
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23124 Науки про Землю

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 103 Науки про Землю

 
 

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 23124

Назва ОП Науки про Землю

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 103 Науки про Землю

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
 

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

кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук

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, 
екологічної безпеки та економіки природокористування, ґрунтознавства 
та землеробства

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 147013

ПІБ гаранта ОП Климчик Ольга Миколаївна

Посада гаранта ОП доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

klimchik@znau.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-440-46-20

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 «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була розроблена у 2017 р. Наразі до робочої 
групи входять доц. кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування, к.с.-г.н. Климчик О.М. (гарант 
ОПП); доц. кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук, к.тех.н. Стріха В.А.; доц. кафедри біоресурсів, 
аквакультури та природничих наук, к.с.-г.н. Матковська С.І.; доц. кафедри біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук, к.с.-г.н. Шульга І.В. Потребу у розробці ОПП зумовлено тим, що Житомирська область має 
високий мінерально-ресурсний потенціал, що потребує підготовки наукових кадрів високої кваліфікації для 
впровадження інноваційних проєктів сучасного рівня з метою прогнозування, розвідки та залучення у виробництво 
нових родовищ корисних копалин, зокрема унікальних та притаманних Україні, таких як титанова руда ільменіт, 
каолін, торф та нетрадиційні корисні копалини. Орієнтація освітнього процесу України на студентоцентричне 
навчання та підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних провадити дослідницьку, наукову і професійну 
діяльність на засадах європейських принципів господарювання, було основною метою розроблення та 
впровадження у 2017 р. освітньо-професійної програми «Науки про Землю». Затвердження у 2019 р. стандарту 
вищої освіти зі спеціальності 103 «Науки про Землю» зумовило необхідність внесення змін до освітньо-професійної 
програми. При її розробці проводилися консультації та обговорення з колегами з інших вищих навчальних закладів, 
науково-дослідних організацій, а також з фахівцями підприємств області, зокрема, що спеціалізуються у торф’яній 
галузі. Реалізація ОП забезпечує формування професійних компетентностей у бакалаврів з наук про Землю, здатних 
збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузі наук про Землю, застосовувати отримані знання при 
вивченні природних процесів формування і розвитку геосфер, брати участь у розробці проєктів і практичних 
рекомендацій в галузі наук про Землю, в цілому розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 
професійній діяльності предметної області наук про Землю. Освітньо-професійна програма «Науки про Землю» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблена на основі Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 
103 Науки про Землю (введеного в дію наказом МОНУ № 730 від 24.05.2019 р.) 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.
 
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 21 11 10 0 0

2 курс 2019 - 2020 8 7 1 0 0

3 курс 2018 - 2019 10 9 1 0 0

4 курс 2017 - 2018 7 7 0 0 0

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

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 46701 Космічний моніторинг Землі
23124 Науки про Землю

другий (магістерський) рівень програми відсутні

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
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 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 ОП_НЗ_2020.pdf ojbqJaxaJZyT9XCypxxvNjNjNJEBFLD7W8uLD17s3uE=

Навчальний план за ОП Навчальний_план_НЗ_2020.pdf w0HMXHVStpbuIWoL73XhZy0TLWXzWwJdGS2JjxLP
W10=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист_2020_1.pdf dnYdKluSZJHC+4rQeWMH2QtHrR9jq0Vo/0jc0M7tdUs
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист_2020_2.pdf SCY328BC6pyFF7C5OS/CmCMwi2u/HHPmrQNmKEnse
28=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист_2020_3.pdf EGP+/4v6PjnpZ5+yxuAFJwQzVr0EJ3q6xiOiMjGBZPY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист_2020_4.pdf 1I9tej9qNgcnlM+OBB2z9/A9Lif7vSQS45Po7cwyiaY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Лист_2020_5.pdf VXOioSCyJUgmBn/u84p8PhwnwypOXSoSf874PR3vyO4
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

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

Цілями ОП є підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до самостійного вирішення складних теоретичних і 
практичних проблеми в процесі професійної діяльності в галузі природничих наук. Особливістю ОП є 
міждисциплінарний підхід та багатопрофільна підготовка, що враховує регіональні особливості  Житомирського 
Полісся. Унікальність ОПП полягає в тому, що освітні компоненти розкривають не лише загальні підходи щодо 
вирішення сучасних проблем природничої галузі, а й враховують їх регіональний аспект. Враховуючи той факт, що 
Житомирщина – найзалісненіша область України, для картографування лісових масивів та їх контролю для 
запобігання лісовим пожежам використовують методи космічного моніторингу в рамках розвитку регіонального 
інноваційно-космічного кластеру Полісся, що висвітлені у змісті дисципліни «ДЗЗ та фотограмметрія»; наявність на 
території Житомирської області великої кількості покладів різноманітних корисних копалин (ільменіт, буре вугілля, 
паливний торф та інші) зумовлює необхідність формування у фахівців спеціальних знань і навичок для вирішення 
проблеми їх раціональної розробки, що розкриваються в освітніх компонентах «Пошук та розвідка корисних 
копалин», «Оцінка впливу на довкілля об’єктів надрокористування». Результатом реалізації ОПП є набуття фахових 
компетенцій бакалаврів з наук про Землю, здатних із застосуванням комплексного підходу вирішувати поставлені 
завдання, що досягається логічним поєднанням навчальної і практичної складових програми. 

 

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

Цілі ОП «Науки про Землю» відповідають місії та стратегії університету і відображені в його Стратегії розвитку 
Поліського національного університету до 2025 року (https://is.gd/NAtrdy). Імплементація інноваційної моделі 
розвитку університету забезпечує: підготовку висококласних фахівців для національної економіки та, зокрема, 
галузі наук про Землю на засадах науки та виробництва, екологізації навчально-науково-виробничих процесів, 
інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності; формуванню інноваційно-підприємницького університету – 
ЗВО, який систематично докладає зусиль у трьох сферах - генерації нових знань, викладанні і перетворенні знань у 
практику.
Цілі стратегії університету спрямовані на підготовку здобувачів ОП «Науки про Землю» та сприяють використанню 
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інновацій в наукових дослідженнях та практичній діяльності в галузі наук про Землю; досягненню реалізації свого 
потенціалу за рахунок залучення в усі сфери діяльності університету; формуванню незалежного мислення і творчого 
підходу до вирішення завдань в науках про Землю і базуються на комплексному поєднанні дослідницької, проєктної 
та підприємницької діяльності.

