу 
кар’єру ІГЗК АТ ОГХК 
на довкілля» (2020 
р.).

п.п.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт зі 
спеціальності 
Екологія -  Зибалова 
А.С.

п.п.15. Наявність 
науково-популярних 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики:
1. Борисюк Б.В., 
Швець В.В. 
Біологічний етап 
сільськогосподарської 
рекультивації після 
добування 
ільменітових руд / 
Збірник матеріалів 
форуму «Чисте місто. 
Чиста ріка. Чиста 
планета»: Херсон: 
ХТПП, 2015. С. 227 –
230.
2. Борисюк Б.В., 
Липянець І.В. 
Динаміка показників 
сукцесійних змін 
ґрунтових
відмінностей в умовах 
ландшафтного 
заказника 
«Миколинці» 
/Збірник статей 
науково-практичної 
конференції 
«Сучасний стан і 
перспективи 
ефективного 
використання 
земельних ресурсів 
Житомирської 
області». Житомир: 



ЖДУ ім. І. Франка, 
2016. С. 10-14.
3. Борисюк Б.В., 
Іванова О.С., Кулик 
Р.Ю. Дослідження 
екологічної безпеки 
водокористування 
населення сільських 
територій / Збірник 
статей науково- 
практичної 
конференції «ВОДА 
ПРОБЛЕМИ ТА 
ШЛЯХИ 
ВИРІШЕННЯ» м. 
Рівне, 6–8 липня 
2016. Житомир: 
ЖДУім. І. Франка, С. 
17 –19.
4. Борисюк Б.В., 
Швець В.В. Проблема 
правового 
регулювання 
приймання передачі 
рекультивованих 
земель. 
Проектпорядку 
прийманняпередачі. 
Збірник наукових 
статей за матеріалами 
V Міжнародної 
науково- практичної 
конференції «Сучасні 
тенденції 
розбудовиправової 
держави в Україні та 
світі» м. Житомир, 18 
травня 2017 р. С. 376 – 
379.
5. Романчук Л.Д., 
Борисюк Л.Б., 
Борисюк Б.В. 
Агрофізична 
реабілітація 
рекультивованих 
земель після 
добування 
ільменітових руд. 
Матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека 
(м. Житомир, 5-6 
вересня 2017 р.) С. 33 -
36.
6. Борисюк Б.В. 
Ефективність 
біологічного етапу 
рекультивації після 
добування 
ільменітових руд в 
Поліссі України. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Екологічні проблеми 
навколишнього 
середовища та 
раціонального 
природокористування 
в контексті сталого 
розвитку» збірник тез 
доповідей (25-26 
жовтня 2018, м. 
Херсон, Україна). 
Херсон: Олді-плюс, 
2018. С. 34 -38.
7. Борисюк Б.В., 



Швець В.В. 
Спрямованість 
мікробіологічних 
процесів у ризосфері 
трав на 
рекультивованих 
землях. Сучасні 
тенденції розвитку 
галузі землеробства: 
проблеми та шляхи їх 
вирішення: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (м. 
Житомир, 13-14 
червня 2019 р.). 
Житомир: вид-во 
«ЖНАЕУ», - С. 20 –22.
8. Борисюк Б.В. 
Агроекологічна 
ефективність та 
безпека за 
біологічного етапу 
рекультивації земель. 
VII Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека 
(м. Житомир, 23-24 
травня 2019 р.) –
пленарна доповідь.

п.п.17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 20 
років.

371601 Заєць 
Варвара 
Михайлівна

старший 
викладач, 
Сумісництв
о

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 

030502 
Українська 

мова і 
література, 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

030502 
Українська 

мова і 
література

2 Українська 
мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, 
спеціальність 
«Українська мова і 
література», 
кваліфкація – 
філолог, викладач 
української мови і 
літератури, диплом 
ТМ№ 45677836 від 
29.06.2013 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.8. Відповідальний 
виконавець науково-
методичної теми 
кафедри: 
«“Комунікативно-
когнітивний та 
соціокультурний 
аспекти 
функціонування 
системи мовних 
одиниць у синхронії і 
діахронії”.
п.п.10. член журі І 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
навчальної 
дисципліни 
«Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)», 
24.02.20 р.



п.п. 15. 1) Заєць В.М. 
Проблема 
медіавпливу на 
світоглядособистості у 
філософській 
спадщині Маршала 
Маклюена / В.М. 
Заєць // Актуальні 
проблеми філософії та 
соціології. Одеса, 
2016. № 14. С. 32-35.
2) Заєць В.М. Вплив 
медіа-засобів на 
особистісний свтогляд 
у суспільстві 
споживання / В.М. 
Заєць // Вісник 
Запорізького 
національного 
університету: Збірник 
наук. Праць. 
Запоріжжя, 2017. № 1. 
С. 26-29.

188333 Котюк 
Людмила 
Анатоліївна

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Атестат 
доцента 02ДЦ 

001120, 
виданий 

28.04.2004

30 Біологія Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний 
інституту імені І. 
Франка  ИВ № 175199 
(м. Житомир, 1982 р.), 
спеціальність 
«Біологія з 
додатковою 
спеціальністю хімія».

Диплом кандидата 
біологічних наук ДК 
№ 006654 за 
спеціальністю 06.01.11 
– «фітопатологія» від 
12.04.2000 р. 
«Еколого-біологічні 
особливості стеблової 
нематоди Ditylenchus 
destructor Thorne при 
паразитуванні на 
картоплі в зоні 
Полісся України»

Атестат доцента 
загальної екології 
02ДЦ 001120, 
виданий 28.04.2004 р.

Диплом ДД № 008673 
доктора біологічних 
наук за спеціальністю 
03.00.05 «ботаніка» 
від 20.07.2020 р. 
«Біолого-екологічні 
основи інтродукції 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae 
Lindl. в Центральному 
Поліссі України».

Підвищення 
кваліфікації: 
Методика організації і 
проведення 
самостійної 
навчальної 
пізнавальної 
діяльності та науково-
дослідної роботи 
студентів під час 
вивчення дисципліни 
«Ботаніка». Свідоцтво 
СС 00493706/004516-
17. Національний 



університет 
біоресурсів та 
природокористування 
України (2017 р.).

Навчальні посібники 
та монографія:
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.
Котюк Л. А. 
Інтродукція 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae 
Lindl. у Центральному 
Поліссі України. 
Монографія. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 211 с.

Статті:
1) Котюк Л. 
Онтоморфогенез 
Hyssopus officinalis L. 
за умов інтродукції в 
ботанічному саду 
ЖНАЕУ. Modern 
Phytomorphology, 
2015. № 7. С. 135–146. 
DOI: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.160381. 
2) Kotyuk L. A. 
Antimicrobial activity 
of oil-bearing plants 
Lamiaceae Lindl. 
towards Escherichia 
coli. Biological Bulletin 
of Bogdan Chmelnitskiy 
Melitopol State 
Pedagogical University, 
2016. Vol. 6 (1), P. 216–
236. DOI: 10.1007/s 
11101 – 014 – 9349 – 1. 
3) Котюк Л. А. 
Особливості 
мікроморфологічної 
будови гісопу 
лікарського. Modern 
Phytomorphology, 
2016. №10. С. 59–67. 
DOI: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.155362. 
4) Kotyuk L.A. 
Biological and 
morphological features 
of erems of  Hyssopus 
officinalis L. 
(Lamiaceae Lindl.). 
Modern 
Phytomorphology, 
2017. № 11. P. 43–49. 
DOI: 
10.5281/zenodo.569064
. 
5) Kotyuk L. A., Shvaika 
O. V. Seasonal rhythms 
of Hyssopus officinalis 
L. plants under 
cultivation in Zhytomyr 
Polissya. Ukrainian 
Journal of Ecology, 
2018. Vol. 8 (1), P. 335–
341. DOI: 



10.15421/2018_219.
6) Ivashchenko, I., 
Kotyuk, L., Bakalova, A. 
(2020). Morphology 
and productivity of 
tarragon (Artemisia 
dracunculus L.) in 
Central Polissya 
(Ukraine). Ukrainian 
Journal of Ecology, 
10(3), 48-55.

п.п.1: 1) Котюк Л. 
Онтоморфогенез 
Hyssopus officinalis L. 
за умов інтродукції в 
ботанічному саду 
ЖНАЕУ. Modern 
Phytomorphology, 
2015. № 7. С. 135–146. 
DOI: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.160381. 
2) Kotyuk L. A. 
Antimicrobial activity 
of oil-bearing plants 
Lamiaceae Lindl. 
towards Escherichia 
coli. Biological Bulletin 
of Bogdan Chmelnitskiy 
Melitopol State 
Pedagogical University, 
2016. Vol. 6 (1), P. 216–
236. DOI: 10.1007/s 
11101 – 014 – 9349 – 1. 
3) Котюк Л. А. 
Особливості 
мікроморфологічної 
будови гісопу 
лікарського. Modern 
Phytomorphology, 
2016. №10. С. 59–67. 
DOI: 
https://doi.org/10.5281
/zenodo.155362. 
4) Kotyuk L.A. 
Biological and 
morphological features 
of erems of  Hyssopus 
officinalis L. 
(Lamiaceae Lindl.). 
Modern 
Phytomorphology, 
2017. № 11. P. 43–49. 
DOI: 
10.5281/zenodo.569064
. 
5) Kotyuk L. A., Shvaika 
O. V. Seasonal rhythms 
of Hyssopus officinalis 
L. plants under 
cultivation in Zhytomyr 
Polissya. Ukrainian 
Journal of Ecology, 
2018. Vol. 8 (1), P. 335–
341. DOI: 
10.15421/2018_219.
6) Ivashchenko, I., 
Kotyuk, L., Bakalova, A. 
(2020). Morphology 
and productivity of 
tarragon (Artemisia 
dracunculus L.) in 
Central Polissya 
(Ukraine). Ukrainian 
Journal of Ecology, 
10(3), 48-55.

п.п.2: 1) Котюк Л. А. 
Антимікробна 
активність 



етанольного екстракту 
Hyssopus officinalis L. 
Вісник Львівського 
університету. Серія 
біологічна. Львів, 
2015. Вип. 70. С. 237–
234. 
2) Котюк Л. А. Оцінка 
якості насіннєвого 
матеріалу 
Dracocephalum 
moldavica L. при 
інтродукції в умовах 
Житомирського 
Полісся. Наукові 
доповіді НУБіП 
України. Київ, 2015. 
№ 51. URL: 
http://nd.nubip.edu.ua.

3) Kotyuk L. A. Hyssop 
composition depending 
on age and plants 
development phases. 
Biotechnologia acta. 
Kyiv, 2015. Vol. 8, № 5. 
P. 55–63. DOI: 
10.15407/biotech8.04.0
55. 
4) Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б. 
Біологічно активні 
речовини Origanum 
vulgare L. Физиология 
растений и генетика, 
2016. Т. 48. № 1. С. 
20–25. 
5) Котюк Л. А., 
Рахметов Д. Б., 
Пінкіна Т. В. Оцінка 
успішності інтродукції 
ароматичних рослин 
родини Lamiacea 
Lindl. в умовах 
Полісся України. 
Інтродукція рослин, 
2017. Вип. 1 (73). С. 11–
20.

п.п.3. Котюк Л. А. 
Інтродукція 
ароматичних рослин 
родини Lamiaceae 
Lindl. у Центральному 
Поліссі України. 
Монографія. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 211 с.

п.п.7. Експерт 
Національного 
агенства із 
забезпечення якості 
вищої освіти зі 
спеціальностей 
Біологія та Екологія з 
2020 р.  

п.п. 8. Керівник 
пошуково-
ініціативною темою 
«Еколого-біологічні 
особливості 
інтродукції рослин 
родини Lamiaceae в 
умовах ботанічного 
саду Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету» (номер 
державної реєстрації 



01130000719, 2013– 
2018 рр.). 
З 2019 р. - виконання 
функцій члена 
редакційної колегії 
наукового видання 
Наукові 
горизонти/Scientific 
Horizons, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України. Рецензент 
наукового журналу 
«Інтродукція рослин» 
з 2020 р.
п.п.9. Керівництво 
науковою роботою 
учениці 9-б класу 
Нікітчук А.Р. 
Житомирської 
загальноосвітньої 
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», 
секція «Ботаніка та 
зоологія"(2015-2018 
рр.).

п.п.10. Організаційна 
робота у ВНЗ:
- на посаді завідувача 
кафедри загальної 
екології з 01.07. 2019 р
- член науково-
технічної ради 
Науково-
інноваційного 
інституту екології і 
лісу Поліського 
національного 
університету з 2019 р. 
- член вченої ради 
факультету лісового 
господарства та 
екології Поліського 
національного 
університету з 2019 р..

п.п.12. Патенти:
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.



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.
3) Іващенко І.В., 
Котюк Л.А., Рахметов 
Д.Б., Ключевич М. М. 
Вигера С.М. 
Фітокомпозиційний 
чай «Гармонія»: пат.  
141971 Україна. № u 
201908702, заявл. 
18.07.2019; опубл. 
12.05.2020. Бюл. № 9.
4) Іващенко І.В., 
Котюк Л.А., Рахметов 
Д.Б., Ключевич М. М. 
Вигера С.М. 
Композиційний 
фіточай «Довголіття»: 
пат.  141972 Україна. 
№ u 201908703, заявл. 
18.07.2019; опубл. 
12.05.2020. Бюл. № 9.
п.п. 13. 1) 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. 
2) 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.
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 
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здоров’я 
збережувальні 
технології: 
монографія / за 
загальною редакцією 
проф. Ю. Д. Бойчука. 
– Харків: ХНПУ ім. 
Г.С. Сковороди, 2018. 
– 577 – 584 с.
4. Ткаченко П. П. 
Розвиток силових 
якостей у студентів- 
чоловіків вправами з 
гирями / П. П. 
Ткаченко, О. С. 
Скорий, О. О. Пантус 
// Спортивна наука – 
2019: зб. наук. пр. V 
Всеукр. наук. -практ. 
конф., 15травн. 2019 р. 
/ Житомир. держ. ун-т 
ім. І. Франка. – 
Житомир: Євенок О. 
О., 2019. – С. 67–71.
5. Активізація 
навчально-виховного 
процесу з фізичного 
виховання студентів 
засобами гирьового 
спорту / Г.П. Грибан, 
П.П. Ткаченко, Ф.Г. 
Опанасюк [та ін.] // 
Основи побудови 
тренувального 
процесу в циклічних 
та екстремальних 
видах спорту: зб. наук. 
пр. / Харк. держ. ак-я 
фіз. культури. – 2019. 
– Вип. 3. – С. 140–145.

п.п.17. Досвід 
практичної роботи – 
34 роки
8-12.10.2019 року 
проходив закордонне 
стажування в інституті 
спорту та фізичної 
культури Університету 
економіки в м. 
Бидгощі (Польща) 
обсягом 180 год. 6 
кредитів ECTS 
Сертифікат NR ISIKF 
/2019/54 від 
12.10.2019 року.

102050 Аристархова 
Елла 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
кандидата наук 

KД 070138, 
виданий 

27.11.1992, 

32 Нормування 
антропогенног
о 
навантаження 
на навколишнє 

Кваліфікація: 
Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут, 
спеціальність 



Атестат 
доцента ДЦ 

002638, 
виданий 

31.05.1996

середовище «Зоотехнія», 
кваліфікація 
«Зооінженер». 
Диплом (з відзнакою)  
В-1 № 538991, 1985 р.

Кандидат біологічних 
наук, спеціальність – 
03.00.13 «Фізіологія 
людини і тварин». 
Тема дисертації: 
«Використання 
поживних речовин 
яєць ембріонами та 
постембріональний 
ріст курей». Диплом 
КД № 070138, 1992 р.

Атестат доцента 
кафедри патології 
дрібних тварин, риб і 
бджіл, ДЦ АР № 
002639, 1996 р.

Підвищення 
кваліфікації:
Докторантура в 
Інституті агроекології 
і збалансованого 
природокористування 
НАНУ за 
спеціальністю – 
03.00.16 «Екологія» 
(біологічні науки),  
2014-2017 рр.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1. 
Phytocenological 
approach in 
biomonitoring of the 
state of aquatic 
ecosystems in 
Ukrainian Polissia / 
T.P. Fedonyuk, R.H. 
Fedonyuk, A.A. 
Zymaroieva, V.V. 
Pazych, E.O. 
Aristarkhova. Journal 
of water and land 
development. 2020. No 
44. P. 65-74.

п.п.2. 2. Аристархова 
Е.О. Особливості 
визначення 
токсичності питної 
води. 
Агроекологічний 
журнал. 2016. № 3. С. 
47-49 
3. Аристархова Е.О. 
Наукові основи 
створення системи 
біомоніторингу вод 
поверхневих джерел 
водопостачання. 
Вісник аграрної 
науки. 2016. № 11. С. 
60-65 
4. Аристархова Е.О. 
Проблема 
підвищеного вмісту 
Мангану у водоймах. 
Вісник аграрної 
науки. 2016. № 1. С. 
52-55 



5. Аристархова Е.О. 
(2016). Використання 
Vallisneria gigantean 
Graeb. для експрес-
оцінки потенційної 
небезпеки води. 
Збалансоване 
природокористування
. № 4.С. 134-140
6. Аристархова Е.О. 
Біотестування 
хронічної токсичності 
води. 
Агроекологічний 
журнал. 2017. № 2. С. 
96-101
7. Аристархова Е.О. 
Оптимізація Аllium-
тесту для експрес-
оцінки токсичності 
вод поверхневих 
джерел 
водопостачання. 
Агроекологічний 
журнал.2017. № 3. С. 
50-54
8. Аrystarkhova Е.О. 
Evaluation of toxicity of 
waters from the surface 
sources of water supply 
and drinking water of 
Zhytomyrsity by the 
method of short-term 
chronic biotesting. 
Агроекологічний 
журнал.2017. № 4. С. 
36-40 
9. Аристархова Е.О. 
Експрес-оцінка 
потенційної 
небезпеки води 
методом 
біотестування на 
Daphnia magna S. 
Вісник аграрної 
науки. 2017. № 2. С. 
50-54 
10. Аристархова Е.О. 
Біотестування 
хронічної токсичності 
вод поверхневих 
джерел 
водопостачання та 
питної води на рибах 
Danio rerio. Вісник 
аграрної науки. 2017. 
№ 7. С.59-62 
11. Аристархова Е.О. 
Використання Allium 
cepa L. для оцінки 
якості питної води. 
Вісник аграрної 
науки. 2017. № 9 .С. 
58-62 (Google Scholar).
12. Аристархова Е.О. 
Визначення хронічної 
токсичності вод 
поверхневих джерел 
водопостачання на 
Daphnia magna S. та 
Тradescantia 
fluminensis Velloz. 
Вісник аграрної 
науки. 2017. № 11. С. 
57-60 
13. Аристархова Е.О. 
Eкспрес-оцінка 
токсичності вод 
поверхневих джерел 
водопостачання з 
використанням риб 



Danio rerio. 
Рибогосподарська 
наука України. 2017. 
№ 3 (41).С. 17-25. doi: 
https://doi.org/10.1540
7/fsu2017.03.017.
14. Аристархова Е.О. 
Оцінювання 
токсичності 
забруднених 
амоніаком вод на 
Сarassius gibelio 
(Вloch, 1782) методом 
«time sampling». 
Рибогосподарська 
наука України. 2017. 
№ 4 (42).С. 33-41. doi: 
10.15407/fsu2017.04.03
3 
15. Аристархова Е.О. 
Oцінка токсичності 
донних відкладів 
методом 
біотестування 
наDaphnia magna S. та 
Allium cepa L. 
Збалансоване 
природокористування
. 2017. № 2.С. 156-159
16. Аристархова Е.О. 
Oцінка токсичності 
донних відкладів 
методом 
біотестування на 
Daphnia magna S. та 
Allium cepa L. 
Збалансоване 
природокористування
. 2017. № 2. С. 156-159
17. АристарховаЕ.О. 
Біотестування 
хронічної токсичності 
вод поверхневих 
джерел 
водопостачання на 
Сeriodaphnia affinis 
Lilljeborg та Allium 
сера L. Вісник 
аграрної науки. 2018. 
№ 1. С. 65-69 
18. Аристархова Е.О. 
Токсикологічне 
біотестування вод 
поверхневих джерел 
водопостачання та 
питної води на 
личинках Xenopus 
laevis. Вісник аграрної 
науки. 2018. № 2. С. 
60-63
19. Аристархова Е.О. 
Визначення 
токсичності вод 
поверхневих джерел 
водопостачання на 
Аllium ceрa L. з 
використанням 
цифрового фото-
хром-аналізу. Вісник 
аграрної науки. 2018. 
№ 7. С. 62-68 
20. Аристархова Е.О. 
Вплив амоніаку на 
формування 
токсичності вод 
поверхневих джерел 
водопостачання, 
визначеної на 
Сarassius gibelio 
(Вloch, 1782). 
Рибогосподарська 



наука України. 2018. 
№ 1 (43).С. 26-35. 
21. Аристархова Е.О. 
Особливості сезонної 
динаміки вмісту 
біогенів у поверхневих 
водах водозабору 
Відсічне р. Тетерів. 
Scientific Journal 
ScienceRise: Biological 
Science. 2018. Vol. 2 
(11). P. 39-44. doi: 
10.15587/2519-
8025.2018.129786
22. Вплив амоніаку 
вод поверхневих 
джерел 
водопостачання на їх 
токсичність для Rana 
ridibunda (Pallas, 1771) 
/ Е.О. Аристархова та 
ін. Scientific Journal 
ScienceRise: Biological 
Science. 2018. Vol. 3 
(12). P. 39-43. 
23. Аристархова Е.О. 
Сезонна динаміка 
cполук Мангану і 
Феруму у поверхневих 
водах водозабору 
Відсічне р. Тетерів. 
Scientific Journal 
ScienceRise: Biological 
Science. 2018. Vol. 5 
(14). P. 10-14."

п.п.12. 1. Спосіб 
біотестування 
токсичності вод 
природного 
походження, питного 
водопостачання та 
сільськогосподарськог
о призначення. 
Патент України на 
корисну модель МПК 
E03B 3/34 E03B 3/34 
/ В.П. Славов, Е.О. 
Аристархова, М.М. 
Ничипорук та ін.; 
заявл. 14.06.2016; 
опубл. 25.04.2017, 
Бюл. № 8.
2. Спосіб 
біотестування 
токсичності грунтів та 
донних відкладів 
прісноводних водойм. 
Патент України на 
корисну модель 
МПКG01N 33/24 G01N 
33/18/ О.І. Фурдичко, 
В.П. Славов, Е.О. 
Аристархова та ін.; № 
12187326.заявл. 
17.03.2017; опубл. 
26.12.2017, Бюл. № 24.
3. Спосіб 
біотестування 
токсичності 
атмосферних опадів. 
Патент України на 
корисну модель МПК 
G01W 1/00 / В.П. 
Славов, Е.О. 
Аристархова, Н. В. 
Палапа та ін.; № 
115503; заявл. 
14.06.2016; опубл. 
25.04.2017, Бюл. № 
8."