 

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

Врахування інтересів та запитів здобувачів вищої освіти та їх пропозицій щодо програмних результатів освітніх 
компонент, що викладаються на ОПП, здійснюється шляхом публічного обговорення (http://surl.li/mjzp). З метою 
удосконалення ОП на засіданнях кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук за участю здобувачів 
обговорюється можливість і доцільність посилення окремих фахових компетентностей доповненням програмних 
результатів навчання формування, які сприяють їх досягненню (протокол № 7 від 13.02.2020 р.), що є підґрунтям 
для перегляду ОП. Зокрема, зважаючи на позицію здобувачів щодо компетентностей (2, 3, 4, 12-15, 22), їх посилили 
запропонованими відповідними програмними результатами навчання (РН16, РН17, РН 18, РН 19). За результатами 
опитувань здобувачів щодо рівня реалізації їхніх освітніх потреб компонентами ОП враховуються їхні інтереси. 
Зокрема, 58,3 % здобувачів зазначили, що були залучені до обговорення, розробки і перегляду ОП 
(https://is.gd/2Vsgww). Освітньо-професійна програма «Науки про Землю» була започаткована у 2017 р., цикл 
навчання є чотирьохрічним, тому випускники програми на даний час відсутні. Отже, наразі врахувати їхні інтереси 
неможливо. Для випускників розроблена анкета для оцінки якості ОП.

- роботодавці

При розробці та обґрунтуванні освітніх компонент ОПП враховуються інтереси потенційних роботодавців, які є 
зацікавленими особами у висококваліфікованих фахівцях в галузі наук про Землю. До групи роботодавців ОПП 
входять представники Житомирської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Департаменту 
агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної державної адміністрації, Державна 
екологічна інспекція Поліського округу, Поліського природного заповідника, ДП «Укрінспаливо». При складанні 
освітньої програми проводилися консультації з іншими фахівцями підприємств і організацій, які є потенційними 
роботодавцями: з провідними науковцями Інституту геологічних наук НАН України, ДП «Житомирторф». Кафедра 
веде постійний діалог з роботодавцями та місцевою владою щодо врахування в навчальному процесі сучасних 
тенденцій галузі, підтвердженням чого є позитивні відгуки стейкхолдерів (https://is.gd/2Vsgww). 

- академічна спільнота

На засіданнях кафедри регулярно обговорюються побажання зацікавлених осіб до вдосконалення програм 
навчальних курсів. Представники академічної спільноти також висловлюють свої побажання при розгляді ОПП на 
науково-методичній та вченій радах факультету. Впровадження інтересів академічної спільноти відображено через 
постійний обмін досвідом щодо формулювання цілей та програмних результатів ОПП, між викладачами у межах та 
поза університетом під час участі у науково-практичних конференціях, круглих столах, наукових платформах. При 
формуванні ОПП її складові обговорювались з фахівцями та науковцями геологічного та гірничого напрямків: 
Інституту геологічних наук НАН - заст. директора України Шихунова С.Б., науковий співробітник Довбиш С.М.; зав. 
кафедри маркшейдерії гірничо-екологічного факультету ДУ «Житомирська політехніка» Соболевський Р.В. 
Пропозиції академічної спільноти стосувались проблемних питань природничих наук в світлі сучасних світових 
тенденцій. Врахування зацікавленості академічної спільноти виражається також у співпраці між учасниками 
освітнього процесу за ОПП та бібліотекою Поліського університету, через приділення особливої уваги до 
підтримання принципів академічної свободи і академічної доброчесності, до апробації наукових досліджень 
здобувачів вищої освіти й представлення їх результатів. 

- інші стейкхолдери

До формування ОП, формулювання цілей та програмних результатів ОПП залучається широке коло стейкхолдерів: 
органи державної влади, місцевого самоврядування, комунальні підприємства. Така співпраця відбувається під час 
проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Водні і наземні екосистеми та збереження їх 
біорізноманіття», «Наука. Молодь. Екологія», «Сучасні проблеми урбанізованих територій» на факультеті лісового 
господарства та екології Поліського національного університету, до участі у яких запрошуються здобувачі вищої 
освіти, науково-педагогічні працівники університету та інших ЗВО, керівники структурних підрозділів та 
працівники підприємств, установ, організацій різних форм власності та інші зацікавлені особи. Зокрема, у 2020 р. 
Соболевським Р.В., який обіймає посаду зав. кафедри маркшейдерії гірничо-екологічного факультету ДУ 
«Житомирська політехніка», було запропоновано розширити бази проходження науково-виробничої та 
переддипломної практик, включивши до їх переліку промислові підприємства міста й області, або їхні структурні 
підрозділи. Така пропозиція була підтримана Фатенко В.П., директором ДП «Житомирторф». Ці пропозиції 
враховано при розробці «Наскрізної програми практик» на ОПП.

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

Сучасні виклики наук про Землю пов’язані з прикладним аспектом, а саме – пошуком, розвідкою та видобутком 
покладів торфу, які можуть слугувати сировиною для випуску досить широкого спектру продукції (паливо, 

Сторінка 5



покривний ґрунт при вирощуванні грибів, субстрати для теплиць, підстилка для худоби,  органо-мінеральні 
добрива,  стимулятори росту рослин,  добриво в органічному землеробстві,  матеріал для зберігання овочів та 
фруктів, матеріал для створення та ремонту газонів, а також для рекультивації деградованих і порушених ґрунтів, 
мульчування ґрунтів, створення дернового шару схилів та укосів доріг). Наразі сучасний енергетичний ринок 
України і світу зацікавлений у відновлюваних джерелах енергії. Одним із результатів підготовки фахівців 
спеціальності «Науки про Землю» за визначеною ОПП, є врахування цих тенденцій в основних і варіативних 
освітніх компонентах: «Торфові родовища та їх розвідка», «Розробка торфових родовищ». Основними замовниками 
фахівців з розробки торфових родовищ є торфопідприємства, що спеціалізуються на видобуванні та переробці 
торфу: ДП «Житомирторф», «Волиньторф». Підготовка здобувачів за цією програмою сприяє формуванню 
висококваліфікованих фахівців, які спроможні вирішувати нові проблемні питання мінерально-сировинної бази 
країни.

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

При розробці освітньої програми, формулюванні цілей та програмних результатів навчання були враховані сучасні 
особливості видобувної галузі – необхідність пошуків нових джерел і родовищ мінеральної сировини на основі нових 
теоретичних моделей, що передбачене в Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року 
(https://is.gd/IVdpBZ) та Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року (https://is.gd/WoUiZm). 
Регіональний контекст врахований, виходячи з актуальних проблем геології родовищ регіону, а саме  – розвідка 
найбільш перспективних в області рудопроявів молібдену (можливо із супутнім сріблом, оловом та вісмутом), 
проведення геолого-економічної оцінки перспективного родовища сульфідних мідно-нікелевих руд на північному 
заході Українського кристалічного щита в межах Красногірсько-Житомирської зони, відновлення дослідно-
промислової розробки унікального в Україні Волинського родовища п'єзокварцу (ПАТ «Кварцсамоцвіти»). 
Проблеми видобувної галузі, пов’язані з пошуком нових джерел і родовищ мінеральної сировини та розробкою вже 
існуючих, є основними складовими обов’язкових та вибіркових компонент ОП: «Ресурси корисних копалин 
України», «Пошук та розвідка корисних копалин», «Технології відкритої розробки корисних копалин», 
«Раціональне використання природних ресурсів», «Рекультивація порушених земель».

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

Програмні результати та цілі навчання ОП визначались з урахуванням досвіду створення відповідних ОП ЗВО 
України, зокрема, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Одеського державного 
екологічного університету, Херсонського державного університету, Національного університету водного 
господарства та природокористування,  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника». Обов’язкові компоненти (ОК16, ОК24, ОК29, ОК30) було введено за результатами розгляду ОП 
вказаних ЗВО у ОП-2020, також оновлено і доповнено перелік вибіркових компонент (ВК5, ВК7, ВК9, ВК12, ВК14 та 
ін.), що сприятиме кращому формуванню у здобувачів загальних та спеціальних компетентностей, важливих для 
формування фахівці в галузі наук про Землю. Іноземні університети, досвід яких вивчався під час дистанційного 
закордонного науково-педагогічного стажування викладачів, готують вузькопрофільних галузевих фахівців 
(спеціальності «Експлуатація підземних родовищ, видобуток корисних копалин», «Геофізика», «Наука про землю в 
пошуках вуглеводів» – Університет природничих наук у Любліні (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublinie), Куявський 
університет у Влоцлавеку (Cuiavian University in Wloclawek, Republic of Poland), Сільськогосподарський університеті 
ім. Гуго Коллонтая, м. Краків (UniwersytetRolniczyim HugonaKołłątajawKrakowie) (https://is.gd/QYO8yo);  
(https://is.gd/uVxDOk). 

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

Програмні компетентності (загальні та фахові), що визначають специфіку підготовки бакалаврів зі спеціальності 103 
«Науки про Землю», і програмні результати навчання, які відображають знання, уміння та здатності випускників, 
необхідних для провадження професійної діяльності після успішного завершення ОП, містить Стандарт вищої 
освіти. Робочою групою визначеної ОПП розроблено обов’язкові компоненти ОП, які дозволяють досягти 
результатів навчання (ПР01-19), визначених Стандартом вищої освіти. При формуванні профілю робочих програм 
робочою групою були доповнені у ОПП програмні результати навчання (ПР16-19), що відображають нормативний 
зміст підготовки здобувача вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю», відповідають варіативній 
складовій спеціальності та зумовлені унікальністю даної ОПП. Змістовне наповнення програмних результатів 
навчання ОПП відповідає вимогам затвердженого Стандарту вищої освіти та наведено у таблиці 3 додатку до звіту 
про самооцінювання ОП.

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

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 103 «Науки про Землю» галузі знань 10 «Природничі науки» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 730 від 
24.05.2019 р.
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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)?

162

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

63

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

Об’єктом предметної області спеціальності 103 «Науки про Землю», згідно затвердженого Стандарту вищої освіти, є 
природні та антропогенні об’єкти, процеси та явища у геосферах у взаємозв’язку, перетвореннях і розвитку в 
просторі і часі, що знайшло чітке відображення у змісті заявленої ОП. Для досягнення цілей навчання, визначених 
Стандартом, та сформульованих у ОП, а саме – формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі наук про Землю та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або подальшого 
навчання, і забезпечення програмних результатів навчання, до ОП внесено обов’язкові та вибіркові компоненти. 
При їх викладанні розкривається теоретичний зміст предметної області: знання щодо будови, фігури, складу, 
походження, розвитку Землі або її геосфер, явищ і процесів, що в них відбуваються: «Загальне землезнавство», 
«Геофізика», «Метеорологія та кліматологія», «Рельєф та геологічна будова України», «Палеогеографія». Базові 
знання з природничих наук, математики та інформаційних технологій в обсязі, необхідному для дослідження 
природних та антропогенних об’єктів і процесів, що відбуваються у геосферах, забезпечуються такими освітніми 
компонентами як: «Вища математика», «Інформаційні технології», «Геоінформатика», «Методи геофізичних 
досліджень». Забезпечення потреб фахівців з природничих наук проводити наукові дослідження, володіти 
спеціальною термінологією і мовними елементами фахового стилю та читати оригінальну літературу за фахом для 
одержання потрібної інформації реалізується освітніми компонентами «Іноземна мова за фаховим спрямуванням» 
та «Ділова іноземна мова». Набуття практичних навичок у здобувачів вищої освіти і професійних компетенцій, 
необхідних для успішного виконання професійних завдань у галузі наук про Землю, забезпечується циклом 
практичної підготовки, який включає навчальні практики, виробничу технологічну та виробничу практику за 
спеціальністю. Теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні знання та уміння формуються при 
підготовці й захисті кваліфікаційної роботи. Наявність спеціалізованої фахової літератури, підготовленої науково-
педагогічними працівниками, що реалізують освітній процес за спеціальністю: методичні вказівки і рекомендації, 
навчальні посібники, підручники, фахові періодичні видання забезпечує якісну підготовку бакалаврів за ОП (табл. 2 
Додатку). Методи та методики проведення польових і лабораторних досліджень компонентів геосфер, їхніх 
параметрів і характеристик засвоюються здобувачами під час практичних і лабораторних занять з використанням 
необхідного обладнання, устаткування та програмного забезпечення (табл. 1 Додатку).

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

Можливість формування індивідуальної траєкторії здобувачів передбачена структурою ОП та формується відповідно 
до положень Поліського національного університету, що врегульовують освітню діяльність: «Положення про 
вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у Житомирському національному агроекологічному 
університеті» (діє від 01.09.2020 р.) —
https://is.gd/DSPunz та «Положення про організацію освітнього процесу» (редакція від 27.03.2019 р. 
(https://is.gd/uX6q0B ). Здобувачі вищої освіти, відповідно до своїх наукових інтересів, мають право вільно обирати 
вибіркові компоненти ОПП, теми наукових і кваліфікаційних робіт, наукового керівника та бази виробничих 
практик. З метою підвищення мотивації до навчання здобувачам надається можливість виконання індивідуальних 
завдань, самостійної роботи у вигляді доповіді, презентації або наукового есе. Для врахування індивідуальних 
потреб та для здобувачів з особливими освітніми потребами передбачено змішаний формат проведення навчання – 
поєднання традиційних форм з елементами електронного навчання за допомогою платформ та додатків: Zoom, 
Skype, Classroom, Google Meet. Освітня платформа Moodle (http://moodle.znau.edu.ua/) забезпечує вільний доступ 
здобувачів до матеріалів навчальних курсів в будь-який зручний час.