п.п.15. 1. Аристархова 
Е.О. Перспективи 
використання рослин 
роду Lemna у 
біомоніторингу та 
фіторемедіації 
гідроекосистем. 
Агроекологічний 
журнал. 2016. № 4. С. 
145-148 (Research Bib 
Jornal Database, Index 
Copernicus, Googl 
Scholar, Ulrich's 
Periodicals Directory).
2. Аристархова Е.О. 
Концептуальні 
аспекти 
удосконалення 
системи екологічного 
моніторингу 
поверхневих вод. 
Агроекологічний 
журнал. 2017. № 1. С. 
134-140 (Research Bib 
Jornal Database, Index 
Copernicus, Googl 
Scholar, Ulrich's 
Periodicals Directory).
3. Особливості 
регламентації якості 
вод 
рибогосподарського 
призначення в Укарїні 
та країнах ЄС / 
Романчук Л.Д., 
Аристархова Е.О., 
Федонюк Т.П., Пазич 
В.М., Адамович А.О., 
Лятушинський С.В. / 
Матеріали 
міжнародної наук.-
практ. конф., 
приуроченої до 
Всесвітнього дня 
водних ресурсів 
«Водні екосистеми у 
контексті 
євроінтеграції: реалії 
та перспективи». 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 133-136.
4. Проблема 
удосконалення 
системи нормування 
якості вод / 
Аристархова Е.О., 
Федонюк Т.П., Пазич 
В.М., Павленко М.В., 
Пилипчук Г.Ю. / 
International scientific 
and practical 
conference «Natural 
sciences: history, the 
present time, the 
future, EU experience». 
Wloclawek, Republic of 
Poland, September 27-
28, 2019. Р. 60-62.
5. Особливості 
поліпшення якості вод 
річкових екосистем 
Полісся України / 
Аристархова Е.О., 
Романчук Л.Д., 
Матвійчук Н.В., 
Валерко Р.А., 
Лятушинський С.В. / 
International scientific 
and practical 
conference «Natural 



sciences: history, the 
present time, the 
future, EU experience». 
Wloclawek, Republic of 
Poland, September 27-
28, 2019. Р. 57-59.
6. Аристархова Е.О., 
Шевчук А.В. 
Особливості 
знезараження 
очищених стічних вод 
з використанням 
гіпохлориту натрію / 
ІІ Всеукраїнська 
наук.-практ. конф. 
«Сучасні екологічні 
проблеми 
урбанізованих 
територій». Житомир: 
ЖНАЕУ 19 листопада, 
2019. Р. 29-31."
п.п.18. Наукове 
консультування 
співробітників 
контрольно-
вимірювальної та 
екологічної 
лабораторій КП 
«Житомирводоканал» 
− понад 20 років"

93524 Федючка 
Микола 
Ілліч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020808, 
виданий 

12.11.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027389, 
виданий 

20.01.2011

16 Екологічна 
експертиза

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук.  Наукова 
спеціальність: 
03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин. Тема 
дисертації: 
«Фізіологічне 
обґрунтування 
ефективності 
використання 
кормового препарту 
мікробіологічного 
каротину (КПМК) 
сухостійним кровам і 
молодняку в умовах 
Полісся України» 
диплом ДК № 020808 
від 12.11.2003 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1. T. Pinkina, A. 
Zymaroieva, S. 
Matkovska, M. 
Svitelskyi, O. Ishchuk, 
M. Fediuchka. Trophic 
characteristics of 
Lymnaea stagnalis 
(Mollusca: Gastropoda: 
Lymnaeidae) in toxic 
environment // 
Ekologia (Bratislava) – 
2019. – Vol. 38, No. 3. 
– P. 292–300. 
(Scopus).
п.п.2. 1. Світельський 
М.М. Еколого-
фізіологічні 
характеристики 
ставковика озерного 
(Mollusca: Gastropoda: 
Pulmonata: 
Lymnaeidae) за впливу 
іонів кадмію водного 
середовища / В.Д. 
Соломатіна, С.І. 



Матковська, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук. М.І. Федючка // 
Вісник національного 
університету водного 
господарства та 
природо-
користування. – Рівне, 
2018. – №2 (82). – С.: 
16-32.
2.Світельський М.М. 
Еколого-біологічні 
особливості лопуха 
великого Arctium 
lappa L. та котячої 
м’яти справжньої 
Nepeta cataria L. в 
умовах Полісся 
України / М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, С.І. Матковська, 
М.І. Федючка, Т.В. 
Пінкіна // Науковий 
вісник НЛТУ України: 
зб. наук. -техн. пр. / 
Нац. лісотехн. ун-т 
України. – Львів: 
НЛТУ України. – 
2018. – Вип. 28.3. – С. 
77-81.
3. Світельський М.М.   
Екологічна роль 
представників роду 
Acer L. в зелених 
насадженнях м. 
Житомир // 
Матковська С.І., 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Пінкіна 
Т.В, Федючка М.І., 
Соломатіна В.Д./ 
Науковий вісник 
НЛТУ України: Львів. 
- № (1). – 2019. – 
С.:114-120.
5. Світельський М.М. 
Зміни фосфорно-
кальцієвого обміну у 
риб при їх 
тепловодному 
вирощуванні / В.Д. 
Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка // Водні 
біоресурси та 
аквакультура. – 
Херсон, 2019. – №1. – 
С.:48-67.
6. Світельський М.М. 
Внутрішньо-
клітинний обмін 
кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища / 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І., Климчик О.М., 
Прищепа М.О., 
Пилипчук Н.В. // 
Вісник НУВГП. – 
Рівне, 2020. – №1 
(89). – С. 224.  (0,22 
ум. да., власних – 
0,06).

п.п.3. 1. Екологічна 
експертиза: 
Навчальний посібник 



/ Федючка М.І., 
Світелський М.М., 
Іщук О.В., Матковська 
С.І., Пінкіна Т.В. За 
загальною редакцією 
Федючки М.І. Херсон; 
в-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 240 с.
2. Біогеографія. 
Навчальний посібник 
/ [О.В. Іщук, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, В.Д. 
Соломатіна] За 
загальною редакцією 
О.В. Іщук. – Херсон: 
вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 225 с.
3. Ботаніка з основами 
екології: навчальний 
посібник / [М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, М.І. Федючка, 
С.І. Матковська, Т.В. 
Пінкіна, А.А. 
Романюк] За 
загальною редакцією 
М. М. Світельського. – 
Херсон: вид-во ОЛДІ 
ПЛЮС, 2019. – 540 с.

п.п.8. Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Водні і наземні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття» 
(номер держреєстрації 
0118U004998) 
(супровідний лист 
№663 від 03.05.2018 
р. УДК 502.7 (204). 
Термін виконання 
01.05.2018 р. – 
30.12.2023 р.).

п.п.10. Голова 
профспілкової 
організації факультету 
екології і права 
ЖНАЕУ з 2009 р. по 
2020 рік. 

п.п..13. 1. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 37 с.
2. Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Акліматизація 
гідробіонтів» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 



Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 28 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 41 с.
4. Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Іхтіопатологія» для 
підготовки фахівців з 
галузі знань 20 
«Аграрні науки і 
продовольство» за 
спеціальністю 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» / М. М. 
Світельський, О. В. 
Іщук, М. І. Федючка, 
Т. В. Пінкіна // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – 20 с.
5. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Іхтіопатологія» для 
підготовки фахівців з 
галузі знань 20 
«Аграрні науки і 
продовольство» за 
спеціальністю 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» / М. М. 
Світельський, О. В. 
Іщук, М. І. Федючка, 
Т. В. Пінкіна // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – 11 с.
6.  Методичні 
вказівки для 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
квітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 



Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
7.  Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
квітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
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Кваліфікація: 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища», 
кваліфікація – 
експерт з екології, 
викладач ВНЗ, 
диплом ТМ 
№33200101 від 
22.02.2008 р.

Кандидат 
сільськогосподарських
наук із спеціальності 
03.00.16 – екологія від 
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дисертації: 
«Акумуляція важких 
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№ 012581 від 
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Атестат доцента АД № 
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Підвищення 
кваліфікації: 
Куявський університет 
у Влоцлавеку 
(Республіка Польща), 
сертифікат науково-
педагогічного 
стажування на тему: 
«Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
екологічної освіти в 
Україні та країнах ЄС» 
(16 вересня – 27 
жовтня 2019 р).

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1) Romanchuk 
L.D., Valerko R.A., 



Herasymchuk L.O., 
Kravchuk M.M. 
Assessment of the 
impact of organic 
Agriculture on Nitrate 
Content in Drinking 
Water in Rural 
Settlements of Ukraine. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2021. 11(2). C. 
17-26. DOI: 
10.15421/2021_65.
2) Herasymchuk L. O., 
Martenyuk G. M., 
Valerko R. A., Kravchuk 
M. M. Demographic 
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situation in radioactive 
contaminated territory 
of Zhytomyr Oblast. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems. 2019. 
10(1). P. 32-38. 
DOI:10.15421/021905.
3) Romanchuk L. D., 
Herasymchuk L. O., 
Kovalyova S. P., 
Kovalchuk Yu. V., 
Lopatyuk O. V. Quality 
of life of the population 
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contaminated area in 
Zhytomyr Region. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2019. №9 (4). 
Р. 478-485. DOI: 
10.15421/2019_778.
4) 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 
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Ukrainian Journal of 
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DOI:10.15421/2018_29
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горизонти. 2018. 
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2) Герасимчук Л.О., 
Валерко Р. А., 
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Державний контроль 
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3) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Оцінка 
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екологічного податку 
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2(4). ектронне наукове 
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механізм 
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5) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
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національний 
університет, 2021. 333 
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2) Valerko R. A., 
Herasymchuk L. O. 
Assessment of 
ecological integral index
оf 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. pp. 
80-97. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-45-7.5
3) Herasymchuk L. O., 
Valerko R. A. Coverage 
of climate change 
trends in Zhytomyr 
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Scientific developments 
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the area of natural 
science. Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. pp. 
85-101. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-73-
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п.п.8. Виконавець 
ініціативної тематики 
(державний 



реєстраційний номер 
0120U104233) на тему: 
«Еколого-соціальна 
оцінка стану 
селітебних територій у 
контексті сталого 
розвитку.

п.п.10 Начальник 
структурного 
підрозділу 
«Навчально-дослідна 
частина» 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету (м. 
Житомир) з 
навантаженням 0,37 
ставки за 
сумісництвом з 
04.09.2019 по 
31.12.2019 року

п.п.13 1) Надточій 
П.П., Валерко Р.А., 
Білявський Ю.А., 
Мартенюк Г.М., 
Кравчук М.М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
„Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності” для 
студентів 
спеціальності 101 
«Екологія». Частина 1 
«Екологічне 
оподаткування». 
Житомир : [б.в.], 2017. 
Ч. 1. 102 с.
2) Надточій П.П., 
Валерко Р.А., 
Білявський Ю.А., 
Мартенюк Г.М., 
Кравчук М.М. 
Методичні вказівки до 
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практичних робіт з 
дисципліни 
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«Рентна плата за 
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ресурсами». Житомир 
: [б.в.], 2017. Ч. 2. 97 с.
3) Методичні вказівки 
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оформлення 
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освітнього ступеня 
магістр спеціальності 
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Л. А. Котюк, Р. А. 
Валерко, Л. О. 
Герасимчук. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 82 с.
4) Котюк Л.А., 
Валерко Р.А., 



Герасимчук Л.О. 
Методичні 
рекомендації для 
підготовки курсової 
роботи з дисципліни 
«Біологія» для 
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бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія». Житомир: 
ЖНАЕУ. 2020. 38 с.

п.п.15 1) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Оцінка впровадження 
системи інтегрованого 
управління водними 
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до Європейського 
законодавства на 
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Natural sciences: 
history, the present 
time, the future, EU 
experience: 
International scientific 
and practical 
conference, 27–28 
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Republic of Poland, 
Włocławеk, Kujawska 
Szkoła Wyższa we 
Włocławku, 2019. С. 
68–71.
2) Герасимчук Л. О. 
Державний нагляд 
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Міжнародної наук.-
практ. конф., 10-11 
вересня 2019 р. Київ, 
2019. С. 44–45.
3) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Вимоги стандарту 
вищої освіти за 
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«Екологія» та їх 
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Проблеми підготовки 
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вищої та професійної 
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наукових праць ІIІ 
міжнар. наук.-метод. 
конф. 04 жовтн. 2019 
р. Ч. 1. ПДАТУ, м. 
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Подільський. 
Тернопіль, 2019. С. 
37–40.
4) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Оцінка якості питної 
води джерел 
нецентралізованого 
водопостачання у 
районах з найбільшою 
кількістю операторів 
органічного 
виробництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 



матеріали VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21-22 травня 
2020 р. Житомир, 
2020. С. 122–126.
6) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Реформа українського 
законодавства у сфері 
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ресурсами відповідно 
Водної Рамкової 
Директиви у 
Житомирській 
області. Водні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття: зб. 
наук. праць наук.-
практ. конф., 22 – 24 
трав. 2019 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 149–151.
7) Державний нагляд 
(контроль) за 
дотриманням вимог 
природоохоронного 
законодавства на 
території 
Житомирської області 
/ Л. О. Герасимчук та 
ін. Наука. Молодь. 
Екологія – 2018 : 
матеріали ХІV Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених, 17 
трав. 2018 р. – 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. С. 45–50.
8) Штогрин М. О., 
Сащук О. І., 
Герасимчук Л. О. 
Екологічні проблеми 
національного 
природного парку 
«Кременецькі Гори». 
Наука. Молодь. 
Екологія – 2018 : 
матеріали ХІV Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів 
та молодих вчених, 17 
трав. 2018 р. Житомир 
: ЖНАЕУ, 2018. С. 78–
84.
9) Герасимчук Л. О., 
Лук’янчук М. Ю. 
Рівень екологічної 
свідомості школярів. 
Наука. Молодь. 
Екологія – 2015: 
матеріали ХІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
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та молодих вчених, 
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Житомир: ЖНАЕУ, 
2015. С. 147–149.
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агроекологів 
України").



п.п.17. Досвід 
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Атестат 
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кваліфікація 
спеціаліста – 
менеджер-економіст. 
Диплом ТМ № 
32487563, 2007 р.

Кваліфікація: 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність – 101 
«Екологія». Диплом 
С17 № 049099, 2017 р.

Кандидат 
економічних, 
спеціальність 
08.00.06 – економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища. Тема 
дисертації: 
«Організаційно-
економічні основи 
формування 
екологічних 
програм». Диплом 
кандидата наук, ДК 
№017498, 2013 р. 

Атестат доцента 
кафедри екологічної 
безпеки та економіки 
природокористування
, АД №005522, 2020 
р.

Підвищення 
кваліфікації 
Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України ННІ 
післядипломної 
освіти, Тематичне 
спрямування 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності», Тема: 
«Навчання впродовж 
всього життя». 
Свідоцтво 12СПВ 
185998, 2016 р. 

Інститут Д-ра Я.-У. 
Сандала (Норвегія), 
Школа соціального 
підприємництва. 
Тематичне 
спрямування 



«Соціальне 
підприємництво», 
«Інноваційний 
менеджмент», 
«Сервісний 
менеджмент». 
Дипломи SE-03-A, IM-
03-A, SV-03-A
Куявський університет 
у Влоцлавеку, 
(Республіка Польща). 
Тематичне 
спрямування 
«Перспективи 
впровадження заходів 
екологічної безпеки в 
умовах Польщі та 
України та їх 
економічне 
обґрунтування». 
Сертифікат, 2019 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. A. Les, A. 
Rashchenko, N. 
Tsyvenkova, A. 
Holubenko. 
Investigation of 
Technical and 
Technological 
Parameters of Syngas 
Combined Purifying 
Equipment. 
Engineering for Rural 
Development, Volume 
19 pp. 1214-1224 
(Scopus).

п.п.2. 1. Лесь А. В. 
Еколого-економічні 
проблеми поводження 
із твердими 
побутовими 
відходами / А. В. Лесь, 
А. В. Ращенко // 
Збірник наукових 
праць. Економічні 
науки. – Чернівці : 
Книги ХХІ, 2018. – 
С.155-162
2. Лесь А. В. 
Організаційно-
економічний механізм 
формування 
екологічних програм / 
А. В. Лесь // Агросвіт. 
– 2018. – № 4. – С.  3-
7.
3. Лесь А. В., Ращенко 
А. В., Вигівська О. І., 
Майкун Є. І. Складові 
забезпечення 
енергоефективності. 
Київ, Агросвіт. № 22. 
С. 72–77.
4. Ращенко А. В., Лесь 
А. В., Роїк І. В., Нелеп 
І. В. Перевезення 
твердих побутових 
відходів як частина 
транспортної системи 
міст та отг. Економіка 
та держава. 2020. № 
11. С. 88–91. DOI: 
10.32702/2306-
6806.2020.11.88
5. Лесь А. В., Ращенко 



А. В., Боримська О. О., 
Дейчук В. С. Стале 
споживання як шлях 
до вирішення 
проблеми 
накопичення твердих 
побутових відходів. 
Ефективна економіка. 
2020. № 11. – URL: 
http://www.economy.n
ayka.com.ua/?
op=1&z=8313 (дата 
звернення: 
23.03.2021). DOI: 
10.32702/2307-2105-
2020.11.51

п.п.3. 1. Никитюк П.А., 
Никитюк Ю.А., Лесь 
А.В., Никитюк А.Ю. 
Екологічна оцінка 
стану атмосферного 
повітря в зоні 
розташування 
птахокомплексів. – 
Житомир, 2020. – 96 
с.

п.п.8. Відповідальний 
виконавець 
ініціативної теми: 
"Екологічна безпека 
міст в умовах змін 
клімату" Державний 
реєстраційний номер: 
0120U102634

п.п.9. Участь у журі ІІІ 
(обласного) етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології на 2019-2020 
навчальний рік (наказ 
управління освіти і 
науки ЖОДА № 299 
від 26.12.2019 року)

п.п.10. Вчений 
секретар науково-
інноваційного 
інституту Екології та 
лісу.

п.п.13. 1. 
Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля: Методичні 
рекомендації з 
поточного та 
підсумкового 
контролю знань 
студентів / к.е.н. А.В. 
Ращенко, к.е.н. А.В. 
Лесь, д.пед.н. Н.С. 
Бордюг. – Житомир, 
2020. – 33 с.
2. Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля: Методичні 
рекомендації для 
виконання курсової 
роботи / Лесь А. В., 
Ращенко А. В.– 
Житомир, 2020. – 24 
с.
3. Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля: Методичні 
рекомендації до 
проведення 
лабораторних занять / 



Лесь А. В., Ращенко А. 
В.– Житомир, 2020. – 
35 с.

п.п.14. Керівництво 
студентсько-
учнівським науковим 
гуртком «Агенти 
кліматичних змін»

п.п.15. 1. Rashchenko, 
A. Les Resource and 
energy saving 
technologies in the 
activity of small 
enterprises. - 
International periodic 
scientific journal Issue 
No10 Part 2 December.  
Sergeieva&Co 
Karlsruhe, Germany. 
2019. Р.68-71 (Index 
Copernicus)
2. Лесь А. В. Pоль 
городов в адаптации к 
изменению климат / 
А. В. Лесь, А. В. 
Ращенко // Modern 
engineering and 
innovative technologies. 
– Issue №7 Part 5 
March 2019. Karlsruhe, 
Germany. – P. 40-45 
(Index Copernicus)
3. Ecological education 
of high schools students 
Les A. V., Rashchenko 
A. V., Les T. V Modern 
education systems in 
the USA, the EU and 
the Post-Soviet 
countries: conference 
proceedings. – Seattle: 
KindleDP, 2020 Р. 222-
225"

п.п.18. Житомирська 
міська рада, 
консультування з 
питань запобігання та 
адаптації міст до змін 
клімату з 2018 року

140370 Горобець 
Ольга 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
кандидата наук 

ДK 004674, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037147, 

виданий 
17.01.2014

22 Економіка 
природокорист
ування

Кваліфікація: 
Київський 
політехнічний 
інститут, 
спеціальність 
«Динаміка і міцність 
машин», кваліфікація 
«Інженер-механік-
дослідник». Диплом 
КМ №016629, 1994р.

Кваліфікація: Інститут 
підприємництва та 
сучасних технологій, 
м. Житомир, 
спеціальність 
«Фінанси», 
кваліфікація 
«Економіст», Диплом 
ДСК №038483 2003 р.

Кандидат 
економічних наук, 
спеціальність 
08.00.06 – Економіка 
природокористування 
та охорони 



навколишнього 
середовища. Тема 
дисертації: «Еколого-
економічні аспекти 
поводження з 
твердими побутовими 
відходами особистих 
селянських 
господарств». Диплом 
кандидата наук, ДК № 
004674, 2012 р.

Атестат доцента 
кафедри економіки 
природокористування 
та менеджменту 
лісового господарства, 
12 ДЦ 037147, 2014р.

Підвищення 
кваліфікації НУБіП 
України. ННІ 
післядипломної 
освіти. Тематичне 
спрямування 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності», Тема: 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
». Свідоцтво 12СПВ 
187395, 2016 р.

Сільськогосподарськи
й університет імені 
Гуго Коллонтая, м. 
Краків (Республіка 
Польща). Тематичне 
спрямування 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України», 
12.10.2020 р. – 
30.03.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.2. 1.Горобець О.В. 
Класифікація 
сільськогосподарських 
відходів та вибір 
технології їх 
утилізації. Екологічні 
науки. 2020. №31. С. 
225–229. URL: 
http://ecoj.dea.kiev.ua/
31-2020
2. Горобець О.В., 
Горобець С. М. 
Підсилення 
економічної складової 
у фаховій підготовці 
майбутніх екологів як 
один із напрямів 
підвищення рівня їх 
професійної 
компетентності. Нові 
технології навчання: 
збірник наукових 
праць. ДНУ «Інститут 



модернізації змісту 
освіти». Київ, 2020. 
Вип. 94. С.110–114. 
URL: 
http://eprints.zu.edu.u
a/31244/
3. Горобець О. В., 
Горобець С. М. 
Формування 
екологічної 
відповідальності в 
процесі професійної 
підготовки 
економістів. 
Проблеми освіти: 
збірник наукових 
праць /ДНУ Інститут 
модернізації змісту 
освіти. Вінниця: ТОВ 
«ТВОРИ», 2019. Вип. 
91. С. 123–129. URL: 
http://eprints.zu.edu.u
a/31252/
4. Горобець О. В., 
Горобець С.М. 
Економічна освіта у 
контексті сталого 
розвитку. Наук. вісник 
Ужгородського 
університету. Серія: 
Педагогіка. Соціальна 
робота. 2019.  Вип. 1 
(44). С. 38–42. URL: 
http://visnyk-
ped.uzhnu.edu.ua/articl
e/view/170542/170220
5. Горобец О. В. 
Экономические 
аспекты 
климатических 
изменений на 
территории 
Житомирской 
области. Економіка. 
Управління. Інновації. 
Серія: Економічні 
науки. 2017. Вип. 2. 
URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/eui_2017_2_6

п.п.3. Горобець С. М., 
Горобець О. В. 
Застосування 
технологій 
дистанційного та 
змішаного навчання у 
процесі 
післядипломної 
освіти. Професійна 
освіта: андрагогічний 
підхід: монографія / 
кол. авторів; за ред. О. 
А. Дубасенюк. – 
Житомир: Вид. О. О. 
Євенок, 2018. – С. 244-
267.

п.п.13. 1. Методичні 
вказівки до написання 
та оформлення 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» 
освітнього ступеня 
«Магістр» / Укл. 
Климчик О.М., 
Горобець О.В. 



Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. – 68 с.
2. Горобець О. В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 101 
«Екологія», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2020. – 160 с.
3. Горобець О. В. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 101 
«Екологія», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». 
Житомир: ЖДУ ім. 
Івана Франка, 2020. – 
88 с.
4. Горобець О. В. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 101 
«Екологія», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2020. – 44 с."