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

Право вільного вибору здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня навчальних дисциплін у межах, 
передбачених освітньою програмою та навчальним планом, гарантується ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» 
№ 1556-VII від 01.07.2014 р. та «Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у 
Житомирському національному агроекологічному університеті» (діє від 01.09.2020 р.) — https://is.gd/DSPunz , а їх 
вивчення регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в Житомирському національному 
агроекологічному університеті (https://is.gd/uX6q0B ). Структура ОП «Науки про землю» містить блок вибіркових 
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навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки в обсязі, що становить не менш 25% загальної кількості 
кредитів ЄКТС. Вибіркові компоненти, що представлені в навчальному плані, є однаковими за обсягом кредитів та 
за формою контролю. Вивчення дисциплін за вибором студента розпочинається з другого курсу. Перелік дисциплін 
вільного вибору студентів, які входять до Каталогу вибіркових компонент ОП «Науки про Землю», розміщуються на 
сторінці кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук (https://is.gd/2Vsgww). Докладний опис наявних 
або перспективних дисциплін (з інших ОП) «Каталогу вибіркових дисциплін» оприлюднено на сайті університету. 
Учасники освітнього процесу мають можливість отримати з експлікації та силабусу навчальної дисципліни 
необхідну інформацію: семестр викладання, обсяг кредитів ЄКТС, короткий опис дисципліни із зазначенням тем, 
результати оцінювання (форми і критерії), результати навчання (уміння та навички), що сприяє цілеспрямованому 
вибору здобувачами вибіркових дисциплін. На початку навчального року на випусковій кафедрі для здобувачів 
вищої освіти організовуються презентації навчальних дисциплін, які вони можуть обрати. Додаткову інформацію 
студенти можуть отримати у представників кафедр, які пропонують вибіркові дисципліни, куратора групи, 
завідувача кафедри чи гаранта ОП.
При формуванні переліку вибіркових дисциплін враховується специфіка підготовки здобувачів за заявленою ОП. 
Науково-педагогічні працівники, гарант освітньої програми, стейкхолдери та представники органів студентського 
самоврядування можуть вносити свої пропозиції щодо наповнення варіативної частини ОП, які враховуються при 
внесенні змін до робочого навчального плану на наступний навчальний рік. 

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

ОП має практичне спрямування, що забезпечується освітніми компонентами (навчальні практики, виробнича 
технологічна та виробнича практика за спеціальністю). Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечує 
компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності: застосування набутих знань у практичних 
ситуаціях, поглиблені знання та розуміння предметної області та професійної діяльності, спроможність ефективно 
працювати в команді; навички та вміння самостійно досліджувати природні матеріали, аналізувати і документувати 
результати досліджень. Практична підготовка здобувачів поглиблюється під час проведення виїзних занять: у 
Житомирській філії ДУ «Держґрунтохорона» (відбір зразків ґрунтів та відпрацювання методики їх дослідження); 
дочірнє підприємство Новоград-Волинське лісове господарство АПК (відтворення лісокультурних ландшафтів 
методом створення лісових культур); Шодуарівський парк спільно з КП «Зеленбуд Житомирської міської ради» 
(кронування древ); музей ґрунтів та мінералів Поліського національного університету (відпрацювання методики 
дослідження зразків мінералів та гірських порід); під час екскурсій: на гідровузол «Дениші гребля»; ДУ «Музей 
коштовного декоративного каміння»; проходження практики на базі підприємств і установ згідно з укладеними 
договорами (Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти  (https://is.gd/KBVaES).

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

При формуванні структури ОП враховано необхідність формування соціальних навичок (soft skills) у здобувачів 
вищої освіти, оскільки вони сприяють соціалізації особистості та є головним чинником працевлаштування. 
Формуванню соціальних навичок упродовж навчання сприяє вивчення основних та вибіркових освітніх компонент: 
«Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Філософія», «Безпека життєдіяльності 
та охорона праці», «Психологія», «Соціологія», «Організація наукових досліджень». При вивченні зазначених 
освітніх компонент формуються такі соціальні навички: виявляти знання, що сприяють розвитку культури 
особистості, збереженню цінностей і примноженню досягнень суспільства; навички спілкування та міжособистісних 
відносин; виступати публічно і доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу; уміння 
працювати в команді; проявляти лідерські та особистісні якості. Максимальні соціальні навички формуються участю 
здобувачів вищої освіти у студентському самоврядуванні, заходах університету; у благодійній діяльності (марафон 
«Разом до життя», акція Всеукраїнського фонду «Серце до серця»), студентських олімпіадах, наукових гуртках, 
апробацією власних досліджень на конференціях («Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття»; 
«Наука. Молодь. Екологія»; «Сучасні екологічні проблеми урбанізованих територій»).

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

У зв’язку з відсутністю професійного стандарту зміст ОПП орієнтований на вимоги Національного класифікатору 
ДК 003:2010 «Класифікатор професій» за такими професіями: 3212 - технік-землевпорядник (ВК9, ВК11); 3212 - 
технік-ґрунтознавець (ОК11); 3212 - технік (природознавчі науки) (ОК15, , ВК7); 3111 - технік-агрометеоролог (ОК12, 
ВК4); 3111 - технік-геолог (ОК11, ОК22, ВК7) ; 3111 - технік-гідрогеолог (ВК7); 3111 - технік-гідролог (ОК13); 3111 - 
технік-картограф (ОК23, ОК22); 3111 - технік-геофізик (ОК14, ОК27); 3212 - технік-лаборант (хімічні та фізичні 
дослідження) (ОК21, ВК6); 3212 - інспектор з охорони природи (ОК28, ВК10); 3212 - інспектор з охорони природно-
заповідного фонду (ОК28, ВК8); 3439 - громадський інспектор з використання та охорони земель (ВК11); 3439 - 
асистент географа (ОК16, ВК4); 3111 - асистент геолога (ОК11, ВК7); 3111 - асистент гідрогеолога (ВК7); 3111 - асистент 
геохіміка (ОК21).

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

Розподіл між обсягом аудиторних годин та самостійною роботою на освітніх компонентах ОП регулюють щорічні 
накази Поліського національного університету. Обсяг ОПП «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня 
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становить 240 кредитів. У 2020-2021 н.р. обсяг обов’язкових навчальних дисциплін становить 162 кредити, з яких на 
цикл професійної підготовки відведено 104 кредити; навчальних дисциплін за вільним вибором здобувача – 63 
кредити (26 %). Обсяг аудиторних занять становить 35 %, самостійної роботи – 59 % для здобувачів денної форми 
навчання та 90 % – для здобувачів заочної форми навчання. Поліським національним університетом, відповідно до 
Положення про дистанційне навчання (https://is.gd/v6Dytq), впроваджено систему дистанційного навчання за 
допомогою платформи Мoodle (http://moodle.znau.edu.ua), що дозволяє здобувачам вищої освіти очної та заочної 
форми навчання самостійно та у зручний час опрацьовувати навчальні дисципліни.

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

За ОПП «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 
дуальною формою освіти.

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:  https://is.gd/gIcQWu

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

Правила прийому абітурієнтів на навчання за ОПП «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня є чіткими 
та зрозумілими, містять повну інформацію та враховують особливості освітньої програми, не містять 
дискримінаційних положень, викладені на офіційному сайті університету, і розміщені за посиланням:  
http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/pravila-prijomu. Умови вступу, згідно Правил прийому у 2021 році на навчання на 
ОС «Бакалавр» за ОПП  «Науки про Землю», викладено на веб-сторінці http://znau.edu.ua/m-vstupnuku/umovi-
vstupu.
На офіційному сайті університету розміщується та щорічно оновлюються інформація щодо умов вступу, умов 
доступності навчання для осіб з особливими освітніми потребами; підготовчих курсів; вартості навчання та переліку 
предметів на основі ПЗСО. 
Вступ на навчання за ОПП «Науки про землю» передбачено на основі ПЗСО. За умовами правил прийому на 
навчання у 2021 році для вступу на навчання за даною ОПП необхідним є наявність сертифікату ЗНО з української 
мови, математики, історії України, або іноземної мови, або біології, або географії, або фізики, або хімії.

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

У Поліському національному університеті передбачено перезарахування результатів навчання, отриманих у інших 
ЗВО, для учасників програм академічної мобільності, реалізацію прав яких наведено у Положенні про порядок 
реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Житомирського національного 
агроекологічного університету (https://is.gd/W5G1qg), регламентує Положення про порядок перезарахування 
результатів навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті (https://is.gd/gAZukH). 
Відповідно до даного положення перезарахування результатів навчання у інших ЗВО проводиться на підставі 
порівняння навчальних програм відповідної спеціальності та академічної довідки, що надає учасник академічної 
мобільності. 

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

На ОП «Науки по Землю» практики перезарахування результатів навчання інших ЗВО не було.

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

Визнання результатів навчання здобувача вищої освіти, отриманих у неформальній освіті Поліського національного 
університету, регулюються Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, яке 
розміщене на офіційному веб-сайті університету (https://is.gd/vYfGTo )  та є доступним для усіх учасників освітнього 
процесу.
Право на визнання результатів навчання у неформальній освіті поширюється на здобувачів усіх рівні вищої освіти. 
Визнання результатів навчання у неформальній освіті розповсюджується лише на обов’язкові дисципліни ОП. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)
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Звернень щодо визнання результатів навчання у неформальній освіті не було, приклади застосування  правил 
визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті на ОП «Науки про Землю» у Поліському 
національному університеті відсутні. 

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

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Поліському національному університеті навчання 
здійснюється за очною та заочною формами (Положення про організацію освітнього процесу (https://is.gd/I3JZBY). 
ОП здійснюється за допомогою навчальних занять (лекція, практичне, лабораторне, семінарське, індивідуальне 
заняття, консультація); виконання курсових робіт; самостійної роботи; практичної підготовки при проходженні 
навчальних та виробничих практик; проведення контрольних заходів. Досягнення програмних результатів 
навчання забезпечується завдяки оптимально підібраним формам і методам навчання, відображеним в таблиці 3 
Додатку до звіту. Зокрема, ПР04 – використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні 
моделі в галузі наук про Землю, забезпечується проведенням занять в комп’ютерній лабораторії кафедри 
екологічної безпеки та економіки природокористування Поліського національного університету з використанням 
ліцензійного забезпечення «Digitals для Windows 95/98/NT», ПР09 (вміти виконувати дослідження геосфер за 
допомогою кількісних методів аналізу) – на базі практик: ДП Інституту землеустрою, Житомирській філії «Інститут 
ґрунтоохорони». Виробничі практики забезпечують апробацію здобутих теоретичних знань і зв’язок із 
стейкхолдерами. Форми та методи навчання зазначені у робочих програмах навчальних дисциплін.

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?

Реалізація студентоцентрованого підходу відбувається через дотримання принципу взаємоповаги між учасниками 
ОП, використання різних способів надання освітніх послуг; надання можливості здобувачам вищої освіти обирати 
форми та методи навчання; вільногой вибору вибіркових компонентів ОПП (Положенням про вибіркові навчальні 
дисципліни освітньої програми в Житомирському національному агроекологічному університеті: 
(https://is.gd/LZoJJU ), тем курсових робіт, керівників наукових робіт, баз практик із переліку, що затверджений на 
кафедрі (https://is.gd/2Vsgww); активізацію участі студентів в круглих столах, наукових конференціях, а також під 
час захисту індивідуальних робіт. З метою оцінки якості викладання окремих дисциплін в університеті проводяться 
опитування серед майбутніх випускників спеціальності, стейкхолдерів та академічної спільноти, результати яких 
враховуються в ОП. За його результатами 95,7% слухачів ОП оцінили рівень освітніх послуг за ОП позитивно або 
більшою мірою позитивно. Анкетування здобувачів вищої освіти дозволяє гаранту ОП та членам проєктної групи 
отримати оцінку методів навчання та викладання, з’ясувати рівень комфортності освітнього середовища для 
студента; сформувати перспективний напрям змін ОП відповідно до потреб студентів. Ефективність застосовуваних 
методів навчання обговорюється на засіданнях кафедри і науково-методичної комісії. 