п.п.14. Керівництво 
студенткою 4 курсу 
Рогаль Н.Є., яка в 
2020 р. отримала 
диплом ІІІ ступеня за 
участь у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
галузей знань та 
спеціальностей зі 
спеціалізації 
«Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища».
Керівництво 
студентом 4 курсу 
Регетою І. С., який в 
2019 р. приймав 
участь у ІІ турі 
Всеукраїнської 
студентської 



олімпіади з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» та отримав грамоту 
у номінації «За 
високий рівень 
практичної 
підготовки».
Керівництво 
студентом 4 курсу 
Регетою І. С., який в 
2019 р. став 
переможцем 
стипендіальної 
програми «Нове 
Зернятко» від 
компанії 
«Агропродсервіс».
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком з 
економіки 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища"

п.п.15. 1. Горобець 
О.В., Горобець С. М. 
Органічне 
виробництво як 
напрям забезпечення 
продовольчої безпеки 
України. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали доп. 
учасників VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21-22 травня 
2020 р. – Житомир: 
Вид-во ПНУ, 2020. С. 
317–321.
2. Горобець О. В., 
Горобець С. М. 
Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін. Актуальні 
питання сучасної 
інформатики: 
Матеріали доповідей 
IV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
"Сучасні інформаційні 
технології в освіті та 
науці" (07-08 
листопада 2019 р.) / за 
заг. ред. Я. Б. Сікори. 
– Житомир: Вид-во 
ЖДУ, 2019. – Вип. 7. – 
С.140 – 142. URL: 
http://eprints.zu.edu.u
a/30639/1/Zbirnuk_Zh
ytomyr_IKT_2019.pdf
3. Горобець С. М., 
Горобець О. В. 
Використання 
електронних освітніх 
ресурсів для 
формування 
інформаційно-
пізнавального 
компонента 



професійної 
компетентності 
майбутніх 
економістів. 
Проблеми освіти: 
збірник наукових 
праць / Інститут 
модернізації освіти 
МОН України. – 
Житомир: Вид. О.О. 
Євенок, 2017. Вип. 87. 
С. 79-84. URL: 
http://ir.znau.edu.ua/h
andle/123456789/9232
4. Горобец О. В., 
Горобец С. Н. 
Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
преподавания 
дисциплины 
"Экономика 
природопользования" 
Электронное обучение 
в непрерывном 
образовании 2016. ІІІ 
Международная 
научно-практическая 
конференция, 13–15 
апреля 2016 г. : сб. 
научных трудов. 
Ульяновск: УлГТУ, 
2016. С. 670–675. URL: 
https://www.elibrary.ru
/item.asp?id=26111636
5. Горобець С. М., 
Горобець О. В. 
Перспективи 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
дистанційному та 
змішаному навчанні 
студентів 
гуманітарних 
спеціальностей. Нові 
технології навчання: 
наук.-метод. зб. / 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України. 
Київ, 2016. Вип. 89. Ч. 
2. С. 85–90. URL: 
http://ir.znau.edu.ua/h
andle/123456789/8156"
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ДK 004674, 
виданий 

17.02.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
037147, 

виданий 
17.01.2014

22 Управління та 
поводження з 
відходами

Кваліфікація: 
Київський 
політехнічний 
інститут, 
спеціальність 
«Динаміка і міцність 
машин», кваліфікація 
«Інженер-механік-
дослідник». Диплом 
КМ №016629, 1994р.

Кваліфікація: Інститут 
підприємництва та 
сучасних технологій, 
м. Житомир, 
спеціальність 
«Фінанси», 
кваліфікація 
«Економіст», Диплом 
ДСК №038483 2003 р.

Кандидат 



економічних наук, 
спеціальність 
08.00.06 – Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища. Тема 
дисертації: «Еколого-
економічні аспекти 
поводження з 
твердими побутовими 
відходами особистих 
селянських 
господарств». Диплом 
кандидата наук, ДК № 
004674, 2012 р.

Атестат доцента 
кафедри економіки 
природокористування 
та менеджменту 
лісового господарства, 
12 ДЦ 037147, 2014р.

Підвищення 
кваліфікації НУБіП 
України. ННІ 
післядипломної 
освіти. Тематичне 
спрямування 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності», Тема: 
«Сучасні підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
». Свідоцтво 12СПВ 
187395, 2016 р.

Сільськогосподарськи
й університет імені 
Гуго Коллонтая, м. 
Краків (Республіка 
Польща). Тематичне 
спрямування 
«Інновації у вищій 
аграрній освіті та 
сталий розвиток 
сільського 
господарства Польщі 
та України», 
12.10.2020 р. – 
30.03.2021 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.2. 1.Горобець О.В. 
Класифікація 
сільськогосподарських 
відходів та вибір 
технології їх 
утилізації. Екологічні 
науки. 2020. №31. С. 
225–229. URL: 
http://ecoj.dea.kiev.ua/
31-2020
2. Горобець О.В., 
Горобець С. М. 
Підсилення 
економічної складової 
у фаховій підготовці 
майбутніх екологів як 
один із напрямів 
підвищення рівня їх 



професійної 
компетентності. Нові 
технології навчання: 
збірник наукових 
праць. ДНУ «Інститут 
модернізації змісту 
освіти». Київ, 2020. 
Вип. 94. С.110–114. 
URL: 
http://eprints.zu.edu.u
a/31244/
3. Горобець О. В., 
Горобець С. М. 
Формування 
екологічної 
відповідальності в 
процесі професійної 
підготовки 
економістів. 
Проблеми освіти: 
збірник наукових 
праць /ДНУ Інститут 
модернізації змісту 
освіти. Вінниця: ТОВ 
«ТВОРИ», 2019. Вип. 
91. С. 123–129. URL: 
http://eprints.zu.edu.u
a/31252/
4. Горобець О. В., 
Горобець С.М. 
Економічна освіта у 
контексті сталого 
розвитку. Наук. вісник 
Ужгородського 
університету. Серія: 
Педагогіка. Соціальна 
робота. 2019.  Вип. 1 
(44). С. 38–42. URL: 
http://visnyk-
ped.uzhnu.edu.ua/articl
e/view/170542/170220
5. Горобец О. В. 
Экономические 
аспекты 
климатических 
изменений на 
территории 
Житомирской 
области. Економіка. 
Управління. Інновації. 
Серія: Економічні 
науки. 2017. Вип. 2. 
URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/eui_2017_2_6

п.п.3. Горобець С. М., 
Горобець О. В. 
Застосування 
технологій 
дистанційного та 
змішаного навчання у 
процесі 
післядипломної 
освіти. Професійна 
освіта: андрагогічний 
підхід: монографія / 
кол. авторів; за ред. О. 
А. Дубасенюк. – 
Житомир: Вид. О. О. 
Євенок, 2018. – С. 244-
267.

п.п.13. 1. Методичні 
вказівки до написання 
та оформлення 
кваліфікаційної 
роботи для студентів 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 



середовища» 
освітнього ступеня 
«Магістр» / Укл. 
Климчик О.М., 
Горобець О.В. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. – 68 с.
2. Горобець О. В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 101 
«Екологія», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2020. – 160 с.
3. Горобець О. В. 
Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 101 
«Екологія», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». 
Житомир: ЖДУ ім. 
Івана Франка, 2020. – 
88 с.
4. Горобець О. В. 
Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальностей 101 
«Екологія», 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2020. – 44 с."

п.п.14. Керівництво 
студенткою 4 курсу 
Рогаль Н.Є., яка в 
2020 р. отримала 
диплом ІІІ ступеня за 
участь у 
Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт з 
галузей знань та 
спеціальностей зі 
спеціалізації 
«Економіка 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
середовища».
Керівництво 
студентом 4 курсу 



Регетою І. С., який в 
2019 р. приймав 
участь у ІІ турі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Економіка 
природокористування
» та отримав грамоту 
у номінації «За 
високий рівень 
практичної 
підготовки».
Керівництво 
студентом 4 курсу 
Регетою І. С., який в 
2019 р. став 
переможцем 
стипендіальної 
програми «Нове 
Зернятко» від 
компанії 
«Агропродсервіс».
Керівництво 
студентським 
науковим гуртком з 
економіки 
природокористування 
та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища"

п.п.15. 1. Горобець 
О.В., Горобець С. М. 
Органічне 
виробництво як 
напрям забезпечення 
продовольчої безпеки 
України. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали доп. 
учасників VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 21-22 травня 
2020 р. – Житомир: 
Вид-во ПНУ, 2020. С. 
317–321.
2. Горобець О. В., 
Горобець С. М. 
Використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій при 
викладанні 
економічних 
дисциплін. Актуальні 
питання сучасної 
інформатики: 
Матеріали доповідей 
IV Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції з 
міжнародною участю 
"Сучасні інформаційні 
технології в освіті та 
науці" (07-08 
листопада 2019 р.) / за 
заг. ред. Я. Б. Сікори. 
– Житомир: Вид-во 
ЖДУ, 2019. – Вип. 7. – 
С.140 – 142. URL: 
http://eprints.zu.edu.u
a/30639/1/Zbirnuk_Zh
ytomyr_IKT_2019.pdf
3. Горобець С. М., 
Горобець О. В. 
Використання 
електронних освітніх 



ресурсів для 
формування 
інформаційно-
пізнавального 
компонента 
професійної 
компетентності 
майбутніх 
економістів. 
Проблеми освіти: 
збірник наукових 
праць / Інститут 
модернізації освіти 
МОН України. – 
Житомир: Вид. О.О. 
Євенок, 2017. Вип. 87. 
С. 79-84. URL: 
http://ir.znau.edu.ua/h
andle/123456789/9232
4. Горобец О. В., 
Горобец С. Н. 
Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
преподавания 
дисциплины 
"Экономика 
природопользования" 
Электронное обучение 
в непрерывном 
образовании 2016. ІІІ 
Международная 
научно-практическая 
конференция, 13–15 
апреля 2016 г. : сб. 
научных трудов. 
Ульяновск: УлГТУ, 
2016. С. 670–675. URL: 
https://www.elibrary.ru
/item.asp?id=26111636
5. Горобець С. М., 
Горобець О. В. 
Перспективи 
використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій у 
дистанційному та 
змішаному навчанні 
студентів 
гуманітарних 
спеціальностей. Нові 
технології навчання: 
наук.-метод. зб. / 
Інститут інноваційних 
технологій і змісту 
освіти МОН України. 
Київ, 2016. Вип. 89. Ч. 
2. С. 85–90. URL: 
http://ir.znau.edu.ua/h
andle/123456789/8156"

196699 Герасимчук 
Людмила 
Олександрів
на

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
магістра, 

Державний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Державний 
агроекологічни
й університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

070801 
Екологiя та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

10 Екологічна 
безпека

Кваліфікація: 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища», 
кваліфікація – 
експерт з екології, 
викладач ВНЗ, 
диплом ТМ 
№33200101 від 
22.02.2008 р.

Кандидат 



Диплом 
кандидата наук 

ДK 012581, 
виданий 

28.03.2013, 
Атестат 

доцента AД 
004014, 
виданий 

26.02.2020

сільськогосподарських
наук із спеціальності 
03.00.16 – екологія від 
28.03.2013 р. Тема 
дисертації: 
«Акумуляція важких 
металів в 
урбоедафотопах і 
фітоценозах 
Житомирського 
Полісся», диплом ДК 
№ 012581 від 
28.03.2013 р.
Атестат доцента АД № 
004014 від 26.02.2020 
р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Куявський університет 
у Влоцлавеку 
(Республіка Польща), 
сертифікат науково-
педагогічного 
стажування на тему: 
«Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
екологічної освіти в 
Україні та країнах ЄС» 
(16 вересня – 27 
жовтня 2019 р).

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1) Romanchuk 
L.D., Valerko R.A., 
Herasymchuk L.O., 
Kravchuk M.M. 
Assessment of the 
impact of organic 
Agriculture on Nitrate 
Content in Drinking 
Water in Rural 
Settlements of Ukraine. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2021. 11(2). C. 
17-26. DOI: 
10.15421/2021_65.
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.
3) Romanchuk L. D., 
Herasymchuk L. O., 
Kovalyova S. P., 
Kovalchuk Yu. V., 
Lopatyuk O. V. Quality 
of life of the population 
resident at the 
radioactively 
contaminated area in 
Zhytomyr Region. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2019. №9 (4). 
Р. 478-485. DOI: 
10.15421/2019_778.
4) 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_29
5. 

п.п.2. 1) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Екологічна оцінка 
стану сільських
населених пунктів 
Житомирської 
області. Екологічні 
науки. 2020. Випуск 6 
(33). С. 96-102 DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2020.eco.6-33.14.
2) 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.
3) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Оцінка рівня 
техногенного 
навантаження 
Житомирської 
області. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 1 
(58). С. 39-49. 
4) Герасимчук Л. О., 
Валерко Р. А. 
Екологічна оцінка 
якості овочевої 
продукції 
агроселітебних 
територій приміської 
зони м. Житомир. 
Агроекологічний 
журнал. 2017. № 3. С. 
76-82.
5) Валерко Р. А., 
Герасимчук Л.О. 
Оцінка стану лісових 
насаджень в умовах 
ДП «Зарічненське 
лісове господарство» 
як природного 
фактору стабілізації 
довкілля. Вісник 
ХНАУ. Сер. 
Грунтознавство, 
агрохімія, 
землеробство, лісове 
господарство, екологія 
грунтів. 2017. № 1. С. 
172-178.
6) Мыслыва Т.Н., 
Белявский Ю.А., 
Надточий П.П., 
Герасимчук Л.А. 
Оценка безопасности 
продуктов питания и 
питьевой воды. 
Науковий вісник 
НУБІП України. 



Серія: Біологія, 
біотехнологія, 
екологія. 2016. № 234. 
URL: 
http://journals.nubip.e
du.ua/index.php/Biolog
iya/article/view/7285. 
7) Герасимчук Л. О. 
Канцерогенний і 
неканцерогенний 
ризики від 
споживання овочевих 
культур, вирощених 
на території 
агроселітебних 
ландшафтів м. 
Житомир. Вісник 
ЖНАЕУ. 2015. № 1 
(47), т. 1. С. 10–19. 
8) Герасимчук Л. О. 
Роль нітратного 
забруднення овочевої 
продукції та питної 
води у формуванні 
неканцерогенного 
ризику для населення 
с. Лука 
Житомирського 
району. Вісник 
ЖНАЕУ. 2015. № 2 
(50), т. 1. С. 55–63. 
9) Герасимчук Л.О. 
Cu, Pb, Zn та Cd в 
агроселітебних 
ландшафтах південно-
західної частини м. 
Житомир. Вісник 
Сумського 
національного 
аграрного 
університету. Сер. 
Агрономія і біологія. 
2015. Вип. 3 (29). С. 
106–112.

п.п.3. 1) Герасимчук Л. 
О., Валерко Р. А. 
Екологічна безпека: 
підручник. Житомир: 
Поліський 
національний 
університет, 2021. 333 
с.
2) Valerko R. A., 
Herasymchuk L. O. 
Assessment of 
ecological integral index
оf 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. pp. 
80-97. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-45-7.5
3) Herasymchuk L. O., 
Valerko R. A. Coverage 
of climate change 
trends in Zhytomyr 
over a 19-year period. 
Scientific developments 
of Ukraine and EU in 
the area of natural 



science. Riga: 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. pp. 
85-101. DOI 
https://doi.org/10.3052
5/978-9934-588-73-
0/1.6 
п.п. 8. Виконавець 
ініціативної тематики 
(державний 
реєстраційний номер 
0120U104233) на тему: 
«Еколого-соціальна 
оцінка стану 
селітебних територій у 
контексті сталого 
розвитку.

п.п.8. Виконавець 
ініціативної тематики 
(державний 
реєстраційний номер 
0120U104233) на тему: 
«Еколого-соціальна 
оцінка сільських 
селітебних територій 
сталого розвитку».

п.п.10. Начальник 
структурного 
підрозділу 
«Навчально-дослідна 
частина» 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету (м. 
Житомир) з 
навантаженням 0,37 
ставки за 
сумісництвом з 
04.09.2019 по 
31.12.2019 року
п.п.13 1) Надточій 
П.П., Валерко Р.А., 
Білявський Ю.А., 
Мартенюк Г.М., 
Кравчук М.М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
„Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності” для 
студентів 
спеціальності 101 
«Екологія». Частина 1 
«Екологічне 
оподаткування». 
Житомир: [б.в.], 2017. 
Ч. 1. 102 с.
2) Надточій П.П., 
Валерко Р.А., 
Білявський Ю.А., 
Мартенюк Г.М., 
Кравчук М.М. 
Методичні вказівки до 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
„Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності” для 
студентів 
спеціальності 101 
„Екологія”. Частина 2 
«Рентна плата за 
користування 



природними 
ресурсами». 
Житомир: [б.в.], 2017. 
Ч. 2. 97 с.
3) 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.
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.

п.п.15. 1) Валерко Р. 
А., Герасимчук Л. О. 
Оцінка якості питної 
води джерел 
нецентралізованого 
водопостачання у 
районах з найбільшою 
кількістю операторів 
органічного 
виробництва. 
Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIII 
Міжнар. наук. -практ. 
конф., 21-22 травня 
2020 р. Житомир, 
2020. С. 122–126.
2) Романчук Л.Д., 
Герасимчук Л.О., 
Валерко Р.А. Якість 
життя населення, що 
мешкає на 
радіоактивно 
забрудненій території 
Житомирської 
області. Органічне 
виробництво і 
продовольча безпека: 
матеріали VIII 
Міжнар. наук. -практ. 
конф. м. Житомир, 
ЖНАЕУ, 21-22 травня 
2020 р. С. 143–146.
3) Мартенюк Г. Н., 
Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. А. 
Анализ уровней 
загрязнения 137Cs 
пищевых продуктов в 
населенных пунктах 
Лугинского района 
Житомирской 
области. 
Агроэкологические 
аспекты устойчивого 
развития АПК: 
материалы ХIV 
Междунар. науч. 



конф. в рамках года 
экологии в России. 
Брянск: Брянский 
ГАУ, 2017. С. 26–29.
4) Герасимчук Л. О., 
Валерко Р. А. Стан 
питних водозаборів 
Житомирської області 
як індикатора безпеки 
водокористування. 
Водні екосистеми у 
контексті 
євроінтеграції: реалії 
та перспективи: мат-
ли Міжнар. наук. -
практ. конф. 
приуроченої до 
Всесвітнього дня 
водних ресурсів, 21-22 
березня 2019 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 123–125.
5) Поліщук Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Природна та 
техногенна небезпеки 
на території м. 
Житомир. Водні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття: зб. 
наук. праць наук. -
практ. конф., 22 – 24 
трав. 2019 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 13–14. 
6) Герасимчук Л. О., 
Мартенюк Г. М. 
Забруднення 
атмосферного повітря 
м. Житомир та ризик 
для здоров’я 
населення. Наука. 
Освіта. Практика: 
матеріали наук. -
практ. конф., присвяч. 
20-річчю факультету 
екології і права 
ЖНАЕУ, 12 жовт. 2017 
р. Житомир, 2017. С. 
80–87.

п.п.16. Член 
товариства 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України та 
Всеукраїнської 
громадської 
організації "Асоціація 
агроекологів України" 
(ВГО "Асоціація 
агроекологів 
України").

п.п.17. Досвід 
практичної роботи в 
університеті за 
спеціальністю більше 
5 років.

274910 Сіваєва 
Ольга 
Сергіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
бакалавра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

0101 

9 Іноземна мова 
за 
професійним 
спрямуванням

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка, 
спеціальність «Мова і 
література 
(англійська)», 
кваліфікація – 
філолог, викладач 



Педагогічна 
освіта, Диплом 

спеціаліста, 
Житомирський 

державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2011, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2012, 
спеціальність: 
030502 Мова і 

література 
(англійська)

мови (англійської) та 
зарубіжної літератури, 
2012 рік
Диплом ТМ 
№43591269

Підвищення 
кваліфікації: 
Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації № 1/1019 
від 26.12.2018 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.5. Ollha Sivaieva 
Analysis of 
development of 
Ukrainian and Polish 
economics: challenges 
and perspectives / 
Zhytomyr, ZNAU, 4-5 
of June, 2019 
Міжнародне 
стажування:
Ollha Sivaieva 
Internationalization of 
Higher Education. 
Organization of the 
educational process and 
innovative teaching 
methods in higher 
education institutions 
in Poland / certificate 
№ 43/ 2019. Collegium 
Civitas 20. 06. 2019-11. 
07. 2019, Warsaw. 
Total: 108 teaching/ 
working hours  
п.п.15. 1) Сіваєва О.С. 
Морфологічні 
особливості 
художнього перекладу 
(на прикладі роману 
Е. Ремарка «Три 
Товариші») // 
Молодий вчений м. 
Херсон. Сер.: 
Філологія. 2019 №5, 
том 69. с. 119-122. 
2) Сіваєва О. С. У світі 
тисячі професій, і лиш 
одна із них - твоя! 
Вісник Центру ПТО. 
2017 р. №6 (158). С. 
97-104.URL: 
http://nmpto.inf.ua/Vi
davnicha%20dialnist.ht
ml
3) Сіваєва О. С. 
Науково-прикладні 
основи створення та 
використання 
електронних засобів у 
навчально-виховному 
процесі 
загальноосвітнього 
навчального закладу /  
Матеріали VI Всеукр. 
Інтеракт. наук.-практ. 
конф., 25 вер.-26 жов. 
2017 р. Рівне: ІМЗО, 
2017. URL: 



http://roippo.org.ua/ac
tivities/research/confer
enc.php/203/.
4) Сіваєва О. С. 
Інтегрований урок як 
вид нестандартної 
форми навчання / 
Сучасні наук.-метод. 
засади викладання: 
матеріали обл. наук.-
практ. Інтернет конф. 
проф.-тех. освіти, 14 
вересня 2017 р. 
Житомир: ІПТО, 2017. 
С. 23-26. URL:  
https://ivet.edu.ua/co
mponent/k2/493 .
5) Кухарчук П. М., 
Ковальчук М.О., 
Андрійчук А. А. 
Реалізація 
інтегрованих 
змістових ліній на 
уроках англійської 
мови в основній школі 
шляхом використання 
міжпредметних 
зв’язків : методичний 
посібник / П. М. 
Кухарчук, М. О. 
Ковальчук, А. А. 
Андрійчук  // 
Житомир. 
Видавництво О. О. 
Єванок 2018. C. 67-79.

п.п.17. 2012-2018 рр. – 
викладач англійської 
мови Центру 
професійно-технічної 
освіти м. Житомира.

147589 Матковська 
Світлана 
Іванівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 

національний 
університет 
садівництва, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.09010303 

садово-паркове 
господарство, 

Диплом 
магістра, 

Національний 
аграрний 

університет, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

070801 
Екологія та 

охорона 
навколишньог
о середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051631, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044645, 
виданий 

15.12.2015

14 Техноекологія Кваліфікація: 
Державний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища», 
кваліфікація 
«Радіоекологія», 
Диплом ТМ 18609895, 
2002 р.

Кваліфікація: 
Національний 
аграрний університет, 
кваліфікація 
«Магістр- дослідник з 
екології», 
спеціальність 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища». Диплом 
КВ № 23578783, 2003 
р.

Диплом спеціаліста: 
Уманський 
національний 
університет 
садівництва, 
спеціальність 
«Садово- паркове 
господарство», 
кваліфікація 
«Спеціаліст садово- 
паркового 
господарства», 



Диплом С16 № 121157 
реєстраційний номер 
SL0440/16, 2016 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
спеціальність 06.03.01 
– Лісові культури та 
фітомеліорація. Тема 
дисертації: 
«Особливості 
внутрішньовидової 
мінливості сосни 
звичайної в культурах 
Київського Полісся 
залежно від 
географічного 
походження насіння». 
Диплом кандидата 
наук ДК № 051631, 
2009 р.

Атестат доцента 12ДЦ 
044645, 2015 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
ННІ неперервної 
освіти і туризму, за 
темою: «Вплив стилю 
педагогічного 
спілкування 
викладача на 
ефективність 
навчальної діяльності 
студентів». Свідоцтво 
про підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011316-20, 
2020 р. реєстраційний 
номер 11316

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов: 
п.п.1. S. MatkovskaTT. 
Pinkina M. Svitelskyi O. 
Ishchuk, M. Fediuchka 
Тrophic characteristics 
of Lymnaea stagnalis 
(Mollusca: Gastropoda: 
Lymnaeidae) in toxic 
environment Еkologia 
(Bratislava). 2019. Vol. 
38, No. 3. P. 292–300. 
Scopus.

п.п.2. 1. 
МатковськаС.І. 
Інтродукційні 
дослідження собачої 
кропиви 
п’ятилопатевої 
(Leonurus 
quinquelobatusGilib.) в 
умовах Полісся 
України / М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, М.І. Федючка, 
С.І. Матковська. Т.В. 
Пінкіна // Вісник 
національного 
університету водного 
господарства та 
природокористува-
ння. – 2017. – Вип. 4 
(80). – С. 165-171. - 0,4 
д.а., власних - 0,1 д.а



2. Матковська С.І. 
Еколого-біологічні 
особливості лопуха 
великого Arctium 
lappa L. та котячої 
м’яти 
справжньоїNepeta 
catariaL. в умовах 
Полісся України / 
М.М. Світельський, 
О.В. Іщук, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка, Т.В. Пінкіна 
// Науковий вісник 
НЛТУ України: зб. 
наук.-техн. пр. / Нац. 
лісотехн. ун-т 
України. – Львів: 
НЛТУ України. – 
2018. – Вип. 28.3. – С. 
77-81. - 0,3 ум.др.ар., 
власних - 0,06 
ум.др.ар.– Вип 25 (12). 
– С.134-139. 
3. Matkovska, S. I., 
Svitelsky, N. N., 
Ishchuk, O. V., Pinkina, 
T. V., & Fedyucka, M. I.. 
Екологічна роль 
глибокої 
омолоджувальної 
обрізки представників 
роду Populus в зелених 
насадженнях міста 
Житомир. Науковий 
вісник НЛТУ України, 
28(8), -2018- Стр 83-
86. 
https://doi.org/10.1542
1/ 40280817 
4. Матковська С.І., 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Пінкіна 
Т.В, ФедючкаМ.І., 
Соломатіна В.Д. 
Екологічна роль 
представників роду 
Acer L. в зелених 
насадженнях м. 
Житомир Науковий 
вісник НЛТУ України: 
Львів. - № (1). – 2019. 
– С.:114-120. 
5. Соломатіна, В. Д. 
Пінкіна, Т. В. , 
Світельський, М. М. , 
Матковська, С. І. , 
Іщук, О. В., Федючка, 
М. Взаємозв’язок 
фосфорно-кальцієвого 
режиму водойм з 
їхньою 
біопродуктивністю 
(огляд). Вісник 
Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування 
(1(85)) - 2019. pp. 105- 
123. 
6. Матковська С.І. 
Половка С.Г., Половка 
О.А. Довбиш С. М. 
Архангельський 
Андрій Дмитрович (до 
140/річчя від дня 
народження) Геологія 
і корисні копалини 
Світового океану. 
2020. Том 16. С. 83–
88. 



https://doi.org/10.1540
7/ gpimo2020.03.083 

п.п.3. 1. Іщук О. В., 
Світельський М. М., 
Матковська С. 
І.Федючка М. І., 
Пінкіна Т. В. 
Біогеографія ОЛДІ- 
ПЛЮС м. Херсон, 
2019. 230 с.

п.п.8 Керівник 
ініціативної 
науководослідної 
роботи за темою: 
«Розробка сучасної 
системи озеленення 
урбокомплексів 
Правобережного 
Полісся» (номер 
державної реєстрації 
0117U006397, термін 
виконання 2017-2022 
р.).

п.п.10. Виконувала 
обов’язки заступника 
декана по науковій 
роботі факультету 
екології і права 
ЖНАЕУ з 04.01.2016 
року по 27 листопада 
2020 року. 
З грудня 2020 року 
голова профбюро 
факультету лісового 
господарства та 
екології. 
п.п.14. 1. Матковська 
С.І. Техноекологія/ 
С.І. Матковська/ 
Науковометодичні 
рекомендації до 
виконання контр. 
роботи: ЖНАЕУ. – 
Житомир, 2015. – 26 с. 
П30.18. 
Консультування 
згідно договору про 
співпрацю ДП 
«Романівський лісгосп 
АПК» 2018 - 2020 
роки. Науковий 
керівник 
госпдоговірної НДР: 
«Розробити шляхи 
інтенсифікації 
вирощування 
садивного матеріалу 
сосни звичайної у ДП 
«Романівський лісгосп 
АПК», 2019 рік. 
Науковий керівник 
госпдоговірної НДР: 
«Розробка 
асортименту 
декоративних рослин 
для озеленення 
присадибної ділянки у 
місті Житомир», 2020 
р і к.

186882 Бурмакіна 
Наталія 
Сергіївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 

17 Ділова 
іноземна мова

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний інститут 
ім. Івана Франка, рік 
закінчення: 2003, 
спеціальність: 
«Педагогіка і 
методика середньої 



закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
010103 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 047321, 
виданий 

16.05.2018

освіти. Мова та 
література 
(англійська, 
німецька)», 2003 р., 
кваліфікація - вчитель 
англійської і 
німецької мов та 
зарубіжної літератури, 
спеціальність - 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Мова і 
література 
(англійська, 
німецька)», диплом 
ТМ № 2309567 від 
30.06.2003 р.

Кандидат 
педагогічних наук, 
13.00.04 – теорія і 
методика професійної 
освіти. «Формування 
професійно - 
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей», 
диплом ДК 047321, від 
16.05.2018 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.2. 1. Бурмакіна, Н. 
С., 2016. Компоненти 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
викладача вищого 
навчального закладу. 
Молодь і ринок: 
щомісячний науково-
педагогічний журнал, 
№ 6 (137). Дрогобич: 
Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Івана Франка, с. 107-
111. 
2. Бурмакіна, Н. С., 
2016. Критерії та 
показники 
сформованості 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Педагогічні науки, 
випуск 3 (85). 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, с. 
21-26.
3. Бурмакіна, Н. С., 
2016. Рівні 
сформованості 
показників 
особистісно-
рефлексивного 
критерію професійно-
педагогічної 
компетентності 



магістранта аграрної 
спеціальності. 
Педагогічні науки: 
збірник наукових 
праць, випуск LXX. 
Херсон: Херсонський 
державний 
університет, с.17-22.
4. Бурмакіна, Н. С., 
2016. Модель 
формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Педагогічні науки: 
збірник наукових 
праць, випуск LXXIV, 
том 1. Херсон: 
Херсонський 
державний 
університет, с.160-166.
5. Бурмакіна, Н. С., 
2017. Факультативний 
спецкурс як складова 
технології 
формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Педагогічні науки, 
випуск 3 (89). 
Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, с. 
33-39.
6. Бурмакіна, Н. С., 
2019. Ефективність 
застосування 
інтернет-технологій 
для вивчення 
іноземної мови в 
сучасних 
нелінгвістичних 
закладах вищої освіти. 
Педагогічні науки: 
збірник наукових 
праць, випуск 
LXXХVІІ. Херсон: 
Херсонський 
державний 
університет, с.94-97.
7. Бурмакіна, Н. С., 
2019. Особливості 
підготовки до 
професійної 
англомовної 
комунікації майбутніх 
лікарів ветеринарної 
медицини у закладі 
вищої освіти. 
Інноваційна 
педагогіка: випуск 18, 
Т. - 1. Видавничий дім 
«Гельветика».  С. 87-
90.
8. Бурмакіна, Н. 
С.,2020. Формування 
прагматичного 
компонента 
іншомовної 
комунікативної 
компетентності 
студентів у закладах 



вищої освіти. 
Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: збірник 
наукових праць. 
Випуск 69, Т.2. 
Класичний приватний 
університет.  С. 47-51.

п.п.3. 1. Бурмакіна Н. 
С., Лихошвед Н. В. 
Technology of Dairy 
and Meat Produce 
Processing / 
Технологія переробки 
молочної та м’ясної 
продукції: навч. -мет. 
посібник / Н. С. 
Бурмакіна, Н. В. 
Лихошвед. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 75с.
2. Бурмакіна Н. С. 
Формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
майбутніх викладачів 
вищих аграрних 
навчальних закладів: 
навч.-мет. посібник / 
Н. С. Бурмакіна. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. 79с.
3. Бурмакіна Н. C. 
Ecology: the challenges 
we face today: 
навчальний посібник 
/ Н. С. Бурмакіна. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. с. 118.

п.п.14. Керівництво 
студентом, який 
зайняв призове місце 
на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
англійської мови 
(Колосівський 
Святослав 
Валерійович – студент 
3 курсу, спеціальність 
073 «Менеджмент» 
(спеціалізація 
«Менеджмент ЗЕД») 
(вступ 2017 року)); 
робота у складі 
організаційного 
комітету I етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
англійської мови.
п.п.15. 1. Бурмакіна, Н. 
С., 2017. Наукові 
підходи до проблеми 
формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей.  
Sciences of Europe, № 
19 (19), vol. 3. Praha, 
Czech Republic: 
Křižíkova 384/101 
Karlín, 186 00 Praha, p. 
8-13.



2. Бурмакіна, Н. С., 
2016. Педагогічна 
підготовка 
магістранта аграрної 
спеціальності до 
майбутньої 
викладацької 
діяльності. Педагогіка 
та психологія: 
сучасний стан 
розвитку наукових 
досліджень та 
перспективи: 
матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Запоріжжя, 28-29 
жовтня 2016 р. 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, с. 64-68.
3. Бурмакіна, Н. С., 
2016. Аналіз поняття 
«професійно-
педагогічна 
компетентність 
викладача вищого 
навчального закладу».  
Stav, problémy a 
perspektívy 
pedagogického štúdia a 
sociálnej práce (Стан, 
проблеми та 
перспективи 
педагогічних 
досліджень і 
соціальної роботи): 
medzinárodná vedecko-
praktická konferencia. 
Sládkovičovo, 
Slovenská republika, 
28-29 oktobra 2016. 
Сладковічево, 
Словацька Республіка: 
Vysyoká škola 
Danubius, Fakulta 
sociálnych štúdií, с. 80-
83.
4. Бурмакіна, Н. С., 
2017. Рівні 
сформованості 
показників 
знаннєвого критерію 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Inovatívny výskum v 
oblasti vzdelávania a 
sociálnej práce 
(Інноваційні наукові 
дослідження у сфері 
педагогіки та 
соціальної роботи): 
medzinárodná vedecko-
praktická konferencia. 
Sládkovičovo, 
Slovenská republika, 
10-11 marca 2017.  
Сладковічево, 
Словацька Республіка: 
Vysyoká škola 
Danubius, Fakulta 
sociálnych štúdií, с. 98-
101.
5. Бурмакіна, Н. С., 
2017. Рівні 
сформованості 
показників 



діяльнісно-
практичного критерію 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістранта аграрної 
спеціальності. В: С. С. 
Вітвицької, Н. Є. 
Колесник ред. 
Професійна освіта в 
умовах інтеграційних 
процесів: теорія і 
практика: збірник 
наукових праць. Ч. 1. 
Житомир: ФО-П «Н. 
М. Левковець», с. 242-
246.
6. Бурмакіна, Н. С., 
2018. Принципи 
навчання як основа 
формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
студентів в умовах 
магістратури 
аграрного закладу 
вищої освіти. 
Інноваційні наукові 
дослідження у галузі 
педагогіки та 
психології: матеріали 
всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 
Запоріжжя, 2-3 
лютого 2018 р. 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, с. 127-128.
7. Бурмакіна, Н. С., 
2018. Характеристики 
рівнів сформованості 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
магістрантів аграрних 
спеціальностей. 
Сучасні тенденції та 
фактори розвитку 
педагогічних та 
психологічних наук: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. Київ, 2-3 
лютого 2018 р. Київ: 
ГО «Київська наукова 
організація педагогіки 
та психології», с. 40-
42. 
8. Бурмакіна, Н. С., 
2018. Типи 
магістерських 
програм та підготовка 
викладачів для 
аграрних закладів за 
кордоном. 
Перспективні 
напрямки розвитку 
сучасних педагогічних 
і психологічних наук: 
матеріали науково-
практичної 
конференції. Харків, 
9-10 лютого 2018 р.  
Харків: 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень», с. 44-47.



9. Бурмакіна, Н. С., 
2020. Шляхи 
удосконалення 
системи вивчення 
іноземної мови у 
нелінгвістичному 
закладі вищої освіти 
як необхідна складова 
реалізації права 
студента на 
міжнародну 
академічну 
мобільність. Topical 
Issues of the 
Development of 
Modern Science: 
abstracts of V 
international scientific 
and practical 
conference. Sofia, 
January 15-17, 2020, C.  
298-302.

п.п.16. З 2019 року 
участь у 
Всеукраїнській 
професійній асоціації 
викладачів 
англійської мови 
TESOL-UKRAINE.

148709 Іщук Оксана 
Василівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. 
Біологія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 044455, 

виданий 
17.01.2008, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

044642, 
виданий 

15.12.2015

14 Біогеографія Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет ім. І. 
Франка, спеціальність: 
7.00104 – «Педагогіка 
і методика середньої 
освіти. Біологія», 
кваліфікація: 
«Вчитель біології, 
валеології та основ 
екології», Диплом 
ТМ№23072631, 2003 
р.,

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
03.00.16 – екологія. 
Тема дисертації: 
«Екологічна 
толерантність 
TriticumaestivumL. в 
агрофітоценозах 
Житомирського 
Полісся». Диплом 
кандидата наук ДК № 
044455, 2008 р.

Атестат доцента 
кафедри загальної 
екології, 12ДЦ № 
037153, 2015 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму, за темою: 
«Особливості 
психолого- 
педагогічного 
спілкування в умовах 
сучасного закладу 
освіти», Свідоцтво СС 
00493706/011306- 20, 
2020 р.

Професійну 



активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1. T. Pinkina, A. 
Zymaroieva, S. 
Matkovska, M. 
Svitelskyi, O. Ishchuk, 
M. Fediuchka. Trophic 
characteristics of 
Lymnaea stagnalis 
(Mollusca: Gastropoda: 
Lymnaeidae) in toxic 
environment // 
Ekologia (Bratislava) – 
2019. – Vol. 38, No. 3. 
– P. 292– 300. 
(Scopus).

п.п.2. 1. Іщук О.В. 
Еколого-фізіологічні 
характеристики 
ставковика озерного 
(Mollusca: Gastropoda: 
Pulmonata: 
Lymnaeidae) за впливу 
іонів кадмію водного 
середовища / В.Д. 
Соломатіна, М.М. 
Світельський, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка // Вісник 
національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування
. Рівне, 2018. №2 (82). 
– С. 16-32. 
2. Іщук О.В. Еколого-
біологічні особливості 
лопуха великого 
Arctium lappa L. та 
котячої м’яти 
справжньої Nepeta 
cataria L.  В умовах 
Полісся України / 
М.М. Світельський, 
С.І. Матковська, М.І. 
Федючка, Т.В. Пінкіна 
// Науковий вісник 
НЛТУ України : зб. 
наук.-техн. пр. / Нац. 
лісотехн. ун-тУкраїни. 
Львів: ЛТУ України. – 
2018. – Вип. 28.3. – С. 
77-81. 
3. Іщук О.В. Вплив 
температури 
підрощування молоді 
різних видів риб на 
тканинний вміст 
фосфорорганічних 
макроергічнихс полук 
/ В.Д. Соломатіна, 
М.М. Світельський, 
Т.В. Пінкіна, О.В. 
Іщук// Водні 
біоресурси та 
аквакультура. Херсон, 
2018. №2. С. 57-66. 
4. Іщук О.В. 
Екологічна роль 
представників роду 
Acer L. в зелених 
насадженнях м. 
Житомир // 
Матковська С.І., 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Пінкіна 



Т.В, Федючка М.І., 
Соломатіна В.Д./ 
Науковий вісник 
НЛТУ України: Львів. 
№ (1). 2019. С. 114-120.  
5. Іщук О.В. Зміни 
фосфорнокальцієвого 
обміну у риб при їх 
тепловодному 
вирощуванні / В.Д. 
Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, М.І. Федючка // 
Водні біоресурси та 
аквакультура. Херсон, 
2019. №1. С. 48-67. 
6. Іщук О.В. 
Внутрішньо-
клітинний обмін 
кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища / 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І., Климчик О.М., 
Прищепа М.О., 
Пилипчик Н.В. // 
Вісник НУВГП. – 
Рівне, 2020. №1 (89). 
С. 224

п.п.3. 1. Біогеографія. 
Навчальний посібник 
/ [О.В. Іщук, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, В.Д. 
Соломатіна] За 
загальною редакцією 
О.В. Іщук. – Херсон: 
вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 225 с.
2. Ботаніка з основами 
екології: навчальний 
посібник / [М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, М.І. Федючка, 
С.І. Матковська, Т.В. 
Пінкіна, А.А. 
Романюк] За 
загальною редакцією 
М. М. Світельського. – 
Херсон: вид-во ОЛДІ 
ПЛЮС, 2019. – 540 с

п.п.8. Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Водні і наземні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття» 
(номер держреєстрації 
0118U004998) 
(супровідний лист 
№663 від 03.05.2018 
р. УДК 502.7 (204). 
Термін виконання 
01.05.2018 р. – 
30.12.2023 р.).

п.п.9 1. Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук у 2018-
2019 н.р. (наказ 



управління освіти і 
науки Житомирської 
області №3 від 
11.01.2019 р.);
2. Член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології (наказ 
управління освіти і 
науки ЖОДА № 299 
від 26.12.2019 р.).
4. Член журі ІІІ етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
екології (наказ 
управління освіти і 
науки ЖОДА № 28 від 
30.01.2020 р.)

п.п.10. 1. Заступник 
декана з навчальної 
роботи факультету 
екології і права 
ЖНАЕУ з 07.2012 р по 
30.12.2020 р.;
Заступник декана з 
навчальної роботи 
факультету лісового 
господарства та 
екології з 01.01.2021 
року.
2. Гарант освітньо-
професійної програми 
«Екологія» першого 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» (освітня 
кваліфікація: 
бакалавр з екології).
3. Член вченої ради 
факультету лісового 
господарства та 
екології;
4. Член вченої ради 
Поліського 
університету.

п.п.13. 1. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Біогеографія» для 
студентів 
спеціальністі 101 
«Екологія» освітнього 
ступеня «Бакалавр» / 
О.В. Іщук // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 42 с.
2. Робочий зошит для 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Біогеографія» для 
студентів 
спеціальності 101 
«Екологія» освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
/О.В. Іщук// 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 36 с.
3. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни «Екологія 
біологічних систем» 
(змістовний модуль 1 
«Екологія рослин») 



для студентів 
спеціальності 101 
«Екологія» освітнього 
ступеня «Бакалавр» / 
О.В. Іщук, М.М. 
Світельський // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. 72 с.
4. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни «Екологія 
біологічних систем» 
(змістовний модуль 2 
«Екологія тварин») 
для студентів 
спеціальності 101 
«Екологія» освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
/О.В. Іщук, М.М. 
Світельський // 
Житомир: ЖНАЕУ. 
2018. – 95 с.
5. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт із 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
вітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
п.п.15. Іщук О.В. 
Питання збереження 
біорізноманіття в 
сучасній політиці 
України / М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, С.І. Матковська, 
М.І. Федючка, Т.В. 
Пінкіна. Туризм: 
міжнародний досвід 
та національні 
пріоритети. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. С. 78-
81.
2) Іщук О.В.  Динаміка 
популяції зайця 
русака в межах 
мисливсько-
рибальського 
господарства ТОВ 
«Мисливсько-
рибальський клуб 
«Яструб-2008»». 
Міжн.-практ. 
конф."Біологічні 
дослідження - 2018". 
Житомир: ЖДУ ім. 
І.Франка, 2018. С.120-
121.
3) Іщук О.В. Сучасні 
методи збереження 
біорізноманіття сосни 
звичайної (Pinus 
Sylvestris L.)/ С.І. 
Матковська, М.М. 
Світельський, О.В. 



Іщук, Т.В. Пінкіна, 
М.І. Федючка. Міжн.-
практ. конф. 
"Екологічні проблеми 
навколишнього 
середовища та 
раціонального 
природокористування 
в контексті  сталого 
розвитку". Херсон, 25-
26 жовтня, 2018 р. 
п.п. 17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 14 
років.

275626 Бордюг 
Наталія 
Сергіївна

професор, 
Сумісництв
о

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Біологія 
і хімія, Диплом 

доктора наук 
ДД 009375, 

виданий 
16.12.2019, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001285, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044641, 
виданий 

15.12.2015

9 Моніторинг 
довкілля

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний 
університет, 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Біологія і 
хімія», кваліфікація 
«Вчитель біології, 
хімії, валеології та 
основ екології», 
диплом ТМ 
№25704503 від 
30.06.2004 року.

Доктор педагогічних 
наук, від 16.12.2019 
року. Наукова 
спеціальність: 
13.00.04 «Теорія і 
методика професійної 
освіти». Тема 
дисертації: 
«Теоретичні і 
методологічні основи 
підготовки фахівців 
природоохоронної 
галузі до екологічного 
моніторингу у системі 
післядипломної 
освіти», диплом ДД 
№009375.

Підвищення 
кваліфікації: 
Куявський університет 
у Влоцлавеку 
(Республіка Польща), 
сертифікат науково-
педагогічного 
стажування на тему 
(16 вересня- 27 
жовтня 2019 року). 

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1. Oksana 
Voitovska, Svitlana 
Tolochko, Nataliya 
Bordyug, Lifelong 
Learning in Modern 
Strategies of 
Sustainable 
Development 
(Kształcenie ustawiczne 
we współczesnych 
strategiach 
zrównoważonego 
rozwoju). Studia 
warmińskie. 2018. № 



55. С. 343–353. 
(зарубіжне видання 
Польщі, що внесено 
до міжнародної 
наукометричної бази 
Web of Science Core 
Collection).
2. Alpatova O.M., 
Garlinska A.M., 
Bordyug N.S. Seasonal 
Changes in the Density 
and Species Diversity of 
Testate Amoebae in the 
Teteriv River (the Town 
of Zhytomyr). 
Hydrobiological 
Journal. 2019. Vol. 55. 
№ 1. Р. 36-43. (фахове 
видання України, що 
внесено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Scopus).
3. Tolochko S., Bordіug 
N., Knysh I. Transversal 
competencies of 
innovative 
entrepreneurship 
professionals in lifelong 
education. Baltic 
Journal of Economic 
Studies, 2020, V.6, №3, 
156-165. (зарубіжне 
видання, що внесено 
до міжнародної 
наукометричної бази 
Web of Science Core 
Collection).

п.п.2. 1. Bordіug N., 
Rashchenko A., 
Feshchenko O., Sargan 
P. Microbiological 
assessment of drinking 
water quality at 
different stages of water 
treatment. Technology 
audit and production 
reserves. 2020. №3 
(52). Vol. 2. С. 4-8.
2. Бордюг Н.С., 
Ращенко А.В., 
Марченко С.А., 
Козоріз Д.А. 
Управлінські аспекти 
запровадження 
екологічних ініціатив 
на гірничодобувних 
підприємствах 
Житомирської 
області. Екологічні 
науки: науково-
практичний журнал. 
К.: ДЕА, 2020. 4 (31). 
С. 92-95.
3. Bordiug N., 
Rashchenko A., Korpan 
I., Cherkavsky V. 
Justification of 
theoretical and 
methodological aspects 
of using the tools of 
system analysis to 
ensure the protection of 
atmospheric air. 
Technology audit and 
production reserves, 
2020. № 5/3(55). P. 4-
8.
4. Ращенко А.В., Лесь 
А.В., Бордюг Н.С., 



Майкун Є.І. 
Методичні аспекти 
кліматичного 
профілювання 
жителів міст. 
Екологічні науки: 
науково-практичний 
журнал. К.: ДЕА, 
2020. 2 (29). Том 2. С. 
165-168.
5. Bordiug N., 
Rashchenko A., Les T. 
Workshop as a method 
of training future 
experts in techogenic 
and environmental 
safety. Науковий 
журнал «ScienceRise: 
Pedagogical 
Education». 2020. 
№3(36). С. 38-41.
6. Алпатова О.М., 
Уваєва О.І., Бордюг 
Н.С. Черепашкові 
амеби 
(Testacealobosia; 
Silicofilosea) 
сфагнових біотопів 
Поліського 
природного 
заповідника. 
Екологічні науки: 
науково-практичний 
журнал. К. : ДЕА, 
2019. Вип. 2(25). С. 
162-164.
7. Бордюг Н.С. 
Методичні та 
змістовні аспекти 
навчання фахівців 
екологічного 
спрямування у системі 
післядипломної 
освіти. Збірник 
наукових праць 
«Педагогічні науки». 
2019. Вип. 87. Том 1. С. 
90-93. (фахове  
видання  України, що 
внесено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus).
8. Bordiug N., Alpatova 
O., Ishchuk O., 
Svitelskyi M., Smagly O. 
The methodology of 
professional 
competencies formation 
for the specialists in 
environmental 
monitoring on the basis 
of synergistic 
pedagogics. Czasopismo 
«Edukacja – Technika – 
Informatyka» : 
kwartalnik naukowy. 
2018. NR 1(23). S.197-
201. (зарубіжне 
видання Польщі, що 
внесено до 
міжнародної  
наукометричної  бази  
Index Copernicus).
9. Бордюг Н.С. 
Міждисциплінарна 
імплементація у 
навчанні моніторингу 
стану і розвитку 
систем. Наукові 
записки 



Національного 
педагогічного 
університету ім. М.П. 
Драгоманова. Серія 
педагогічні науки. 
2016. Вип. СХХХІІ 
(132). С. 45-54.
10. Bordiug N. 
Theoretical analysis of 
conceptual apparatus of 
post-graduate 
education of ecological 
specialists. Науковий 
журнал «ScienceRise: 
Pedagogical 
Education». 2017. 
№12(20). С. 43-47. 
(фахове видання 
України, що внесено 
до міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus).
11. Bordiug N., Ridei N. 
Development model of 
professional 
competences in 
environmental 
monitoring in the 
system of postgraduate 
education. Науковий 
журнал «ScienceRise: 
Pedagogical 
Education». 2018. 
№6(26). С.25-29. 
(фахове видання 
України, що внесено 
до міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus).
12. Bordiug N. Сriteria 
and formation levels of 
professional 
competences of 
specialists of the nature 
protection branch in 
ecological monitoring. 
Науковий журнал 
«ScienceRise: 
Pedagogical 
Education». 2019. 
№4(31). С.4-7. (фахове 
видання України, що 
внесено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus).
13. Бордюг Н.С. 
Структурно-
функціональна 
модель формування 
професійних 
компетентностей із 
моніторингу довкілля 
у фахівців 
екологічного 
спрямування. Збірник 
наукових праць 
«Педагогічні науки». 
2018. Вип. 82. Том 1. 
С. 95-99. (фахове 
видання України, що 
внесено до 
міжнародної 
наукометричної бази 
Index Copernicus).