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

Згідно ст. 1 Закону України «Про вищу освіту», академічна свобода визначається як самостійність і незалежність 
учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної 
діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення 
наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом, 
повністю реалізується під час реалізації ОП у Поліському національному університеті. На ОПП «Науки про Землю» 
першого (бакалаврського) рівня академічна свобода здобувачів вищої освіти не обмежується. Структура ОП містить 
цикл вибіркових компонент, що передбачає можливість їх вільного вибору. В рамках ОПП студенти можуть 
самостійно обирати теми курсових робіт, форми і методи дослідницької роботи, напрям наукових досліджень, бази 
проходження практик, наукового керівника та тему кваліфікаційної роботи. Здобувачі вільно висловлюють власні 
думки, отримують роз’яснення від НПП у разі виникнення питань. 
Науково-педагогічні працівники мають право вільно обирати зміст, форми і методи навчальної, методичної та 
наукової діяльності. Принципи академічної свободи враховано в «Положенні про організацію освітнього процесу у 
Житомирському національному агроекологічному університеті» (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 *

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

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

Починаючи з першого курсу, здобувачі вищої освіти можуть долучитися до наукової діяльності через участь у 
наукових гуртках, дослідницька робота в яких здійснюється з урахуванням наукових тематик кафедри: «Розробити 
сучасну систему озеленення урбокомплексів Правобережного Полісся», «Водні і наземні екосистеми та збереження 
їх біорізноманіття»; підготовки наукових статей, тез доповідей і конкурсних наукових робіт природничого 
спрямування під керівництвом НПП. Результати науково-дослідної роботи проходять апробацію на наукових 
семінарах, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, які щорічно проводяться на факультеті та в університеті: 
«Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття»; «Екологія. Наука. Практика», «Сучасні екологічні 
проблеми урбанізованих територій»,  що сприяє набуттю досвіду підготовки і захисту кваліфікаційних робіт. 
Результати наукових досліджень здобувачів вищої освіти відображаються у збірниках матеріалів відповідних 
конференцій (http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/10997). При формуванні тематики курсових робіт враховується 
комплексна проблематика наукових досліджень кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук. 
Поєднання навчання та наукових досліджень сприяє найкращому усвідомленню студентами проблематики 
природничої галузі та їх визначенню тематики кваліфікаційної роботи. 

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

Навчання за ОП «Науки про Землю» проводиться четвертий рік, оновлення змісту освітніх компонентів 
здійснювалось у 2020-2021 роках. Розробка та перезатвердження робочих програм навчальних дисциплін 
регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у Житомирському національному 
агроекологічному університеті (https://is.gd/I3JZBY) . Перегляд та оцінювання змісту освітніх компонентів 
відбувається системно, відповідно до сучасних тенденцій розвитку науки і потреб практики. Моніторинг ОПП та 
навчальних планів ОП здійснюється відповідно до Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду 
освітньої програми у ЖНАЕУ (https://is.gd/wmDbC8 ), за результатами якого ухвалюються рішення про перегляд та 
удосконалення навчально-методичного комплексу освітніх компонент. Критерії оновлення силабусів та робочих 
програм формуються у результаті співпраці та зворотного зв’язку між НПП, студентами, стейкхолдерами та 
потенційними роботодавцями. Оновлення відбувається на основі вивчення сучасних наукових досягнень, а також з 
урахуванням перспективи розвитку галузі та потреб суспільства; проведення відкритих занять, їх 
взаємовідвідування науково-педагогічними працівниками та їх обговорення. Викладачі кафедри під час науково-
педагогічного стажування в Україні та за кордоном, переймають досвід організації та забезпечення освітнього 
процесу (https://is.gd/2Vsgww). 
Доцентом кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук Матковською С.І. досвід стажування у 
Сільськогосподарському університеті ім. Гуго Коллонтая (м. Краків) був впроваджений при викладанні дисципліни 
«Техноекологія»; доцентом кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Климчик О.М. досвід 
стажування в університеті природничих наук у Любліні (Республіка Польща) за тематичним спрямуванням 
«Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики» був застосований 
при викладанні лекційного курсу «ГІС в природничій географії». Оновлення освітнього контенту відбувається 
періодично, до початку навчального року. Наприкінці кожного навчального семестру на засіданні кафедри 
обговорюється виконання науково-педагогічними працівниками навчального навантаження з дисциплін, які вони 
викладають, та зміни до освітніх компонентів, що є необхідним для підвищення якості підготовки майбутніх 
фахівців. Оновлення освітніх компонентів здійснюється викладачем і затверджується щорічно на першому засіданні 
кафедри. Наприклад, зміст дисципліни «ГІС в природничій географії» оновлюється відповідно до сучасних 
досягнень та розробок інноваційних методик досліджень. Для оновлення показників дисциплін природничого 
циклу існує можливість вільного доступу викладачів і студентів до численних інформаційних баз даних, доступ до 
яких полегшено завдяки безперешкодному функціонуванню мережі WI-FI в межах університету.

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

В Поліському національному університеті стимулюється міжнародний обмін студентами та викладачами у 
поєднанні із навчальним процесом, який забезпечує вільний і рівний доступ учасників ОП до інформації. Стратегія 
інтернаціоналізації ЗВО (https://goo.su/3qMj), пріоритетним напрямом якої є участь у міжнародних проектах і 
програмах, сприяє здійсненню цієї діяльності за напрямками: імплементація міжнародних угод про співпрацю 
(Лабораторія міжнародної епідеміології Медичного університету Доккьо, Куявська вища школа у Влоцлавеку), 
інтеграція НПП у міжнародний науковий нетворкинг (https://is.gd/2Vsgww), академічна мобільність і розвиток 
проєктної діяльності (http://znau.edu.ua/mizhnarodna-spivpratsia/uchast-umizhnarodnykh-proektakh), запровадження 
міжнародних стандартів якості освіти (проходження семінарів-практикумів щодо системи управління якістю та 
настанов щодо здійснення аудитів систем управління). У Поліському національному університеті активно 
функціонує Інформаційний центр Європейського Союзу (https://is.gd/KEkHfK), на базі якого постійно проходять 
тренінги, семінари, науково-практичні конференції за участю НПП, стейкхолдерів та здобувачів вищої освіти 
(щорічна міжнародна конференція «Органічне виробництво та продовольча безпека»).
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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?

Види контрольних заходів та критерії їх оцінювання ОП «Науки про Землю» у Поліському національному 
університеті регламентуються наступними положеннями:  «Положення про організацію освітнього процесу» 
(https://is.gd/I3JZBY); «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» 
(https://is.gd/iLULsu).  На ОП Науки про Землю передбачено такі форми контрольних заходів: вхідний контроль, 
поточний контроль, модульний контроль, ректорський контроль (ректорська контрольна робота), семестровий 
підсумковий контроль (залік або екзамен) та атестація здобувачів вищої освіти, яка здійснюється у формі публічного 
захисту кваліфікаційної роботи. Застосовуються усна, письмова, комбінована та тестова форми проведення 
контрольних заходів. Переліки тем рефератів, індивідуальних завдань та самостійної роботи, питань контрольних та 
підсумкових заходів розміщено на електронному ресурсі Поліського національного університету за адресою: 
http://moodle.znau.edu.ua/ для доступу до якого їм надаються паролі входу; там же розташовуються основні вимоги 
та методичні рекомендації до курсових проектів, практичних завдань, лабораторних робіт, питання для 
самоконтролю. Більшість контрольних заходів реалізуються у тестовій формі, яка є прозорою та зрозумілою для 
здобувачів. Подані матеріали структуровані, логічно та доступно викладені, дозволяють визначити рівень засвоєння 
матеріалів здобувачами вищої освіти. З метою успішного засвоєння нової навчальної дисципліни на початку її 
вивчення проводиться вхідний контроль для визначення рівня підготовки здобувачів. Цей вид контролю не є 
обов’язковим і не впливає на рейтинг здобувачів освіти з певної дисципліни. Поточний контроль проводиться з 
метою мотивації навчальної діяльності студентів і здійснюється під час проведення лекційних, практичних, 
лабораторних та семінарських занять, захисту виконаних індивідуальних завдань і самостійної роботи та оцінюється 
загальною сумою набраних балів. Поточний контроль може проводитися у формі усного або письмового 
опитування, комп’ютерного тестування, підготовки рефератів. Модульний контроль проводиться після вивчення 
здобувачем вищої освіти конкретного змістового модуля. Підсумковий семестровий контроль, метою якого є оцінка 
результатів засвоєння навчального матеріалу з певної дисципліни, проводиться у вигляді заліку, диференційованого 
заліку чи іспиту, і за рішенням кафедри може проводитися в усній, письмовій чи тестовій формі. Оцінювання знань 
та вмінь здобувача вищої освіти за кожною навчальною дисципліною проводиться за 100-бальною ЄКТС та 
національною шкалою. Захист звітів з навчальної та виробничої практик, як невід’ємної складової підготовки 
фахівців, проводиться на відповідному етапі навчання. Форми проведення контролю, критерії оцінювання та 
особливості оцінки знань здобувачів вищої освіти висвітлені у робочих програмах та силабусах по кожному 
освітньому компоненту.

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

Прозорість і зрозумілість контрольних заходів для здобувачів вищої освіти досягається шляхом оприлюднення на 
сайті ЗВО відповідної інформації у Положенні про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ:  (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 національного університету (http://moodle.znau.edu.ua/). 
При загальному оцінюванні навчальних досягнень здобувача та виставленні підсумкової оцінки застосовується 
комплексний підхід, при якому враховуються наступні показники: поточна успішність (комунікаційна активність під 
час лекцій, написання модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, детальне опрацювання 
тем, віднесених на самостійне опрацювання), навички та уміння, що виявляє здобувач на практичних і 
лабораторних заняттях; відповідальність і самодостатність. 

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

Здобувачі вищої освіти отримують інформацію від науково-педагогічного працівника, відповідального за певний 
освітній компонент, про поточні та підсумкові форми контрольних заходів і критерії оцінювання, умови та терміни 
здачі заліків (диференційованих заліків), іспитів на першій лекції з кожної дисципліни, до вивчення якої вони 
приступають; у навчально-методичних комплексах дисциплін (силабусах і робочих програмах), що викладені на 
платформі Moodle на офіційному сайті Поліського національного університету. Здобувачі вищої освіти можуть 
ознайомитись з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання, висвітленими у положеннях: Положення 
про організацію освітнього процесу  (https://is.gd/I3JZBY); Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
вищої освіти у ЖНАЕУ (https://is.gd/iLULsu), оприлюднених на офіційному сайті Поліського національного 
університету. Оцінка якості інформування здобувачів вищої освіти щодо форм контрольних заходів проводиться 
шляхом анонімного анкетування студентів відділом якості освіти Поліського національного університету. При 
виявленні недостатнього рівня поінформованості проводяться додаткові консультації здобувачів вищої освіти 
викладачами, кураторами, співробітниками деканату.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?
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Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Атестація здобувачів вищої 
освіти здійснюється за умови, що основні результати роботи апробовані, опубліковані, рецензовані та перевірені на 
плагіат. Атестація проводиться Екзаменаційною Комісією (ЕК) після завершення теоретичної та практичної частини 
навчання на освітньому рівні «бакалавр» згідно Положення про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (https://is.gd/93hRE6). Відповідно стандарту вищої освіти, кваліфікаційна робота 
за ОПП «Науки про Землю» передбачає самостійне розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної 
проблеми у предметній області наук про Землю або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів 
дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів з використанням комплексу міждисциплінарних 
даних, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Вимоги до змісту і структури кваліфікаційних 
робіт, їх оформлення та порядку захисту регламентуються Положенням про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ 
(https://is.gd/kjJu91).

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

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію освітнього процесу у 
Житомирському національному агроекологічному університеті 
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ.pdf) та 
Положенням про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ (https://is.gd/93hRE6), 
що розміщуються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті університету в розділі «Публічна інформація». 
Документи знаходиться у відкритому доступі для здобувачів освіти всіх рівнів, про це повідомляється здобувачам на 
першому занятті з навчальної дисципліни, а також надається інформація про процедуру проведення підсумкових і 
поточних контрольних заходів. Здобувачів на першому занятті також ознайомлюють із критеріями оцінки рівня 
знань. Для здобувачів вищої освіти доступний перелік іспитів та заліків семестрового контролю, визначений 
робочим навчальним планом зі спеціальності згідно ОПП «Науки про Землю». Форми та система оцінювання різних 
видів контролю знань під час семестру описані в силабусах дисциплін.

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

Поліський національний університет забезпечує навчання вільним від дискримінації національного, расового або 
етнічного походження, статі, віку, інвалідності, релігії, гендерної приналежності або сімейного стану та залякувань. 
Процедура запобігання та врегулювання конфлікту інтересів учасників освітнього процесу є відкритою, доступно 
викладеною для сприйняття, чіткою та демократичною. Передумовою атестації здобувачів є проведення 
попереднього захисту роботи на засіданні випускової кафедри, за результатами якого ухвалюється рішення про 
рекомендацію її до захисту перед ЕК або до доопрацювання. Об’єктивність екзаменаторів забезпечується згідно 
оприлюднених на офіційному сайті документів: Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої 
освіти у ЖНАЕУ (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019); Положення про запобігання конфлікту 
інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням, Положення про оскарження результатів підсумкового 
контролю знань студентів та Положення про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://is.gd/I3JZBY). У разі 
незгоди з оцінкою здобувач може звернутися до завідувача кафедри чи декана з проханням створити комісію для 
прийняття у нього заліку (іспиту). До складу комісії, окрім викладача, входить завідувач кафедри та НПП рівний або 
вищий за своєю посадою, представники профспілкової організації студентів факультету. На даній ОПП процедури 
захисту кваліфікаційних робіт ще не було.