п.п.3. 1. Раціональне 
використання та 
відновлення водних 
ресурсів: [колективна 
монографія] / за заг. 



редакцією Фещенка 
В.П. Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І. Франка, 
2016. С. 250. – 
написала розділ 
«Вплив ґрунту на 
якість води 
децентралізованого 
водопостачання» (ст. 
159 – 182).
2. Бордюг Н.С. Теорія, 
методика навчання і 
наукового 
дослідництва з 
моніторингу довкілля 
у системі 
післядипломної освіти 
: монографія. Київ : 
Вид-во НПУ ім. М.П. 
Драгоманова, 2018. 
378 с.
3. Бордюг Н.С., 
Ращенко А.В. 
Практичне 
забезпечення 
професійного 
розвитку фахівців з 
екологічного 
моніторингу : 
навчальний посібник. 
Київ : Вид-во НПУ ім. 
М.П. Драгоманова, 
2019. 169 с.

п.п.8. Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Теоретичні та 
методичні основи 
формування системи 
післядипломної  
освіти  на  засадах  
сталого  розвитку»  
(ДР  № 0117U004904). 
Термін виконання 
2017-2019 рр.
Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Екологічна безпека 
міст в умовах змін 
клімату» (номер 
держреєстрації 
0120U102634). Термін 
виконання 2020 р. –
2024 р.

п.п.9. 1. Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої 
академії наук: секція 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища» (2016, 
2017, 2020 роки); 
секція «Науки про 
Землю» (2018, 2019 
роки)
2. Член журі IV етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
екології (наказ МОН 
України № 213 від 
28.02.2018 р.).
3. Голова журі ІІІ 
етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології (наказ 
управління освіти і 
науки ЖОДА № 299 



від 26.12.2019 р.).
4. Голова журі ІІІ 
етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
екології (наказ 
управління освіти і 
науки ЖОДА № 28 від 
30.01.2020 р.)
5. Керівництво 
науковою роботою 
учениці Гродовчук 
Яніни, яка зайняла ІІІ 
місце у секції «Хімія» 
на ІІІ етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України».

п.п.10. 1. Заступник 
декана факультету 
екології і права з 
виховної роботи 
(період роботи 
вересень 2012 р. – 
лютий 2016 р.).
2. Директор 
комунального закладу 
позашкільної освіти 
«Обласний еколого-
натуралістичний 
центр» Житомирської 
обласної ради (з 
вересня 2017 р. і по 
теперішній час).

п.п.12. Керівництво 
студентом, який посів 
призове місце на IІ 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних і 
гуманітарних наук за 
галуззю наук 
«Екологія та 
екологічна безпека»: 
Диплом ІІІ ступеня, 
2017 р.

п.п.13. 1. Бордюг Н.С., 
Ращенко А.В., 
Алпатова О.М. 
Моніторинг довкілля: 
навчально-
методичний посібник 
/ Н.С. Бордюг, А.В. 
Ращенко, О.М. 
Алпатова. – Київ, 
2019. 168 с.
2. Бордюг Н.С., 
Ращенко А. В., Лесь А. 
В. Методичні 
рекомендації з 
організації та 
планування 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Моніторинг 
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дисципліни 
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рекомендації з 
організації та 
планування 
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рекультивованих 
землях. Науковий 
вісник Національний 
лісотехнічний 
університет України. 
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Міжнар. наук.- практ. 
конф. 18 квітня 2019 
року, Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. С. 99-
101.
5.  Суліменко О. Г., 
Суліменко Л. А. 
Аналіз благодійної 
діяльності в 
єврейських 
поселеннях 
Волинської губернії в 
ХІХ столітті. 
Соціально-економічні 
проблеми розвитку 
регіонів: матеріали ІV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 15 
травня 2020 р., м. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020, С.217-221. 
6. Суліменко О. Г., 
Суліменко Л. А. 
Аналіз розвитку 
сільського 
господарства в Україні 
на початку ХХ 
століття: уроки для 
сьогодення. Наукові 
читання – 2020: 
матеріали наук.-



практ. конф. науково-
педагогічних 
працівників, 
докторантів, 
аспірантів та молодих 
вчених ННІ економіки 
та агробізнесу, 
жовтень 2020 р. 
м. Житомир: ЖНАЕУ. 
С. 63-67.
7. Суліменко О. Г. 
Обмеження прав 
єврейського народу 
російським 
законодавством в 
кінці ХVIII – на 
початку ХХст. Сучасні 
тенденції розбудови 
правової держави в 
Україні та світі: зб. 
наук. ст. за 
матеріалами VIII 
Міжнар. наук.- практ. 
конф. 19 березня 2020 
року, Житомир: 
ЖНАЕУ, 2020. С. 71-
73.
8. Суліменко О. Г. 
Становлення київської 
громади та участь у 
ній Т.Р. Рильського. 
Родина Рильських у 
європейському 
культурному просторі 
ХІХ – ХХ століть: 19 
бер. 2020 р. Житомир: 
ЖНАЕУ. С.83-86.

п.п.16.Член обласної 
редакційної колегії 
науково-
документальної серії 
книг «Реабілітовані 
історією»

141593 Дорохов 
Віктор 
Іванович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
кандидата наук 

XM 018085, 
виданий 

25.06.1987, 
Атестат 

доцента ДЦAP 
003384, 
виданий 

31.05.1996

34 Хімія з 
основами 
біогеохімії

Кваліфікація: 
Львівський 
політехнічний 
інститут, 1982 р., 
спеціальність – 
«Технологія 
біологічно активних 
речовин», 
кваліфікація – 
інженер-хімік-
технолог, диплом з 
відзнакою ЗВ № 
812700, від 19.06. 1982 
р.

Кандидат хімічних 
наук, 02.00.03 
«Органічна хімія», «1-
(Ацилокси)алкилгетер
окумулены 
(изоцианаты и 
карбодиимиды)», 
диплом ХМ № 018085 
від  2.12 1987 р.

Рішення вченої Ради 
Інституту органічної 
хімії АН УРСР від 25 
червня 1987 року, 
протокол № 6.

Доцент кафедри хімії, 
атестат № ДЦ АР № 
003384 від 31 травня 
1996 р.



Підвищення 
кваліфікації: з  
09.10.2017 до 
23.10.2017 р. в ННІ 
післядипломної освіти 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування
. Тема: «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». 
Свідотство СС 
00493706/004494-17

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1) Грозав А. Н., 
Чорноус В. А., 
Дорохов В. И., Вовк М. 
В. 
Полифункциональные
имидазолы XIV. 4-
Сульфонилфункциона
лизиро-ванные -5-
формил-1Н-
имидазолы. Журн. 
орган. химии. 2017. 
Т.53. №.10. С.1520-
1527. (Scopus).
2. Кемский С. В.,. 
Сирота Н. А, Больбут 
А. А, Дорохов В. І., 
Вовк М. В. Синтез 5-
гидрокси- и 5-
сульфанилзамещенны
х [1,2,3]триазоло[4,5-
е][1,4]диазепинов. 
Химия 
гетероциклических 
соединений. 2018. Т. 
54, № 8. С.789–795 
(Scopus).

п.п.2. 1. Дорохов В. І. 
Проблеми отримання 
товарної продукції 
рослинництва на 
радіаційно 
забруднених 
територіях Полісся 
України. Вісник 
ЖНАЕУ. 2016. № 1 
(55), Т.3. С.130−137
2. Вплив способу 
висушування 
бджолиного обніжжя 
на його якість та 
безпечність / 
Лісогурська Д. В. та ін. 
Вісник СНАУ. 2018. 
Вип. 2 (34). С.167–169.
3. Хімічний склад, 
якість та безпечність 
продуктів 
бджільництва, 
вироблених у зоні 
радіоактивного 
забруднення 
Житомирщини / 
Лісогурська Д. В. і ін. 
Збірник наукових 
праць  міжнародної 
науково-практичної 
конференції 
«Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 



проблеми, напрямки 
та шляхи їх 
вирішення», 26 квітня 
2018 р., Житомир: 
ЖНАЕУ, 2018. – 
С.184-187
4. В. І.Дорохов Сучасні 
підходи до 
викладання 
навчальної 
дисципліни  
«Екологічна хімія» у 
вищій школі. Збірник 
наукових праць 
«Біологічні 
дослідження – 2019». 
Житомир: „Полісся”, 
2019. С 403–406.
5. В. І.Дорохов Вплив 
транспорту на стан 
атмосфери Збірник 
наукових праць 
«Біологічні 
дослідження – 2020». 
Житомир: „Полісся”, 
2020. С 396–399.

п.п.3. 1 Дорохов В. І., 
Заблоцька О. С., Вовк 
М. В. Неорганічна і 
органічна хімія: навч. 
посіб. для студентів 
спеціальності 
«Ветеринарна 
медицина». Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2016. 
325 с.  (власних 
сторінок 200 )
2. Дорохов В. І., 
Горбунова Н. О., Вовк 
М. В. Хімія : навч. 
посіб. для студентів 
спеціальності «Лісове 
господарство» 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2018. 328 с. 

п.п.12. 1. Спосіб 
визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до Proteus 
vulgaris / Патент на 
корисну модель № 
129686 Україна: МПК 
А 61 К 35/00 
(2006.01).№ u 2018 
04429, заявл. 23. 04. 
2018, опубл. 
12.11.2018, Бюл.№ 21.
2.  Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Escherichia coli / 
Патент на корисну 
модель № 129963 
Україна: МПК А 61 К 
35/00 (2006.01).№ u 
2018 04428, заявл. 23. 
04. 2018, опубл 
26.11.2018, Бюл.№ 22. 
3 . Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно Proteus 
vulgaris/ Патент на 
винахід № 120723 
Україна: МПК А 23 L 
3/3463 (2006.01).№ a 
2018 02934, заявл. 23. 



03. 2018, опубл 
27.01.2020, Бюл.№ 2.
4. . Спосіб визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно Escherichia 
Coli / Патент на 
винахід № 121681 
Україна: МПК А 23 L 
3/3463 (2006.01). № a 
2018 02933, заявл. 23. 
03. 2018, опубл 
10.07.2020, Бюл.№ 13.

п.п.13. 1. В. І.Дорохов. 
Методичні вказівки до 
проведення  
лабораторних робіт та 
організації 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Гідрохімія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура». 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ 2017. 40 с.
2. В. І.Дорохов. 
Методичні вказівки до 
проведення  
лабораторних робіт та 
організації 
самостійної роботи 
студентів з 
дисципліни 
«Гідрохімія з 
основами біохімії 
гідробіонтів» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура». 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ. 2017. 45 с.

п.п.17. На посаді 
науково-педагогічного 
працівника з 1987 
року

93524 Федючка 
Микола 
Ілліч

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2016, 

спеціальність: 
7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 020808, 
виданий 

12.11.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027389, 
виданий 

20.01.2011

16 Заповідна 
справа та 
збереження 
біорізноманітт
я

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук.  Наукова 
спеціальність: 
03.00.13 – фізіологія 
людини і тварин. Тема 
дисертації: 
«Фізіологічне 
обґрунтування 
ефективності 
використання 
кормового препарту 
мікробіологічного 
каротину (КПМК) 
сухостійним кровам і 
молодняку в умовах 
Полісся України» 
диплом ДК № 020808 
від 12.11.2003 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1. T. Pinkina, A. 
Zymaroieva, S. 
Matkovska, M. 
Svitelskyi, O. Ishchuk, 



M. Fediuchka. Trophic 
characteristics of 
Lymnaea stagnalis 
(Mollusca: Gastropoda: 
Lymnaeidae) in toxic 
environment // 
Ekologia (Bratislava) – 
2019. – Vol. 38, No. 3. 
– P. 292–300. 
(Scopus).
п.п.2. 1. Світельський 
М.М. Еколого-
фізіологічні 
характеристики 
ставковика озерного 
(Mollusca: Gastropoda: 
Pulmonata: 
Lymnaeidae) за впливу 
іонів кадмію водного 
середовища / В.Д. 
Соломатіна, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук. М.І. Федючка // 
Вісник національного 
університету водного 
господарства та 
природо-
користування. – Рівне, 
2018. – №2 (82). – С.: 
16-32.
2.Світельський М.М. 
Еколого-біологічні 
особливості лопуха 
великого Arctium 
lappa L. та котячої 
м’яти справжньої 
Nepeta cataria L. в 
умовах Полісся 
України / М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, С.І. Матковська, 
М.І. Федючка, Т.В. 
Пінкіна // Науковий 
вісник НЛТУ України: 
зб. наук. -техн. пр. / 
Нац. лісотехн. ун-т 
України. – Львів: 
НЛТУ України. – 
2018. – Вип. 28.3. – С. 
77-81.
3. Світельський М.М.   
Екологічна роль 
представників роду 
Acer L. в зелених 
насадженнях м. 
Житомир // 
Матковська С.І., 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Пінкіна 
Т.В, Федючка М.І., 
Соломатіна В.Д./ 
Науковий вісник 
НЛТУ України: Львів. 
- № (1). – 2019. – 
С.:114-120.
5. Світельський М.М. 
Зміни фосфорно-
кальцієвого обміну у 
риб при їх 
тепловодному 
вирощуванні / В.Д. 
Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка // Водні 
біоресурси та 
аквакультура. – 
Херсон, 2019. – №1. – 
С.:48-67.



6. Світельський М.М. 
Внутрішньо-
клітинний обмін 
кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища / 
Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І., Климчик О.М., 
Прищепа М.О., 
Пилипчук Н.В. // 
Вісник НУВГП. – 
Рівне, 2020. – №1 
(89). – С. 224.  (0,22 
ум. да., власних – 
0,06).

п.п.3. 1. Екологічна 
експертиза: 
Навчальний посібник 
/ Федючка М.І., 
Світелський М.М., 
Іщук О.В., Матковська 
С.І., Пінкіна Т.В. За 
загальною редакцією 
Федючки М.І. Херсон; 
в-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 240 с.
2. Біогеографія. 
Навчальний посібник 
/ [О.В. Іщук, М.М. 
Світельський, М.І. 
Федючка, С.І. 
Матковська, Т.В. 
Пінкіна, В.Д. 
Соломатіна] За 
загальною редакцією 
О.В. Іщук. – Херсон: 
вид-во ОЛДІ ПЛЮС, 
2019. – 225 с.
3. Ботаніка з основами 
екології: навчальний 
посібник / [М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, М.І. Федючка, 
С.І. Матковська, Т.В. 
Пінкіна, А.А. 
Романюк] За 
загальною редакцією 
М. М. Світельського. – 
Херсон: вид-во ОЛДІ 
ПЛЮС, 2019. – 540 с.

п.п.8. Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Водні і наземні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття» 
(номер держреєстрації 
0118U004998) 
(супровідний лист 
№663 від 03.05.2018 
р. УДК 502.7 (204). 
Термін виконання 
01.05.2018 р. – 
30.12.2023 р.).

п.п.10. Голова 
профспілкової 
організації факультету 
екології і права 
ЖНАЕУ з 2009 р. по 
2020 рік. 

п.п.13. 1. Конспект 
лекцій з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 



студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 37 с.
2. Конспект лекцій з 
навчальної 
дисципліни 
«Акліматизація 
гідробіонтів» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. – Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 28 с. 
3. Методичні 
рекомендації для 
виконання курсових 
робіт з навчальної 
дисципліни 
«Спеціальна 
іхтіологія» для 
студентів 
спеціальності 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура»/ М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук, В.Д. Соломатіна, 
Т.В. Пінкіна, С.І. 
Матковська, М.І. 
Федючка. –  Житомир: 
ЖНАЕУ, 2019. – 41 с.
4. Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Іхтіопатологія» для 
підготовки фахівців з 
галузі знань 20 
«Аграрні науки і 
продовольство» за 
спеціальністю 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» / М. М. 
Світельський, О. В. 
Іщук, М. І. Федючка, 
Т. В. Пінкіна // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – 20 с.
5. Методичні 
рекомендації для 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Іхтіопатологія» для 
підготовки фахівців з 
галузі знань 20 
«Аграрні науки і 
продовольство» за 
спеціальністю 207 
«Водні біоресурси та 
аквакультура» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» / М. М. 
Світельський, О. В. 
Іщук, М. І. Федючка, 
Т. В. Пінкіна // 
Житомир: ЖНАЕУ, 



2018. – 11 с.
6.  Методичні 
вказівки для 
виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
квітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
7.  Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт з 
дисципліни 
«Екологічно 
орієнтоване 
квітникарство» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія» галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» / Матковська 
С.І., Іщук О.В., 
Світельський М.М., 
Половка О.А, Половка 
О.А., Пінкіна Т.В., 
Соломатіна В.Д., 
Федючка М.І. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.

70786 Борисов 
Федір 
Іванович

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
кандидата наук 

ФM 040253, 
виданий 

01.01.1991, 
Атестат 

доцента ДЦ 
001178, 

виданий 
01.01.2000

42 Фізика з 
основами 
біофізики

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І.Франка, 1972 р., 
кваліфікація – 
вчитель фізики і 
математики, 
спеціальність – 
«фізика і 
математика», диплом 
Ч №589506 від 
26.06.1972 р.

Кандидат фізико- 
математичних наук, 
01.04.10 – фізика 
напівпровідників та 
діелектриків. 
«Дослідження спін- 
залежних ефектів у 
напівпровідникових 
структурах на основі 
кремнія», диплом ФМ 
№040253 від 
17.09.1991 р.

Доцент кафедри 
загально технічних 
дисциплін, диплом 
ДЦ №001178 від 
29.12.2000 р.



Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Свідоцтво СС 
00493706/012392-20 
«Психолого- 
педагогічні чинники 
ефективної взаємодії 
викладача і студента». 
Дата видачі: 09.10.20 
р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п 1. 1. Trofimenko P., 
Zubova O., Trofimenko 
N., Karas I. & Borysov 
F. (2017). The use of 
spectrum–zonal images 
by landsat 7 etm+ for 
diagnosing soil 
characteristics of 
Ukrainian Polissya. 
Eastern–European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 1, is. 10 
(85), 11–19. doi: 
org/10.15587/1729-
4061.2017.91251. 
(Scopus).
2. Trofymenko P., 
Trofimenko N., 
Zatserkovnyi V. & 
Borysov F. Monitoring 
of emission volumes ↔ 
CO2 assimilation in 
«soil-atmosphere-
plant» system. 
Monitoring of 
geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XII International 
Scientific Conference, 
13–16 Nov. 2018. Кyiv, 
2018. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201803200. 
(Scopus).
3. Trofymenko P. I., 
Zatserkovnyi V. I., 
Zubova O.V.,  
Trofimenko N.V. & 
Borysov F. I. Remote 
diagnostics of grain 
straw yield based on 
soil areal scenarios. 
Geoinformatics : 
Theoretical and Applied 
Aspects : Conference 
Proceedings of 17th 
International 
Conference, 14–17 May 
2018. Kiev : European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers, 2018. Vol. 
2018. P. 1–6. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201801811. 
(Scopus).
4. Trofymenko P. I., 
Zatserkovnyi V. I., 
Trofimenko N. V., 



Borysov F. I. & Usata 
L.G. Monitoring of СО2 
emissions from the soil 
of the Polissya of 
Ukraine in the context 
of climate change. 
Monitoring of 
geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XII International 
Scientific Conference, 
13–16 Nov. 2018. Кyiv, 
2018. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201803203. 
(Scopus).
5. Bondar O. I., 
Trofymenko P. I., 
Trofymenko N. V., 
Zatserkovnyi V. I. & 
Borysov F. I. 
Development of 
algorithm for 
calculating exposition 
value of CO2 
concentration in air for 
tasks of monitoring of 
soils of Ukraine 
Polissya agro-
landscapes. Monitoring 
of geological processes 
and ecological 
condition of the 
environment : 
Conference Proceedings 
of XIII International 
conference, 12–15 Nov. 
2019. European 
Association of 
Geoscientists & 
Engineers : Kyiv, 2019. 
Vol. 2019. P. 1–5. doi: 
org/10.3997/2214-
4609.201903247. 
(Scopus).

п.п 2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Магнітна 
сприйнятливість 
ґрунтів як 
діагностуюча ознака 
запасів органічної 
речовини / П. І. 
Трофименко, В. Г. 
Бахмутов, Н. В. 
Трофименко, І. Р. 
Стахів, О. В. Зубова, Ф. 
І. Борисов. Агрохімія і 
ґрунтознавство : 
міжвідом. наук. зб. 
спец. вип. до з’їзду 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України, 
17–21 вер. 2018 р. Кн. 
1. Ґрунтознавство. м. 
Харків, 2018. С. 235–
237.
2. Запаси та втрати 
органічного вуглецю 
дерново-
підзолистими 
ґрунтами 
Житомирського 
Полісся у контексті 



змін клімату / Р. П. 
Паламарчук, П. І. 
Трофименко, Ф. О. 
Вишневський, Н. В. 
Трофименко, Ф. І. 
Борисов. Агрохімія і 
ґрунтознавство : 
міжвідом. наук. зб. 
Спец. випуск до з’їзду 
ґрунтознавців та 
агрохіміків України, 
17–21 вер. 2018 р. Кн. 
1. Ґрунтознавство. 
Харків, 2018. С. 220–
223.
3. Запаси та втрати 
органічного вуглецю 
дерново-
підзолистими 
ґрунтами 
Житомирського 
Полісся / Р. П. 
Паламарчук, П. І. 
Трофименко, Ф. І. 
Борисов, Ф. О. 
Вишневський, Н. В. 
Трофименко. 
Інноваційні 
агротехнології : 
матеріали Всеукр. 
наук.-практ. конф., 28 
бер. 2018 р. Умань, 
2018. С. 56–58.
4. Методологія 
визначення 
інтенсивності дихання 
ґрунтів та емісійні 
втрати вуглецю 
агроландшафтами 
Лівобережного 
Полісся наприкінці 
періоду вегетації 
рослин / П. І. 
Трофименко, Н. В. 
Трофименко, С. І. 
Веремеєнко, Ф. І. 
Борисов. Вісник 
ЛНАУ. Сер. 
Агрономія. 2019. № 
23. С. 238–243. doi: 
org/10.31734/agronomy
2019.01.238.
5. Методология 
исследования и 
профильное 
распределение 
концентрации 
диоксида углерода в 
воздухе дерново-
подзолистой 
глееватой супесчаной 
почвы / П. И. 
Трофименко, Н. В. 
Трофименко, Ф. И. 
Борисов, В. И. 
Зацерковный. 
Почвоведения и 
агрохимия. 2019. № 1 
(62). С. 73–81.

п.п.8. Виконання 
функцій 
відповідального 
виконавця наукової 
теми № 0113U003476 
«Вивчити 
закономірності 
секвестрації і емісії 
СО2 ґрунтів Полісся та 
визначити оптимальні 
критерії сталого 



землекористування» 
(період виконання 
2013–2017 рр.).
п.п. 12. 1. Спосіб 
визначення балансу 
маси газу в системі 
«Ґрунт-атмосфера-
рослина» у 
приземному шарі 
повітря : пат. 127061 
Україна : МПК G01 N 
7/00, G01 N 21/61 
(2006.01). № 
u201802361 ; заявл. 
07.03.2018 ; опубл. 
10.07.2018, Бюл. № 13.
2. Спосіб визначення 
інтенсивності емісії 
газів з ґрунту : пат. 
117911 Україна : МПК 
G01 N 33/24 (2006.01), 
G01 N 7/14 (2006.01). 
№ a201412734 ; заявл. 
27.11.2014 ; опубл. 
25.10.2018, Бюл. № 
20.
3. Пристрій для 
визначення величини 
біологічної активності 
ґрунту : пат. 132985 
Україна : МПК G01 N 
33/24 (2006.01). № 
u201808293 ; заявл. 
27.07.2018 ; опубл. 
25.03.2019, Бюл. № 6.
4. Спосіб визначення 
балансу маси газу в 
системі «Ґрунт-
атмосфера-рослина» у 
приземному шарі 
повітря : пат. 120972 
Україна : МПК G01F 
1/76 (2006.01). № 
a201801825 ; заявл. 
22.02.2018 ; опубл. 
10.03.2020, Бюл. № 5.
5. Пристрій для 
визначення величини 
біологічної активності 
ґрунту : пат. 121805 
Україна : МПК G01 N 
1/22 (2006.01), G01 N 
331/24, E21B 49/08. 
№ a201807575 ; заявл. 
06.07.2018 ; опубл. 
27.07.2020, Бюл. № 
14.

п.п.13. 1. Трофименко 
П. І., Сябрук О. П., 
Борисов Ф. І., 
Мірошниченко М. М., 
Цапко Ю. Л., 
Трофименко Н. В. 
Спосіб визначення 
інтенсивності емісії 
газів з ґрунту (на 
прикладі СО2) : 
методичні поради. 
Харків : ННЦ Інститут 
ґрунтознавства та 
агрохімії ім. О. Н. 
Соколовського, 2019. 
29 с.
2. Борисов Ф. І., 
Гончаренко Ю. П., 
Сукманюк О. М., 
Ярош Я. Д. Методичні 
розробки до науково-
дослідної практики з 
підготовки фахівців 



другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти із 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 52 с.
3. Борисов Ф. І., 
Гончаренко Ю. П., 
Савченко Л. Г. 
Методичні розробки 
до педагогічної 
практики з підготовки 
фахівців другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти із 
спеціальності 141 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2020. 17 с.

224929 Гордійчук 
Марія 
Вікторівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
магістра, 

Національний 
університет 
державної 
податкової 

служби 
України, рік 
закінчення: 

2013, 
спеціальність: 

060101 
Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 042577, 
виданий 

26.06.2017

3 Правознавство Кваліфікація: 
Національний 
університет державної 
податкової служби 
України, спеціальність 
«Правознавство», 
кваліфікація 
«Юрист», диплом КХ 
№ 44914906 від 
18.06.2013 р.

Кандидат юридичних 
наук, 12.00.07 – 
адміністративне право 
і процес, фінансове 
право, інформаційне 
право: «Правове 
регулювання 
електронного 
документообігу в 
сфері оподаткування», 
диплом ДК № 042577 
від 26.06.2017 р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.2. 1. Гордійчук 
М.В. Причини, які 
породжують 
корупційні прояви в 
Україні/ М.В. 
Гордійчук // 
«ПРАВОВІ 
СИСТЕМИ». 
НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИЙ 
ЕЛЕКТРОННИЙ 
ЖУРНАЛ, №3, 2018. 
С. 49-57.
2. Гордійчук М. В. 
Рання превенція 
проституції в Україні / 
М. В. Гордійчук // 
Економіка. Фінанси. 
Право. – 2018. - № 
3/3’2018. – С. 45-48.
3. Гордійчук М. В., 
Новицький А. М. 
Особливості 
американської моделі 
регулювання 
електронного 
документообігу (на 



прикладі США) / А. М. 
Новицький, М. В. 
Гордійчук // 
Науковий вісник 
Національного 
університету 
державної податкової 
служби України 
(економіка, право). – 
2015. – № 1 (68). – С. 
112-119.
4. Гордійчук М. В. 
Розвиток та сучасний 
стан правового 
регулювання 
електронного 
декларування в 
митних органах 
України / М. В. 
Гордійчук // Малий і 
середній бізнес 
(право, держава, 
економіка). – 2015. – 
№ 3-4 (62-63). – С. 
107-113.
5. Гордійчук М. В. 
Наукові погляди щодо 
визначення терміну 
«електронний 
документ» 
документообігу / М. В. 
Гордійчук // Малий і 
середній бізнес 
(право, держава, 
економіка). – 2014. – 
№ 3-4 (58-59). – С. 61-
65.

п.п.8. Відповідальний 
виконавець НДР
1. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідного проекту на 
2017-2022 рр. 
«Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі» (державний 
реєстраційний номер 
0117U 000807). 

п.п.13. 1. Методичні 
вказівки для 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни «Нотаріат 
України» для 
підготовки фахівців 
галузі знань 0304 
«Право» спеціальності 
6.030401 
«Правознавство» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
[Електронний ресурс] 
/ уклад. М. В. 
Гордійчук. - 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. - 21 с.
2. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Кримінологія» для 
підготовки фахівців 
галузі знань 0304 
«Право» спеціальності 
6.030401 
«Правознавство» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 



[Електронний ресурс] 
/ уклад. М. В. 
Гордійчук. - 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. - 18 с.
3. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Криміналістика» для 
підготовки фахівців 
галузі знань 0304 
«Право» спеціальності 
6.030401 
«Правознавство» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
[Електронний ресурс] 
/ уклад. М. В. 
Гордійчук. - 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. - 39 с.

п.п.15. 1. Гордійчук М. 
В. Проблеми та 
напрями 
вдосконалення 
законодавства про 
ріелторську діяльність 
в Україні / М. В. 
Гордійчук // Наука. 
Освіта. Практика. 
Матеріали науково-
практичної 
конференції, 12 
жовтня 2017 року. - 
Житомир: Вид-во ЕЦ 
"Укрекобоікон" 2017. - 
С. 87-92.
2. Гордійчук М. В. 
Перспективи розвитку 
посередницьких 
інститутів на ринку 
митно-
посередницьких 
послуг / М. В. 
Гордійчук // Наукові 
читання 2018: 
Матеріали науково-
практичної 
конференції 
професорсько-
викладацького складу 
науково-
інноваційного 
інституту екології та 
лісу, 1 березня 2018 р. 
– Житомир: ЖНАЕУ, 
2018. – С. 154-157.
3. Гордійчук М.В. 
Причинний комплекс 
виникнення та 
існування корупції в 
Україні / М.В. 
Гордійчук // 
Літописець. Випуск 
14: Збірник наукових 
праць VІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Права 
людини: історичний 
вимір і сучасні 
тенденції (до 70-річчя 
прийняття Загальної 
декларації прав 
людини)» (м. 
Житомир, 6 грудня 
2018 року). − 
Житомир: ФОП 
Левковець Н. М., 2019. 



С. 66-69.
4. Гордійчук М. В. 
Елементи програмних 
засобів захисту 
електронного 
документообігу в 
сфері оподаткування / 
М. В. Гордійчук // 
Новые подходы для 
оптимизации научной 
деятельности: матер. 
XI (LXIII) 
международной 
научно-практической 
конференции, г. Киев 
27 ноября 2015 г. – 
Горловка: ФЛП 
Пантюх Ю.Ф., 2015. – 
С. 37-37.
5. Гордійчук М. В. 
Правове регулювання 
електронного 
документообігу / М. В. 
Гордійчук // 
Актуальні питання та 
проблеми правового 
регулювання 
суспільних відносин: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Дніпропетровськ, 4-5 
березня 2016 р. – 
Дніпропетровськ: ГО 
«Правовий світ», 
2016. – С.75-77.

п.п.18. Наукове 
консультування з 
юридичних питань у 
Харитонівській ОТГ 
на громадських 
засадах у період з 2017 
по 2019 рр. (Довідка)

310205 Маєвський 
Олександр 
Володимиро
вич

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
спеціаліста, 
Державний 

аерокосмічний 
університет 

імені 
М.Є.Жуковсько

го 
"Харківський 

авіаційний 
інститут", рік 
закінчення: 

1999, 
спеціальність: 

100102 
Двигуни 
ракетно-

космічних 
літальних 
апаратів, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041173, 

виданий 
28.02.2017

6 Інформаційні 
системи та 
технології

Кваліфікація: 
Державний 
аерокосмічний 
університет ім. М. Є. 
Жуковського, 
кваліфікація – 
інженер-механік, 
спеціальність – 
«Двигуни ракетно-
космічних літальних 
апаратів», диплом ХА 
№ 10677707 від 
25.02.1999 р.

Кандидат технічних 
наук, 01.05.02 – 
математичне 
моделювання та 
обчислювальні 
методи. 
«Моделювання 
природних систем 
типу «хижак-жертва» 
в умовах екологічного 
забруднення 
територій», диплом 
ДК № 041173 від 
28.02.2017 р.

НУБіПУ ННІ 
післядипломної 
освіти. 
«Впровадження 
інтерактивних 
технологій навчання 



при вивченні 
дисципліни 
«Технології 
розпреділених систем 
і паралельних 
обчислень». 
Свідоцтво СС 
00493706/004819-17 
Дата видачі: від 
17.11.2017 р.

Професійна 
активність за курсом 
«Інформаційні та 
технології»
1. Maevsky O., 
Artemchuk V., Brodsky 
Y., Pilkevych I. & 
Topolnitsky P. (2020). 
Modeling of the process 
of optimization of 
decision-making at 
control of parameters of 
energy and technical 
systems on the example 
of remote Earth's 
sensing tools. Systems, 
Decision and Control in 
Energy I. Springer. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-48583-2_7.
2. Маевский А. В. 
Решение задачи 
идентификации 
рабочих параметров 
математической 
модели процесса 
динамики 
экологических систем. 
Электронное 
моделирование. 2016. 
№ 2, т. 38. С. 105–115.
3. Маєвський О. В., 
Бродський Ю. Б. 
Моделювання 
природних процесів 
взаємодії з 
урахуванням 
невизначенності в 
початкових умовах 
задачі Коші. Science 
Rise. 2016. № 9/2 (26). 
С. 24–30.
4. Маєвський О. В., 
Бродський Ю. Б., 
Тимонін Ю. А. 
Імітаційне 
моделювання 
динаміки екосистем 
на прикладі системи 
«хижак – жертва». 
Science Rise. 2017. № 
10 (39). С. 41–45.
5. Маєвський О. В., 
Бродський Ю. Б., 
Васько С. М. Аналіз 
фазових траєкторій 
при моделюванні 
динаміки розвитку 
екосистеми «хижак – 
жертва». Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. №1 
(58), т. 1. С. 185–194.
6. Маєвський О. В, 
Пількевич І. А., 
Бродський Ю. Б.,. 
Моделювання впливу 
шумів на кубітові та 
бітові сигнали. 
Сучасні інформаційні 



технології у сфері 
безпеки та оборони. 
2018. №3 (33). С. 17–
20.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. Maevsky O., 
Artemchuk V., Brodsky 
Y., Pilkevych I. & 
Topolnitsky P. (2020). 
Modeling of the process 
of optimization of 
decision-making at 
control of parameters of 
energy and technical 
systems on the example 
of remote Earth's 
sensing tools. Systems, 
Decision and Control in 
Energy I. Springer. 
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-48583-2_7 

п.п.2. Загальна 
кількість публікацій у 
фахових виданнях за 
п’ять останніх років – 
5.
1. Маевский А. В. 
Решение задачи 
идентификации 
рабочих параметров 
математической 
модели процесса 
динамики 
экологических систем. 
Электронное 
моделирование. 2016. 
№ 2, т. 38. С. 105–115.
2. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Моделювання 
природних процесів 
взаємодії з 
урахуванням 
невизначенності в 
початкових умовах 
задачі Коші. Science 
Rise. 2016. № 9/2 (26). 
С. 24–30.
3. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В., 
Тимонін Ю. А. 
Імітаційне 
моделювання 
динаміки екосистем 
на прикладі системи 
«хижак – жертва». 
Science Rise. 2017. № 
10 (39). С. 41–45.
4. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В., 
Васько С. М. Аналіз 
фазових траєкторій 
при моделюванні 
динаміки розвитку 
екосистеми «хижак – 
жертва». Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. №1 
(58), т. 1. С. 185–194.
5. Пількевич І. А., 
Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Моделювання впливу 
шумів на кубітові та 
бітові сигнали. 



Сучасні інформаційні 
технології у сфері 
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2018. №3 (33). С. 17–
20.
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В. Борисюк О. Б., 
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ЖНАЕУ, 2017. 192 с.
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Войцицький А. П., 
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Схемотехніка та 
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Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. 229 с.

п.п.13. 1. Копчинська 
В. В., Маєвський О. В. 
Методичні 
рекомендації на 
завдання для 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Математичні методи, 
моделі та 
інформаційні 
технології в 
економіці» зі 
спеціальності 071 
«Облік і 
оподаткування» галузі 
знань 07 «Управління 
та адміністрування». 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 17 с.
2. Бродський Ю. Б., 
Маєвський О. В. 
Методичні 
рекомендації для 
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дисципліни «Сучасні 
інформаційні 
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інструментарій 
обробки інформації та 
моделювання» для 
підготовки фахівців 
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Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 21 с.
3. Николюк О. М., 
Молодецька К. В., 
Маєвський О. В. 
Методичні 
рекомендації та 
завдання для 
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лабораторних робіт з 
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дисципліни 
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математичні методи і 
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кредит». Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. 38 с
4. Маєвський О. В., 
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Методичні 
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дисципліни «Чисельні 
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підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
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знань 12 
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методи».
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В. Решение задачи 
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моделей процесса 
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экологических систем. 
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ІПМЕ НАНУ, 2016. С. 
38–41.
2. Бродський Ю. Б., 
Філон А. В., 
Маєвський О. В. 
Особливості 
моделювання 
процесів взаємодії в 
системах на прикладі 
моделі «хижак-
жертва». Наукові 
читання–2017 : наук.-
теорет. зб. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2017. Т. 3. С. 
16–20.
3. Маєвський О. В., 
Борисюк О. Б. 
Ставлення студентів 
до впровадження 
інформаційних 
технологій у 
навчальний процес 
Наукові читання–2017 
: наук.-теорет. зб. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. Т. 3.  С. 11–15.
4. Маєвський О. В., 
Пількевич І. А. 
Порівняльний аналіз 
шумозахищеності 
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Компʼютерні 
технології: інновації, 
проблеми, рішення: 
тези доп. 1-ї Всеукр. 
наук.- техн. конф. 19-
20 жовт. 2018 р. 
Житомир : О. О. 
Евенюк, 2018. С. 82–
83. 
5. Моделювання 
процесу управління 
параметрами 
технічних систем на 
прикладі засобів ДЗЗ 
/ О. В. Маєвський, Ю. 



Б. Бродський, П. П. 
Топольницький, І. А. 
Пількевич, В. О. 
Артемчук : зб. тез 
всеук. XXXVIIІ наук.-
техн. конф. молодих 
вчених та спеціалістів 
Інституту проблем 
моделювання в 
енергетиці ім. Г. Є. 
Пухова НАН України. 
К. : ІПМЕ НАНУ, 
2020. С. 63–66.

165523 Гонгало 
Наталія 
Володимирів
на

старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерії та 
енергетики

Диплом 
спеціаліста, 
Білоруський 
державний 
університет, 

рік закінчення: 
1994, 

спеціальність:  
прикладна 
математика

26 Вища 
математика

Кваліфікація: 
Білоруський 
державний 
університет, 
спеціальнівсть 
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кваліфікація «Вчитель 
математики, 1994 р., 
диплом ШВ № 
600327 від 21.06.1994 
р.

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1. Гонгало Н. В. 
Формування 
математичної 
компетентності у 
майбутніх геодезистів. 
Сучасні інформаційні 
технології та 
інноваційні методики 
навчання в підготовці 
фахівців: методологія, 
теорія, досвід, 
проблеми. 2016. Вип. 
47. С. 142–147.
2. Гонгало Н. В. Аналіз 
зарубіжного досвіду 
вдосконалення умов 
фахової підготовки 
майбутніх геодезистів. 
Вісник 
Житомирського 
держав-ного 
університету імені 
Івана Франка : 
науковий журнал. 
Педагогічні науки 
Житомир : Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2017. Вип.4 (90). С. 
43–48.
3. Гонгало Н. В. 
Технологія  WebQuest  
у процесі організації 
самостійної роботи 
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формування 
професійних 
компетентностей. 
Сучасні інформаційні 
технології та 
інноваційні методики 
навчання в підготовці 
фахівців: методологія, 
теорія, досвід, 
проблеми // Зб. нак. 
пр. - Київ-Вінниця : 
ТОВ фірма «Планер», 
2018 Вип. 51.С. 222–
226.
4. Honhalo N. V. 



essence and structure of 
mathematical 
competence of 
bachelors of geodesy 
and land management. 
Вісник 
Житомирського 
держав-ного 
університету імені 
Івана Франка : 
науковий журнал. 
Педагогічні науки 
Житомир : Вид-во 
Житомирського держ. 
ун-ту імені І. Франка, 
2020. Вип.3 (102). С. 
35–44.

п.п.10. організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
заступника керівника 
кафедри 

п.п.13. 1. Математична 
обробка геодезичних 
вимірів. Методичні 
вказівки з вивчення 
дисципліни для 
студентів 
агрономічного 
факультету 
спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій». 
Житомир. : Вид-во 
ЖНАЕУ, 2016. 89 с.
2. Методичні вказівки 
з вивчення теми  
«Поверхні другого 
порядку»для 
підготовки фахівців 
першого рівня зі 
спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій». 
Житомир, ЖНАЕУ, 
2018. 28 с.
3.  Методичні вказівки 
з вивчення теми 
«Аналітична 
геометрія на 
площині»для 
студентів 
спеціальності 193 
«Геодезія та 
землеустрій». 
Житомир, ЖНАЕУ, 
2019. 34 с.
4. Методичні вказівки 
з вивчення теми 
«Матриці та дії над 
ними» для студентів 
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«Фінанси, банківська 
справа та 
страхування».Житоми
р: ЖНАЕУ, 2020. 18 с.

п.п.14. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного  журі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт на I 
етапі; керівництво 



постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком.

п.п.15. 1. Гонгало Н. В. 
Вдосконалення 
робочих програм в 
процесі формування 
професійно 
актуальних майбутніх 
геодезистів. 
Математика та 
інформатика у вищій 
школі: виклики 
сучасності : зб. 
наук.праць за 
матеріалами Всеукр. 
наук.-практ. конф., 18-
19 травня 2017 
р.Вінниця : ФОП 
Рогальська І.О., 2017. 
С. 140-143.
2.Гонгало Н.В. Окремі 
аспекти передумов 
формування 
математичних 
компетентностей 
майбутніх фахівців. 
Проблеми та 
перспективи фахової 
підготовки вчителя 
математики: зб. наук. 
праць за матеріалами 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., 30 травня – 1 
червня 2018 р. 
Вінниця : ТОВ 
«Нілан-ЛТД», 2018. С. 
77–79.
3. Гонгало Н.В. Якість 
освітніх програм як 
передумова 
забезпечення 
академічної 
мобільності. Наукові 
читання – 2018 : 
збірник доповідей 
конференції 
факультету інженерії 
та енергетики ЖНАЕУ 
(Україна, м. Житомир, 
19 березня 2018 р.). 
Житомир : Вид-во 
ЖНАЕУ,2018. C. 12-14.
4. Гонгало Н. В. 
Конструювання 
прикладних задач для 
реалізації прикладної 
спрямованості 
навчання. 
Методичний пошук 
вчителя математики: 
зб. наук. праць за 
матеріалами І Всеукр. 
дистанц. наук.-практ. 
конф., 16 березня 2017 
р. Вінниця, 2017. С. 
132–136.
5. Гонгало Н.В. Роль 
поточного контролю  
в процесі формування 
математичних 
компетен-тностей 
студентів.Сучасна 
освіта та інтеграційні 
процеси: збірник 
наукових праць 
міжнародної науково-
методичної 
конференції, (22-23 
листопада 2017 



р).Краматорськ : 
ДГМА, 2017.С. 45–47.
6. Гонгало Н. В. 
Яцковий С. О. 
Застосування теорії 
графів до аналізу 
технічних систем. 
Передові технології 
виробництва і 
переробки 
сільськогоспо-
дарської продукції, 
енергозбереження та 
забезпечення 
тепловою й 
електричною 
енергією. 
Перспективи та 
проблеми 
впровадження в 
сільське господарство 
Полісся: зб. доп. 
учасн. VI Всеукр. наук. 
-практ. конф., 24 лист. 
2016 р. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. С. 242–
247.
7. Гонгало Н. 
В.,СайкевичА. 
О.Прикладні аспекти 
вивчення теорії 
графів.Біоенергетичні 
системи в 
агропромисловому 
виробництві: зб. доп. 
учасників першої 
науково-практичної 
конференції 
факультету інженерії 
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студенткою 
Хотянівською І.С., яка 
зайняла І місце у І 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузей знань і 
спеціальностей. 
Цивільна безпека 
(Безпека  
життєдіяльності). 
2021 р. м. Житомир.

п.п.15. 1. Мороз В.В, 
Стасюк Н.М. Вплив 
кліматичних чинників 
на ентомофауну 



лісових насаджень 
Львівської області. 
ХІІI Всеукраїнській 
науково-практична 
конференція «Наука. 
Молодь. Екологія – 
2019» (м. Житомир, 16 
травня 2019 р.), 
Житомир, 2019. С. 22–
24.; 2. Мороз В.В, 
Стасюк Н.М. 
особливості росту та 
розвитку Fagus 
sylvatica L. в 
Яворівському 
національному 
природному парку. 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Подільські читання: 
Екологія, охорона 
довкілля, збереження 
біотичного та 
ландшафтного 
різноманіття: наука, 
освіта, практика» (м. 
Хмельницький, 10-12 
жовтня 2019 р.), 
Хмельницький, 2019. 
С. 190-192. 3. Мороз 
В.В., Лисенко А.І. 
Вуглецепоглинальна 
та киснетвірна 
здатність дубових 
насаджень Поділля. 
Збірник наукових 
матеріалів XXXVII 
Міжнародної науково-
практичної інтернет 
конференції «Наукові 
підсумки 2019 року» 
(м.Вінниця, 9 грудня 
2019 р.), Вінниця, 
2019. С. 30-35. 4. 
Мороз В.В., Стасюк 
Н.М. Особливості 
росту і розвитку Pinus 
sylvestris l. В 
Яворівському 
Національному 
Природному Парку. 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Лісові 
екосистеми: сучасні 
проблеми і 
перспективи 
досліджень» (м. 
Житомир, 25 лютого 
2020 р.), Житомир, 
2020. С. 14-15. 5. 
Мороз В.В. 
Встановлення 
конверсійних 
коефіцієнтів для 
соснових насаджень 
Волинського Полісся. 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція «Лісові 
екосистеми: сучасні 
проблеми і 
перспективи 
досліджень» (м. 
Житомир, 25 лютого 
2020 р.), Житомир, 
2020. С. 22-23.

п.п.17. Старший 
науковий працівник 



Інституту агроекології 
і 
природокористування 
НААН, відділу 
охорони ландшафтів, 
збереження 
біорізноманіття і 
природозаповідання, 
2014-2021 рр.

п.п.18. Надання 
науково-
консультативних 
послуг державним 
підприємствам 
«Житомирське лісове 
господарство», 
"ДГ"Городецьке" ІСГ 
Полісся НААН, за 
договорами 15-
/1/17.11-03 2020 р., 
№0504 2020 р.

147013 Климчик 
Ольга 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
101 Екологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024986, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021101, 

виданий 
23.12.2008

16 Вступ до 
спеціальності

Кваліфікація: 
Український ордена 
Дружби народів 
інститут інженерів 
водного господарства, 
спеціальність – 1511 
«Гідромеліорація», 
кваліфікація 
«Інженергідротехнік». 
Диплом МВ-І № 
013027, 1986 р. 

Кваліфікація: 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність – 101 
«Екологія». Диплом з 
відзнакою С17 № 
049096, 2017 р. 

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
06.01.02 – 
сільськогосподарські 
меліорації. Тема 
дисертації: «Оцінка 
екологічного стану 
поверхневих водних 
об’єктів меліорованих 
територій». Диплом 
кандидата наук, ДК № 
024986, 2004 р. 

Атестат доцента 
кафедри моніторингу 
навколишнього 
середовища, 12ДЦ 
021101, 2008 р. 

Підвищення 
кваліфікації НУБіП 
України. НІІ 
неперервної освіти і 
туризму, Тематичне 
спрямування 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності», Тема: 
«Організація 
тестового контролю 
знань у сучасних 
технологіях навчання 
з дисципліни 
«Геоінформаційні 
технології в екології». 



свідоцтво СС 
00493706/011307-20, 
2020 р. 

Університет 
природничих наук у 
Любліні (Республіка 
Польща). Тематичне 
спрямування 
«Педагогічна 
майстерність 
викладачів у галузі 
біології, екології, 
географії, геології, 
хімії та фізики». 
Сертифікат № NSI-
24214-UPL, 2020 р. 

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.2. 1. Матковська С. 
І., Климчик О.М. 
Екологічна роль 
представників видів 
роду Рісеа у зелених 
насадженнях міста 
Житомира. Вісник 
ЛНЛТУ, 2016.№ 12. С. 
210-215. 
2. Климчик О.М., 
Пінкіна Т.В., Пінкін 
А.А. Впровадження 
системи інтегрованого 
управління водними 
ресурсами за 
басейновим 
принципом. Науковий 
журнал «SenceRise». 
Харків, 2018. № 4 
(45). 50 с. С. 36-40. 
3. Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І., Климчик О.М. 
Внутрішньоклітинний 
обмін кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища. Вісник 
НУВГП. Рі-вне, 2020. 
С.56-62. 
4. Климчик О.М. 
Застосування засобів 
оперативного 
спостереження для 
запобігання пожежам 
на торфовищах. 
Екологічні науки : 
науково-практичний 
журнал. Київ, 2020. 
№ 2 (29). Т.1. 182 с. С. 
101-105. 
5. Климчик О.М. 
Методологічні засади 
формування 
екологічного 
світогляду у фахівців з 
технологій захисту 
навколишнього 
середовища. 
Стажування у 
Любліні. Scientific and 
pedagogic internship 
«Pedagogical excellence 
of teachers in biology, 
ecology, geography, 
geol-ogy, chemistry and 
physics» :  Internship 
proceedings, August 24 



– October 2, 2020. 
Lublin : Izdevnieciba  
«Baltija Publishing», 
2020. 124 pages. Pp. 51-
56.

п.п.3. 1. Багмет А.П., 
Климчик О.М., 
Ковальчук С.В. 
Основи 
комп’ютерного 
дизайну в ГІС-
технологіях. Навч. 
посібник. Житомир : 
ЖНАЕУ, 2016. 224 с. 
2. Климчик О. М., 
Багмет А. П., 
Данкевич Є. М., 
Матковська С. І. 
Екологія міських 
систем : навч. посіб. 
Частина 1. Природно-
техногенні комплекси. 
., за ред. О. М. 
Климчик. Житомир : 
Видавець О.О. Євенок, 
2016. 460 с.
3. Климчик О. М., 
Багмет А. П., 
Данкевич Є. М., 
Матковська С. І. 
Екологія міських 
систем : навч. посіб. 
Частина 2. Екологічна 
безпека. за ред. О. М. 
Климчик. Житомир : 
Видавець О.О. Євенок, 
2017. 460 с. 
4. Климчик О.М. 
Урбоекологія: навч.-
метод. посібник. 
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 
2019. 208 с. 
5. Kлимчик O.M. 
Геохімічний бар'єр як 
засіб захисту 
навколишнього 
середовища від 
шкідливого впливу 
автотранспорту та 
автозаправних 
станцій. Колективна 
монографія «Наукові 
досягнення України та 
ЄС у галузі 
природничих наук». 
Scientific developments 
of Ukraine and EU in 
the area of natural 
sciences : Collective 
monograph. Riga : 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 1. 
772 p. Рр. 370-391. 
6. Климчик О.М. 
Біоконверсія як засіб 
зниження 
негативного впливу 
сільськогосподарськог
о виробництва на 
екологічний стан 
довкілля. Екологічні 
інновації у підвищенні 
економічної та 
продовольчої безпеки 
України : колективна 
монографія / за ред. 
Т.О. Чайки, І.О. 
Яснолоб, О.О. Горба. 
Полтава, 2020. 216 с. 
С. 150-158."



п.п.8: 1. 
Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Розробити сучасну 
систему озеленення 
урбокомплексів 
Правобережного 
Полісся» (номер 
держреєстрації 
0117U006397, 
супровідний лист № 
934 від 07.07.2017 р. 
УДК 630.68). Термін 
виконання 01.09.2017 
р. – 30.12.2022 р.).
2. Співвиконавець 
науково-дослідної 
теми «Формування 
стратегії еко-
інноваційного 
розвитку виробництва 
органічної продукції 
як складової 
економічної та 
продовольчої безпеки 
України» Полтавської 
державної аграрної 
академії (номер 
державної реєстрації 
0119U103942 від 
13.12.2019 р.).

п.п.10. 1. Гарант 
освітньо-професійної 
програми «Науки про 
землю» першого рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 103 
«Науки про землю» 
галузі знань 10 
«Природничі науки» 
(освітня кваліфікація: 
бакалавр наук про 
землю, кваліфікація: 
бакалавр з наук про 
Землю). 
2. Член вченої ради 
факультету лісового 
господарства та 
екології Поліського 
національного 
університету. 

п.п.13. 1. Климчик О. 
М. Методичні 
рекомендації до 
проведення 
практичних занять з 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». 
Житомир, 2020. 97 с.
2. Климчик О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для студентів 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Житомир, 2020. 113 с.
3. Климчик О. М. 
Методичні 



рекомендації та 
завдання для 
самостійної роботи з 
дисципліни «Вступ до 
фаху» для студентів 
напряму підготовки 
183 «Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища» 
освітнього ступеня 
«Бакалавр». 
Житомир, 2020. 16 с.

п.п.14. 1. Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на І 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
- з галузі наук 
«Екологія та 
екологічна безпека»: 
Диплом І ступеня. 
Наказ від 09.12.2016 р.
- з галузі наук 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»: Диплом 
І ступеня. Наказ № 
1980-ст від 19.12.2018 
р. Диплом ІІ ступеня. 
Наказ від 05.12.2018 р. 
Три Дипломи ІІІ 
ступеня. Наказ від 
05.12.2018 р.
2. Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Екологічна безпека»: 
1-е, 2-е, 3-е місця. 
Наказ від 09.03.2016 
р.
3. Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Екологічна безпека»: 
1-е, 2-е, 3-е місця. 
Наказ від 09.03.2016 
р.
4. Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»: 1-е, 2-е, 
3-е місця. Наказ № 
13/Р1 від 24.01.2019. 5. 
Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»:1-е 
місце.



6. Голова предметної 
конкурсної комісії І 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Екологічна безпека». 
Наказ № 34 від 
24.02.2016 р.
7. Член апеляційної 
комісії ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Екологічна безпека». 
Наказ № 59-1 від 
05.04.2016 р.
8. Голова галузевої 
конкурсної комісії І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі наук 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Наказ 
від 05.12.2017 р.
9. Голова предметної 
конкурсної комісії І 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з галузі 
наук «Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища». Наказ 
№ 13/Р1 від 24.01.2019 
р.
10. Член конкурсної 
комісії І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі наук 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Наказ 
№ 189 від 09.10.2019 
р. 11. Член конкурсної 
комісії І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі наук 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Наказ 
№ 1 від 29.12.21 р."
п.п.15. 1. Климчик 
О.М., Багмет А.П. 
Картографічне 
відображення 
положень водної 
політики ЄС із 
використанням ГІС-
технологій. Вода: 
проблеми та шляхи 
вирішення : матеріали 
міжнар наук.-практ. 
конф., 5-8 лип. 2017 
р., м. Рівне. Житомир, 
2017. С. 147-151. 
2.  Климчик О.М. 
Кліматичні зміни та 
водний режим річок 
України. Кліматичні 
зміни та сільське 
господарство. 
Виклики для аграрної 
науки та освіти : 



матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. за 
участю ФАО, 13-14 бер. 
2018 р. Київ : НМЦ 
Агроосвіта, 2018. С. 
757-762.
3. Климчик О.М. 
Підвищення 
родючості ґрунту. 
Сучасне сільське 
господарство: ключові 
проблеми та 
досягнення : 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф. 15 бер. 2019 р. 
Миколаїв : 
Миколаївська ДСДС 
ІЗЗ, 2019. С. 35.

182230 Довбиш 
Лариса 
Леонідівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспод

арський 
інститут, рік 
закінчення: 

1992, 
спеціальність: 

7.09010101 
агрономія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 017558, 
виданий 

12.02.2003, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
013237, 

виданий 
19.10.2006

22 Грунтознавств
о з основами 
геології та 
геоморфології

Кваліфікація: 
Житомирський 
сільськогосподарськи
й інститут, 
спеціальність 
«Агрономія», 
кваліфікація « Вчений 
агроном», 1992  р.

Кандидат 
сільскогосподарських 
наук, спеціальність 
03.0 0.16 – екологія. 
Тема дисертації: 
«Забруднення 
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представників роду 
Acer L. в зелених 
насадженнях м. 
Житомир Науковий 
вісник НЛТУ України: 
Львів. - № (1). – 2019. 
– С.:114-120. 
5. Соломатіна, В. Д. 
Пінкіна, Т. В. , 
Світельський, М. М. , 
Матковська, С. І. , 
Іщук, О. В., Федючка, 
М. Взаємозв’язок 
фосфорно-кальцієвого 
режиму водойм з 
їхньою 
біопродуктивністю 
(огляд). Вісник 
Національного 
університету водного 
господарства та 
природокористування 
(1(85)) - 2019. pp. 105- 
123. 
6. Матковська С.І. 
Половка С.Г., Половка 
О.А. Довбиш С. М. 
Архангельський 
Андрій Дмитрович (до 
140/річчя від дня 
народження) Геологія 
і корисні копалини 
Світового океану. 
2020. Том 16. С. 83–
88. 
https://doi.org/10.1540
7/ gpimo2020.03.083 

п.п.3. 1. Іщук О. В., 
Світельський М. М., 
Матковська С. 
І.Федючка М. І., 
Пінкіна Т. В. 
Біогеографія ОЛДІ- 
ПЛЮС м. Херсон, 
2019. 230 с.

п.п.8 Керівник 
ініціативної 
науководослідної 
роботи за темою: 
«Розробка сучасної 
системи озеленення 
урбокомплексів 
Правобережного 
Полісся» (номер 
державної реєстрації 
0117U006397, термін 



виконання 2017-2022 
р.).

п.п.10. Виконувала 
обов’язки заступника 
декана по науковій 
роботі факультету 
екології і права 
ЖНАЕУ з 04.01.2016 
року по 27 листопада 
2020 року. 
З грудня 2020 року 
голова профбюро 
факультету лісового 
господарства та 
екології. 
п.п.14. 1. Матковська 
С.І. Техноекологія/ 
С.І. Матковська/ 
Науковометодичні 
рекомендації до 
виконання контр. 
роботи: ЖНАЕУ. – 
Житомир, 2015. – 26 с. 
П30.18. 
Консультування 
згідно договору про 
співпрацю ДП 
«Романівський лісгосп 
АПК» 2018 - 2020 
роки. Науковий 
керівник 
госпдоговірної НДР: 
«Розробити шляхи 
інтенсифікації 
вирощування 
садивного матеріалу 
сосни звичайної у ДП 
«Романівський лісгосп 
АПК», 2019 рік. 
Науковий керівник 
госпдоговірної НДР: 
«Розробка 
асортименту 
декоративних рослин 
для озеленення 
присадибної ділянки у 
місті Житомир», 2020 
р і к.

147013 Климчик 
Ольга 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічни
й університет, 

рік закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
101 Екологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 024986, 
виданий 

30.06.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021101, 

виданий 
23.12.2008

16 Гідрологія Кваліфікація: 
Український ордена 
Дружби народів 
інститут інженерів 
водного господарства, 
спеціальність – 1511 
«Гідромеліорація», 
кваліфікація 
«Інженергідротехнік». 
Диплом МВ-І № 
013027, 1986 р. 

Кваліфікація: 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність – 101 
«Екологія». Диплом з 
відзнакою С17 № 
049096, 2017 р. 

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
06.01.02 – 
сільськогосподарські 
меліорації. Тема 
дисертації: «Оцінка 
екологічного стану 
поверхневих водних 



об’єктів меліорованих 
територій». Диплом 
кандидата наук, ДК № 
024986, 2004 р. 

Атестат доцента 
кафедри моніторингу 
навколишнього 
середовища, 12ДЦ 
021101, 2008 р. 

Підвищення 
кваліфікації НУБіП 
України. НІІ 
неперервної освіти і 
туризму, Тематичне 
спрямування 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності», Тема: 
«Організація 
тестового контролю 
знань у сучасних 
технологіях навчання 
з дисципліни 
«Геоінформаційні 
технології в екології». 
свідоцтво СС 
00493706/011307-20, 
2020 р. 

Університет 
природничих наук у 
Любліні (Республіка 
Польща). Тематичне 
спрямування 
«Педагогічна 
майстерність 
викладачів у галузі 
біології, екології, 
географії, геології, 
хімії та фізики». 
Сертифікат № NSI-
24214-UPL, 2020 р. 

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.2. 1. Климчик О. 
М., Пінкіна Т. В., 
Пінкін А. А. 
Впровадження 
системи інтегрованого 
управління водними 
ресурсами за 
басейновим 
принципом. Науковий 
журнал «SenceRise». 
Харків, 2018. № 4 
(45). С. 36-40. DOI: 
10.15587/2313- 
8416.2018.129789 
(IndexCopernicus, 
РИНЦ, CrossRef, 
WorldCat, DOAJ, BASE 
ResearchBib, DRJI, 
CiteFactor, OAJI, 
Ulrich’s Periodicals 
Directory, Scientific 
Indexing Services, 
Sherpa/Romeo, 
Advanced Science 
Index, General Impact 
Factor (GIF). 
2. Світельський М.М., 
Іщук О.В., Федючка 
М.І., Климчик О.М., 
Прищепа М.О., 



Пилипчук Н.В. 
Внутрішньоклітинний 
обмін кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища. Вісник 
НУВГП. Рівне, 2020. 
№1 (89). С. 63-72. 3. 
Климчик О.М. 
Застосування засобів 
оперативного 
спостереження для 
запобігання пожежам 
на торфовищах. 
Екологічні науки: 
науково-практичний 
журнал / Гол. ред. 
Бондар О.І. Київ, 
2020. № 2 (29). Т.1. 
182 с. С. 101-105. DOI 
https://doi.org/10.3284
6 /2306-
9716/2020.eco.2- 
29.1.6.
4. Климчик О.М. 
Методологічні засади 
формування 
екологічного 
світогляду у фахівців з 
технологій захисту 
навколишнього 
середовища. 
Стажування у 
Любліні. Scientific and 
pedagogic internship 
«Pedagogical excellence 
of teachers in biology, 
ecology, geography, 
geol-ogy, chemistry and 
physics»:  Internship 
proceedings, August 24 
– October 2, 2020. 
Lublin: Izdevnieciba 
«Baltija Publishing», 
2020. 124 pages. Pp. 51-
56.

п.п.3. 1. Климчик О. 
М., Багмет А. П., 
Данкевич Є. М., 
Матковська С. І. 
Екологія міських 
систем: навч. посіб. 
Частина 1. Природно-
техногенні 
комплекси., за ред. О. 
М. Климчик. 
Житомир: Видавець 
О.О. Євенок, 2016. 460 
с.
2. Климчик О. М., 
Багмет А. П., 
Данкевич Є. М., 
Матковська С. І. 
Екологія міських 
систем: навч. посіб. 
Частина 2. Екологічна 
безпека. за ред. О. М. 
Климчик. Житомир: 
Видавець О.О. Євенок, 
2017. 460 с. 
3. Климчик О.М. 
Урбоекологія: навч. -
метод. посібник. 
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 
2019. 208 с. 
4. Kлимчик O.M. 
Геохімічний бар'єр як 
засіб захисту 
навколишнього 
середовища від 



шкідливого впливу 
автотранспорту та 
автозаправних 
станцій. Колективна 
монографія «Наукові 
досягнення України та 
ЄС у галузі 
природничих наук». 
Scientific developments 
of Ukraine and EU in 
the area of natural 
sciences: Collective 
monograph. Riga: 
Izdevniecība “Baltija 
Publishing”, 2020. P. 1. 
772 p. Рр. 370-391. 

п.п.8: 1. 
Відповідальний 
виконавець теми НДР 
«Розробити сучасну 
систему озеленення 
урбокомплексів 
Правобережного 
Полісся» (номер 
держреєстрації 
0117U006397, 
супровідний лист № 
934 від 07.07.2017 р. 
УДК 630.68). Термін 
виконання 01.09.2017 
р. – 30.12.2022р.).
2. Співвиконавець 
науково-дослідної 
теми «Формування 
стратегії еко-
інноваційного 
розвитку виробництва 
органічної продукції 
як складової 
економічної та 
продовольчої безпеки 
України» Полтавської 
державної аграрної 
академії (номер 
державної реєстрації 
0119U103942 від 
13.12.2019 р.).

п.п.10. 1. Гарант 
освітньо-професійної 
програми «Науки про 
землю» першого рівня 
вищої освіти за 
спеціальністю 103 
«Науки про землю» 
галузі знань 10 
«Природничі науки» 
(освітня кваліфікація: 
бакалавр наук про 
землю, кваліфікація: 
бакалавр з наук про 
Землю). 
2. Член вченої ради 
факультету лісового 
господарства та 
екології Поліського 
національного 
університету. 

п.п.13. 1. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
практичних занять з 
дисципліни 
«Гідрологія» для 
підготовки фахівців 
ОС «Бакалавр» 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 



середовища» та 101 
«Екологія». Житомир, 
2020. 94 с.
2. Климчик О. М. 
Методичні вказівки до 
проведення 
навчальної практики з 
дисципліни 
«Гідрологія» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» та 101 
«Екологія». Житомир, 
2020. 25 с. 
3. Климчик О.М. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання 
самостійної роботи з 
дисципліни 
«Гідрологія» для 
студентів 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». 
Житомир, 2020. 20 с.
4. Климчик О. М. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«Гідрологія» для 
студентів 
спеціальності 183 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища» та 101 
«Екологія» освітнього 
ступеня «Бакалавр». 
Житомир, 2020. 136 с.

п.п.14. 1. Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на І 
етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт:
- з галузі наук 
«Екологія та 
екологічна безпека»: 
Диплом І ступеня. 
Наказ від 09.12.2016 р.
- з галузі наук 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»: Диплом 
І ступеня. Наказ № 
1980-ст від 19.12.2018 
р. Диплом ІІ ступеня. 
Наказ від 05.12.2018 р. 
Три Дипломи ІІІ 
ступеня. Наказ від 
05.12.2018 р.
2. Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Екологічна безпека»: 
1-е, 2-е, 3-е місця. 
Наказ від 09.03.2016 
р.
3. Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 



студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Екологічна безпека»: 
1-е, 2-е, 3-е місця. 
Наказ від 09.03.2016 
р.
4. Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»: 1-е, 2-е, 
3-е місця. Наказ № 
13/Р1 від 24.01.2019. 5. 
Керівництво 
студентами, які посіли 
призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади зі 
спеціальності 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища»:1-е 
місце.
6. Голова предметної 
конкурсної комісії І 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Екологічна безпека». 
Наказ № 34 від 
24.02.2016 р.
7. Член апеляційної 
комісії ІІ етапу 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни 
«Екологічна безпека». 
Наказ № 59-1 від 
05.04.2016 р.
8. Голова галузевої 
конкурсної комісії І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі наук 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Наказ 
від 05.12.2017 р.
9. Голова предметної 
конкурсної комісії І 
етапу Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з галузі 
наук «Технології 
захисту 
навколишнього 
середовища». Наказ 
№ 13/Р1 від 24.01.2019 
р.
10. Член конкурсної 
комісії І етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі наук 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Наказ 
№ 189 від 09.10.2019 
р. 11. Член конкурсної 
комісії І етапу 



Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
галузі наук 
«Технології захисту 
навколишнього 
середовища». Наказ 
№ 1 від 29.12.21 р."

п.п.15. 1. Климчик 
О.М., Багмет А.П. 
Картографічне 
відображення 
положень водної 
політики ЄС із 
використанням ГІС-
технологій. Вода: 
проблеми та шляхи 
вирішення: матеріали 
міжнар наук.-практ. 
конф., 5-8 лип. 2017 
р., м. Рівне. Житомир, 
2017. С. 147-151. 
2.  Климчик О.М. 
Кліматичні зміни та 
водний режим річок 
України. Кліматичні 
зміни та сільське 
господарство. 
Виклики для аграрної 
науки та освіти: 
матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. за 
участю ФАО, 13-14 бер. 
2018 р. Київ: НМЦ 
Агроосвіта, 2018. С. 
757-762.
3. Климчик О.М. 
Метод узагальненої 
критеріальної оцінки 
екологічного стану 
річок Житомирської 
області. Наукові 
читання – 2019: 
матеріали наук.-
практ. конф. проф.-
виклад. складу НІІ 
екології та лісу, 17 
трав. 2018 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 49-53.
4. Климчик О.М. 
Екосистеми малих 
річок: особливості та 
охорона. Водні і 
наземні екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття: 
матеріали ІI Всеукр. 
наук.-практ. конф., 22-
24 трав. 2019 р. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 222-224.

9926 Мельничук 
Вікторія 
Вікторівна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Історія

5 Філософія Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
університет імені 
Івана Франка, диплом 
ТМ № 35234981 від 
30.06.2008 року, 
спеціальність 
«Педагогіка і 
методика середньої 
освіти. Історія», 
кваліфікація «Магістр 
педагогічної освіти, 
викладач історії».

Диплом кандидата 
філософських наук ДК 



№ 018219 від 21 
листопада 2013 року 
за спеціальністю 
09.00.11 
«Релігієзнавство» 
Тема: «Екологічна 
проблематика у 
православї: 
філософсько-
релігієзнавчий 
аналіз».

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/011318-20 
від 28.02.2020 
Національного 
університету 
біоресурсів і 
природокористування 
України за темою: 
«Впровадження в 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні 
дисципліни 
«Філософія»

Сертифікат про 
проходження 
стажування KW-
112020/020 від 
06.11.2020 у Вищому 
Семінаріумі 
Духовному 
університету UKSW 
(Варшава, Польща) за 
сприяння Польсько-
української фундації 
«Інститут 
Міжнародної 
Академічної та 
Наукової Співпраці» 
за темою «Академічна 
доброчесність»

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1: 1. Arefiev, V., 
Tymoshenko, O., 
Malechko, T., Domina, 
Zh., Bezkopylny, O., 
Dutchak, Yu., 
Riabchenko, V., 
Garmata, O., Griban, 
G., Rusanivskyi, S., 
Меlnychuk, V., 
Bloshchynskyi, I., & 
Prontenko, K. (2020). 
Methodology of 
differentiation of 
health-improving 
classes in physical 
education for primary 
school students. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology, 9(7), 134-
143. Retrieved from 
http://www.ijaep.com/i
ndex.php/IJAE/article/
view/1054
2. Mannapova, K., 
Okhrimenko, I., 
Tverdokhvalova, I., 



Bychkova, S., 
Makarenko, P., & 
Меlnychuk, V. (2020). 
Peculiarities of 
Providing Psychological 
Assistance to Abused 
Children. BRAIN. 
Broad Research in 
Artificial Intelligence 
and Neuroscience, 
11(2Sup1), 139-156. 
Retrieved from  
https://doi.org/10.1866
2/brain/11.2Sup1/100

п.п.2. 1. Мельничук В. 
В. Етика екологічної 
відповідальності в 
контексті 
християнського 
віровчення. Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 
Філософські науки. 
2017. Випуск № 1 (83). 
С. 77�81.
2. Мельничук В. В. 
Філософське 
осмислення ролі еліти 
у вирішенні 
глобальних 
екологічних проблем. 
Гілея : науковий 
вісник. Збірник 
наукових праць. 2017. 
Випуск №131. С. 292-
295.
3. Мельничук В. В. 
Християнське 
осмислення техніки в 
контексті глобальних 
екологічних проблем: 
філософсько-
релігієзнавчий аналіз. 
Вісник 
Житомирського 
державного 
університету імені 
Івана Франка. 2018. 
Вип 1. Філософські 
науки. С. 54-59.
4. Мельничук В. В. 
Релігійна складова 
національної 
ідентичності 
українців. Гілея: 
науковий вісник. 2019. 
Вип. 143 (№4). Ч. 2. 
Філософські науки. С. 
106-109.
5. Kozlovets M. A. 
Horokhova L. V., 
Меlnychuk V. V. 
Humanistic Type of 
Rationality as a Factor 
of the Formation of Co-
Evolution-Innovation 
Strategy for Sustainable 
Development of 
Mankind. 
Гуманітарний вісник 
Запорізької державної 
інженерної академії: 
збірник наукових 
праць. 2019. Вип. 77. 
С. 47-68.

п.п.3. 1. Мельничук 
В.В. Релігійна еліта в 



умовах суспільних 
трансформацій 
України. 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
монографія / За ред. І. 
А. Мельничука. 
Житомир, 2019. С. 
148�155.
2. Мельничук В.В., 
Шевчук С.Ф. 
Філософія: навчально-
методичний посібник. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. 124 с.

п.п.8. Співвиконавець 
науково-дослідної 
роботи на тему: 
«Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи» 
(номер державної 
реєстрації 
0116U006609).

п.п.10. Заступник 
декана факультету 
обліку та фінансів з 
організаційно-
виховної роботи

п.п.11. 1.Член 
спеціалізованої вченої 
ради із захисту 
дисертацій К 
14.053.02 у 
Житомирському 
університеті імені 
Івана Франка
2. Опонування 
дисертаційного 
дослідження 
Шляхової Ольги 
Анатоліївни «Ціннісні 
трансформації 
культури повсякдення 
в процесах 
глобалізації: 
філософсько-
релігієзнавчий 
аналіз» (07 жовтня 
2020 р.)

п.п.15. 1. Мельничук В. 
В. Екофілософія: 
тенденції та 
перспективи розвитку. 
«Дні науки 
філософського 
факультету – 2017» : 
матеріали доповідей 
та виступів 
Міжнародної наукової 
конференції, м. Київ, 
26-25 квіт. 2017 р. 
Київ, 2017. Ч. 3. С. 67–
69.
2. Мельничук В. В. 
Імперативи 
екологічної етики як 
чинник формування 
образу нової людини. 
Глобалізований світ : 



випробування 
людського буття : 
матеріали доповідей 
та виступів 
Міжнародної науково-
теоретичної 
конференції, м. 
Житомир, 6-7 жовтня 
2017 р. Житомир, 
2017. С. 250–252.
3. Мельничук В. В. 
Ціннісні орієнтації 
української еліти: 
сучасний стан та 
перспективи. 
Інструменти і 
практики публічного 
управління в 
контексті 
децентралізації : 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародною участю, 
Житомир, 19 червня 
2018 р. Житомир, 
2018.  С. 432�434.
4. Мельничук В. В. 
Любомир Гузар як 
духовний лідер 
української нації. 
Україна та її еліти в 
контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи : 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
(Житомир,16 
листопада 2018 р.). 
Житомир, 2018. С. 74 
–77.
5. Melnychuk V.  
Modern Christian 
Understanding of the 
Concept «War». 
International Scientific 
Conference «The Days 
of Science of the Faculty 
of Philosophy – 2019» 
[Abstracts] (Kyiv, April 
23-24, 2019). Kyiv, 
2019. P. 240�241.
6. Мельничук В. В. 
Релігійний чинник 
євроінтеграції 
України. Київські 
філософські студії � 
2019 : Матеріали 
наукової конференції 
(м. Київ, 16-17 травня 
2019 р.). Київ, 2019. С. 
259�261.
7. Мельничук В. В. 
Екологічна етика як 
світоглядна 
парадигма ХХІ 
століття. Суспільні 
науки: виклики і 
сьогодення: матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. Одеса, 
7-8 червня 2019 р. 
Одеса, 2019. С. 56�59.
8. Melnychuk V. 
Tourism as a factor of 
European integration of 
Ukraine: the 



philosophical aspect. 
International Scientific-
Practical Conference 
Theory and Practice: 
Problems and Prospects 
: Book of Abstracts 
(21st -22nd of May, 
2020). Kaunas, 
Lithuania, 2020. P. 18. 
URL: 
http://dspace.lsu.lt/ha
ndle/123456789/77 
9. Мельничук В. В. 
Екофільність як риса 
національного 
світогляду українців 
Родина Рильських у 
європейському 
культурному просторі 
ХІХ-ХХ століть : 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
присвяченої 125-
річчю від дня 
народження Максима 
Рильського (19 
березня, 2020 р.).  
Новоград-
Волинський, 2020. С. 
189�194.
10. Мельничук В. В. 
Аксіологічні аспекти 
глобальних 
екологічних проблем. 
Водні і наземні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття – 
2020 : Збірник 
матеріалів IIІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
(Житомир, 03-05 
червня 2020 року). 
Житомир, 2020. С. 
116�117.

п.п.16. Член 
соціологічної асоціації 
України (членський 
квиток №1310 
виданий 17 липня 
2018 р.)

п.п.17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю – 6 р.

149059 Валерко 
Руслана 
Анатоліївна

доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Лісового 
господарства 

та екології

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, 

13 Екологія 
людини

Кваліфікація: 
Державний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність 070801 
«Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища», 
кваліфікація – еколог, 
2004 р.

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, від 18.11.2009 
Наукова 
спеціальність: 
03.00.16. Тема 
дисертації: «Важкі 
метали в 
урбоедафотопах і 
фітоценозах м. 



виданий 
26.06.2014

Житомира та його 
приміської зони», 
диплом ДК № 055379 
від 18.11. 2009 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
Куявський університет 
у Влоцлавеку 
(Республіка Польща), 
сертифікат науково-
педагогічного 
стажування на тему: 
«Сучасний стан та 
перспективи розвитку 
екологічної освіти в 
Україні та країнах ЄС» 
(16 вересня – 27 
жовтня 2019 р).

Професійну 
активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
п.п.1. 1. Romanchuk L. 
D., Valerko R. A., 
Herasymchuk L. O., 
Kravchuk M. M. 
Assessment of the 
impact of organic 
Agriculture on Nitrate 
Content in Drinking 
Water in Rural 
Settlements of Ukraine. 
Ukrainian Journal of 
Ecology. 2021. 11(2). C. 
17-26. DOI: 
10.15421/2021_65.
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.
3. 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.
п.п.2. 1. Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Екологічна оцінка 
стану сільських 
населених пунктів 
Житомирської 
області. Екологічні 
науки. 2020. № 6 (33). 
С. 96-102. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2020.eco.6-33.14.
2. Валерко Р.А., 
Герасимчук Л.О. 
Екологічний розвиток 
сільських населених 



пунктів радіоактивно 
забрудненої території 
на основі показників 
якості питної води. 
Екологічні науки. 
2020. № 4 (31). С. 125-
130. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2020.eco.4-31.20.
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. № 3 (30). 
С. 124-128. DOI 
https://doi.org/10.3284
6/2306-
9716/2020.eco.3-30.21.
4. Валерко Р. А., 
Герасимчук Л. О. 
Оцінка рівня 
техногенного 
навантаження 
Житомирської 
області. Вісник 
ЖНАЕУ. 2017. № 1 
(58). С. 39-49. Т.1.
5. Герасимчук Л. О., 
Валерко Р. А. 
Екологічна оцінка 
якості овочевої 
продукції 
агроселітебних 
територій приміської 
зони м. Житомир. 
Агроекологічний 
журнал. 2017. № 3. С. 
76-82.
п.п.3. 1. Valerko R. A., 
Herasymchuk L. O. 
Assessment of 
ecological integral index 
оf rural settlements 
development іn 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.п.8. Головний 
виконавець 
ініціативної тематики 
(державний 
реєстраційний номер  
0120U104233) на тему: 
«Еколого-соціальна 
оцінка стану сільських 
селітебних територій у 
контексті сталого 
розвитку».

п.п.9. Диплом 



першого ступеня І 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Житомирського 
міського наукового 
товариства МАН, 
учениця 10 класу 
Вересівської ЗОШ 
Гуща Валерія 
Тарасівна, тема: 
«Дослідження якості 
питної води та 
виховання екологічної 
свідомості жителів 
Житомирської ОТГ», 
2021 р.
Диплом третього 
ступеня за участь у 
обласній олімпіаді з 
екології, учениця 11 
класу Вересівської 
ЗОШ Яремова Тетяна 
Іванівна, 2020 р.
Диплом третього 
ступеня І 
Всеукраїнського 
конкурсу «Молодь і 
прогрес у 
раціональному 
природокористуванні 
– 2015» у номінації 
«Глобальний 
інвайронменталізм, 
екологічна освіта та 
культура», студентка 3 
курсу екологічного 
факультету Нагорська 
Вікторія Віталіївна, 
тема: «Роль 
екологічної свідомості 
та освіти молоді у 
вирішенні 
екологічних проблем 
м. Житомира», 2015 р.

п.п.10. З 2016 року 
виконання обов’язків 
гаранта освітньо-
професійної програми 
другого 
(магістерського) рівня 
за спеціальністю 101 
«Екологія».
п.п.13 1. Герасимчук 
Л. О., Валерко Р. А. 
Екологічна безпека та 
управління : 
підручник. Житомир: 
Поліський 
університет, 2021. 340 
с.
2. 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.
3. Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 



дисципліни «Екологія 
людини» для 
здобувачів вищої 
освіти освітнього 
ступеня бакалавр 
спеціальності 101 
«Екологія». / Укл. Р. 
А. Валерко, Л. О. 
Герасимчук. 
Житомир, 2019 р. 150 
с.
п.п.15. 1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Сейко Л. Р., 
Валерко Р. А. 
Порівняльна оцінка 
здійснення 
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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

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

Філософія Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Ділова іноземна мова Вербальні методи (лекція,
дискусія, співбесіда тощо),
інтерактивні методи
(інформаційно-
рецептивний метод,
аудіювання,
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.



аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий,
відеометод (доповнений
можливостями новітніх
інформаційних технологій
та комп’ютерних засобів
навчання (дистанційні,
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з
навчально-методичною
літературою
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування,
реферування), самостійна
робота (виконання
програмних завдань).

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий, відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань)

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Історія та культура 
України

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні заняття), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань)

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Економіка 
природокористування

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



Екологічна експертиза Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

ПР23. 
Демонструвати 
навички 
впровадження 
природоохоронних 
заходів та 
проектів. 

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Кваліфікаційна робота Робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань); науково-дослідна 

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.



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

Ландшафтна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Загальна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Ландшафтна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Заповідна справа та 
збереження 
біорізноманіття

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

ПР22. Брати 
участь у розробці 
проектів і 

Збалансоване 
природокористування

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 



практичних 
рекомендацій щодо 
збереження 
довкілля.

ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Управління та 
поводження з 
відходами

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
проблемний метод,
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота,  
екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Хімія з основами 
біогеохімії

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
дослідницький 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(лабораторні роботи тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Вища математика Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові роботи тощо), 
репродуктивний метод, 
дослідницький метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Фізика з основами 
біофізики

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
дослідницький метод,
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Гідрологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 



пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Загальна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен.

Моніторинг довкілля Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, екзамен.

Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
дослідницький метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.



самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Біологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Вступ до спеціальності 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Гідрологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Ландшафтна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Загальна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Грунтознавство з 
основами геології та 

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 



геоморфології практ. ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
навколишнє 
середовище

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод,
дослідницький метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Правознавство Вербальні (лекція, дискусія, Оцінювання активності 



співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Екологічна експертиза Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

ПР19. Підвищувати 
професійний рівень 
шляхом 
продовження 
освіти та 
самоосвіти.

Хімія з основами 
біогеохімії

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(лабораторні роботи тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



Філософія Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Вступ до спеціальності Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Загальна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен.

Екологія людини Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



завдань.
Біологія практ. Вербальні методи (дискусія), 

пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Вступ до спеціальності 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Гідрологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту).

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПР18. Поєднувати 
навички 

Фізичне виховання Словесний метод (лекція, 
співбесіда), практичний 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 



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

метод (практичні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і демонстрацій), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
самостійна робота.

заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування 
(загальнорозвиваючі, 
професійно-прикладні та 
спеціально-підготовчі 
вправи з силових видів 
спорту та єдиноборств) 
модульна контрольна 
робота, залік.

БЖД та основи 
охорони праці

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові роботи тощо), 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Історія та культура 
України

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий, відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань)

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

ПР17. 
Усвідомлювати 
відповідальність за 
ефективність та 
наслідки реалізації 
комплексних 
природоохоронних 

Гідрологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.



заходів. (евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Вступ до спеціальності 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Біологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Гідрологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПР16. Вибирати 
оптимальну 
стратегію 
проведення 
громадських 
слухань щодо 
проблем та 
формування 
територій 

Загальна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.



природно-
заповідного фонду 
та екологічної 
мережі.

літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Ландшафтна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Заповідна справа та 
збереження 
біорізноманіття

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
частково пошуковий, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Ландшафтна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
частково пошуковий, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
репродуктивний, 
аудіолінгвальний і 
візуальний методи, геймінг), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

ПР26. Розуміти 
сучасну мережу 
природно-
заповідного  фонду 
(ПЗФ) України та її 
структуру; засоби 
збереження та 
напрями 
використання ПЗФ.

Ландшафтна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Заповідна справа та 
збереження 
біорізноманіття

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Біогеографія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Загальна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Ландшафтна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.



Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Ділова іноземна мова Вербальні методи (лекція,
дискусія, співбесіда тощо),
інтерактивні методи
(інформаційно-
рецептивний метод,
аудіювання,
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий,
відеометод (доповнений
можливостями новітніх
інформаційних технологій
та комп’ютерних засобів
навчання (дистанційні,
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з
навчально-методичною
літературою
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування,
реферування), самостійна
робота (виконання
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий, відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.



реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і візуальний 
методи, геймінг), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Збалансоване 
природокористування

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПР13. Уміти Українська мова (за Вербальні методи (лекція, Оцінювання активності 



формувати 
ефективні 
комунікаційні 
стратегії з метою 
донесення ідей, 
проблем, рішень та 
власного досвіду в 
сфері екології.

професійним 
спрямуванням)

дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і візуальний 
методи, геймінг), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Філософія Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Екологічна безпека Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
проблемний метод,
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота,  
екзамен.

Збалансоване 
природокористування

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Управління та 
поводження з 
відходами

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота,  
екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 



робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Техноекологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

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

Ділова іноземна мова Вербальні методи (лекція,
дискусія, співбесіда тощо),
інтерактивні методи
(інформаційно-
рецептивний метод,
аудіювання,
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий,
відеометод (доповнений
можливостями новітніх
інформаційних технологій
та комп’ютерних засобів
навчання (дистанційні,
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з
навчально-методичною
літературою
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування,
реферування), самостійна
робота (виконання
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 



рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий, відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань)

тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і візуальний 
методи, геймінг), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Інформаційні системи 
та технології

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.



комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Історія та культура 
України

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод), 
частково пошуковий, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Правознавство Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.



анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Філософія Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, тезування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань), 
практичний метод 
(практичні заняття, тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Вища математика Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові роботи тощо), 
репродуктивний метод, 
проблемний метод,  
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Фізика з основами 
біофізики

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові роботи тощо), 
репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Інформаційні системи 
та технології

Вербальні методи (лекція, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод; метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою 
(конспектування, 
тезування), практичний 
метод (практичні заняття 
тощо), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
навколишнє 
середовище

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод,
дослідницький метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Екологічна експертиза Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Вища математика Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові роботи тощо), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і візуальний 
методи, геймінг), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Ділова іноземна мова Вербальні методи (лекція,
дискусія, співбесіда тощо),
інтерактивні методи
(інформаційно-
рецептивний метод,
аудіювання,
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий,
відеометод (доповнений
можливостями новітніх
інформаційних технологій
та комп’ютерних засобів
навчання (дистанційні,
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з
навчально-методичною
літературою
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування,
реферування), самостійна
робота (виконання
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), частково 
пошуковий, відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.



мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань)

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

Ділова іноземна мова Вербальні методи (лекція,
дискусія, співбесіда тощо),
інтерактивні методи
(інформаційно-
рецептивний метод,
аудіювання,
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг),
відеометод (доповнений
можливостями новітніх
інформаційних технологій
та комп’ютерних засобів
навчання (дистанційні,
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з
навчально-методичною
літературою
(конспектування, тезування,
анотування, рецензування,
реферування), самостійна
робота (виконання
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 
(інформаційно-
рецептивний метод, 
аудіювання, 
репродуктивний, аудіо-
лінгвальний і 
аудіовізуальний методи, 
геймінг), відеометод 
(доповнений можливостями 
новітніх інформаційних 
технологій та комп’ютерних 
засобів навчання 
(дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань)

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
залік/екзамен.

Техноекологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



завдань).
Управління та 
поводження з 
відходами

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Біологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
евристичний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, екзамен.

Ландшафтна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 



ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
дослідницький метод,
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Загальна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
дослідницький метод,
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен.

Біогеографія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
дослідницький метод,
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Біологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Вступ до спеціальності 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 



рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

презентація та захист звіту.

Гідрологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Загальна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Ландшафтна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 



(розв’язування програмних 
завдань).

практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Загальна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
проблемний метод,
дослідницький метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, екзамен.

Моніторинг довкілля Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод,
дослідницький метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, екзамен.

Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
навколишнє 
середовище

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод,
дослідницький метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Загальна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Ландшафтна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

Кваліфікаційна робота Робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату), 
самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань); науково-дослідна 
робота (написання статей та 

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.



тез доповідей, виконання 
експериментальної 
кваліфікаційної роботи).

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

Екологічна безпека Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
проблемний метод,
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота,  
екзамен.

Управління та 
поводження з 
відходами

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
проблемний метод,
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота,  
екзамен.

Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота,  
екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 



керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

Гідрологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, під час 
проходження практики, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік, захист звіту 
практики.

Загальна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, залік, 
екзамен.

Біогеографія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



Екологія людини Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Техноекологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Моніторинг довкілля Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, екзамен.

Екологічна безпека Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Збалансоване 
природокористування

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.

Економіка 
природокористування

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота,  
екзамен.

Екологічна експертиза Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Біологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Вступ до спеціальності 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Гідрологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Загальна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Ландшафтна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.



реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Ландшафтна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, під час 
проходження практики, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен, захист звіту 
практики.

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, під час 
проходження практики, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, екзамен, захист звіту 



комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

практики.

Фізика з основами 
біофізики

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Біологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, екзамен.

Хімія з основами 
біогеохімії

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(лабораторні роботи тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Вища математика Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 



практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

контрольна робота, екзамен.

Вступ до спеціальності Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, під час 
проходження практики, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік, захист звіту 
практики.

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

Біологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, під час 
проходження практики, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, захист курсової 
роботи, екзамен, захист 
звіту з практики.

Вступ до спеціальності Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, під час 
проходження практики, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, залік, захист звіту з 
практики.

Заповідна справа та 
збереження 
біорізноманіття

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 



(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

контрольна робота, екзамен.

Екологія людини Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Моніторинг довкілля Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, захист 
курсової роботи, екзамен.

Економіка 
природокористування

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота,  
екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 



методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Біологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Вступ до спеціальності 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Гідрологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Загальна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.



з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Ландшафтна екологія 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Грунтознавство з 
основами геології та 
геоморфології практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Загальна екологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, під час 
проходження практики, 
виконання самостійної 
роботи, поточне тестування, 
модульна контрольна 
робота, захист курсової 
роботи, залік, екзамен, 
захист звіту з практики.

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

Управління та 
поводження з 
відходами

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Економіка 
природокористування

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 



практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань

тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

ПР27. Вміти 
приймати 
організаційні, 
природоохоронні 
та інші рішення, 
які забезпечують 
екологічно безпечне 
функціонування 
природних та 
штучних 
екосистем.

Організація та 
управління в 
природоохоронній 
діяльності

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

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

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, 
курсовий проєкт, екзамен.

Гідрологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.



(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 
оцінка захисту звіту.

БЖД та основи 
охорони праці

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові роботи тощо), 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Гідрологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
евристичний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

Нормування 
антропогенного 
навантаження на 
навколишнє 
середовище

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод,
дослідницький метод, 
відеометод (доповнений 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.



можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Техноекологія Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
репродуктивний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Біологія практ. Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

Вступ до спеціальності 
практ.

Вербальні методи (дискусія), 
пояснювально-
ілюстративний 
(інформаційно-
рецептивний) метод, метод 
проблемного викладу, 
частково-пошуковий 
(евристичний) метод, робота 
з навчально-методичною 
літературою (тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (розв’язання 
програмних завдань).

Оцінювання активності 
роботи під час проходження 
практики, виконання 
самостійної роботи, 
презентація та захист звіту.

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

Фізичне виховання Словесний метод (лекція, 
співбесіда), практичний 
метод (практичні заняття), 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і демонстрацій), 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
самостійна робота.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування 
(загальнорозвиваючі, 
професійно-прикладні та 
спеціально-підготовчі 
вправи з силових видів 
спорту та єдиноборств) 
модульна контрольна 
робота, залік.

Історія та культура 
України

Вербальні методи (лекція, 
дискусія, співбесіда тощо), 
інтерактивні методи 

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 



(інформаційно-
рецептивний метод), 
частково пошуковий, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
інформаційних технологій 
та комп’ютерних засобів 
навчання (дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
реферування), самостійна 
робота (виконання 
програмних завдань)

самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, залік.

БЖД та основи 
охорони праці

Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання, 
розрахункові роботи тощо), 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань).

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Екологія людини Вербальні (лекція, дискусія, 
співбесіда тощо), 
пояснювально-
ілюстративний метод, 
репродуктивний метод, 
проблемний метод, 
практичний метод 
(практичні завдання тощо),
відеометод (доповнений 
можливостями новітніх 
комп’ютерних засобів 
навчання: дистанційні, 
мультимедійні, 
веборієнтовані тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, реферування), 
самостійна робота 
(виконання програмних 
завдань.

Оцінювання активності 
роботи на аудиторних 
заняттях, виконання 
самостійної роботи, поточне 
тестування, модульна 
контрольна робота, екзамен.

Виробнича практика Інформаційно-дослідницькі 
методи, практичний метод 
(практичні завдання тощо), 
робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування 
тощо), частково пошуковий 
(евристичний) метод, 
самостійна робота 
(розв’язування програмних 
завдань).

Оцінка оформлення звіту 
про практику на 
виробництві; перевірка 
повноти і якості висвітлення 
тем програми практики на 
виробництві; оцінка 
доопрацювання зауважень 
викладача до оформлення 
та змісту звіту; оцінка рівня 
знань при захисті звіту про 
практику; оцінка 
презентації основних 
результатів практики; 
врахування оцінки за 
виконані роботи і відгуку 
керівника практики від 
підприємства; підсумкова 



оцінка захисту звіту.
Кваліфікаційна робота Робота з навчально-

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

Захист кваліфікаційної 
роботи, презентація 
результатів виконаних 
завдань та досліджень.

 