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

Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів урегульовано Положенням про 
організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://is.gd/I3JZBY). Згідно Положення про оскарження результатів 
підсумкового контролю знань студентів (https://is.gd/uqHcQC ) процедурою оскарження передбачено з метою 
реалізації права здобувача подання ним заяви щодо оскарження процедури проведення або результату 
контрольного заходу з навчальної дисципліни (апеляції), надалі розпорядженням ректора створюється апеляційна 
комісія, яка працює на засадах демократичності, прозорості, об’єктивності та відкритості відповідно до 
законодавства України. Результати апеляції оголошуються здобувачеві одразу після закінчення розгляду його 
роботи. Процедура оскарження результатів контрольних заходів у Поліському національному університеті є 
демократичною та доступною для здобувачів вищої освіти. Оскільки за час існування ОП «Науки про Землю» 
випадків конфліктів інтересів зафіксовано не було, приклади відсутні.

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

Конфлікт інтересів виникає між сторонами навчального процесу при незгоді з процедурою чи результатами 
контрольних заходів. Його можливо вирішити згідно «Положення про порядок запобігання та врегулювання 
випадків, пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними 
домаганнями в ЖНАЕУ» (https://is.gd/Xx5Du4).
На ім’я ректора ЗВО або керівника факультету, на якому навчається здобувач, у день оголошення результату 
контрольного заходу має надходити повідомлення щодо зазначених обставин. Рішення щодо порядку врегулювання 
конфлікту приймають посадові особи впродовж 2-х робочих днів. Для здійснення зовнішнього контролю працівник 
(працівники), призначені ректором, перевіряють і аналізують матеріали, що спричинили конфлікт інтересів, 
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приймають рішення щодо заяви здобувача, і – в разі необхідності – повторно проводять контрольний захід.
За період функціонування ОП «Науки про Землю» випадків оскарження процедури та результатів проведення 
контрольних заходів серед здобувачів вищої освіти не було.

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

Поліський національний університет дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у 
якому порушення академічної доброчесності є неприпустимим. У забезпеченні якості вищої освіти та дотримання 
академічної доброчесності та етики університет керується документами:
- Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату;
- Порядок перевірки наукових, навчально-методичних праць та кваліфікаційних робіт на наявність академічного 
плагіату;
- Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти;
- Проєкт Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності;
- Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань;
- Положення про кваліфікаційні роботи»
- Наказ ректора від 29.03.2019 р. № 61 Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату.
Дані документи знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті університету у розділі Академічна 
доброчесність (https://is.gd/rp7G4c).

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

ЗВО дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у якому порушення академічної 
доброчесності є неприпустимим. Інструментами протидії порушенням академічної доброчесності в Поліському 
національному університеті є сформовані та діючі комісії з перевірки на плагіат та академічну доброчесність; також 
в університеті широко використовується офіційна система «Unicheck» та «StrikePlagiarism» (за угодою з ТОВ 
«Аниплагіат»), за допомогою яких перевіряються наукові публікації здобувачів вищої освіти на ОП «Науки про 
Землю». Працівниками бібліотеки Заводською Н.В., Сталідзанс Л.Я., Одарич О.В. на чолі з директором Гнатюк М.В. 
для учасників ОП проводяться тренінги та семінари з питань академічної доброчесності. Впродовж 2020 р. 
працівники бібліотеки провели: заняття «Особливості використання системи перевірки на наявність плагіату», 
«Основи академічної доброчесності»; вебінар «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні 
приклади та поради»; он-лайн семінар «Антиплагіат: оцінка правомірності запозичень в академічних текстах». 
Повний перелік заходів розміщено на сайті ЗВО, в розділі «Бібліотека Поліського національного університету» 
(http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). 

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

В Поліському національному університеті систематично проводяться заходи популяризації академічної 
доброчесності серед здобувачів вищої освіти:  лекційні заняття зі здобувачами  усіх спеціальностей; інформування 
про сутність та принципи академічної доброчесності, якісну підготовку та правильне оформлення наукових робіт; 
тематичні онлайн-тренінги та вебінари, проведення тижнів інформаційної культури для здобувачів вищої освіти; 
зустрічі з представниками компаній, що розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, 
розміщення наукових праць здобувачів у відкритому доступі (Інституційний репозитарій, електронна бібліотека 
ЖНАЕУ (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Завдяки проведенню цих заходів у здобувачів формується культура 
академічної доброчесності та навички академічного письма. 

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

Запобігання та виявлення плагіату регламентується «Положенням про академічну доброчесність, запобігання та 
виявлення плагіату в ЖНАЕУ»: (https://is.gd/dK6rJD).  Перевірка на плагіат для різних видів робіт (тези поданих 
доповідей здобувачів вищої освіти, фахові статті, підручники, посібники, статі та монографії науково-педагогічних 
працівників ОП) в університеті здійснюється за допомогою сучасних офіційних систем перевірки «Unicheck» та 
«StrikePlagiarism». У разі виявлення академічного плагіату автори несуть відповідальність відповідно до чинного 
законодавства, згідно Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ. У 
випадках виявлення порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти у Поліському національному 
університеті передбачено відповідні процедури: відмова у прийнятті матеріалів до розгляду фаховою комісією, 
створеною наказом ректора, у разі, якщо рівень оригінальності роботи становить менше 50%; при виявленні 
фаховою комісією некоректного оформлення використання вторинних джерел інформації робота повертається на 
доопрацювання. На ОПП «Науки про Землю» першого (бакалавр) рівня випадків порушення академічної 
доброчесності здобувачами вищої освіти не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
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Рівень професіоналізму викладачів, залучених до викладання дисциплін ОПП «Науки про Землю» на 
бакалаврському рівні, забезпечується процедурою конкурсного добору, під час якого оцінюються рейтингові 
показники навчально-методичної, наукової та організаційної роботи викладача, його науково-практичний та 
методичний доробок в обраній сфері діяльності, професійний фах та освіта. Процедура конкурсного добору 
викладачів ОП регламентується Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 
науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у ЖНАЕУ відповідними положеннями Статуту 
університету (https://is.gd/7fPTib). Перевага надається кандидатам, що мають науковий ступінь та вчене звання, 
відповідають профілю факультету та кафедри, та які за кваліфікацією і професійними активностями можуть 
забезпечувати викладання освітніх компонент ОП на належному рівні. Професіоналізм викладачів підтверджується 
публікаціями результатів власних наукових розробок та досліджень у періодичних наукових виданнях, перш за все – 
фахових, у вітчизняних та закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, 
виступами та доповідями на наукових конференціях; наявністю патентів на винаходи та авторських свідоцтв, 
методичних розробок, наявністю опублікованих підручників, посібників, практикумів. Остаточне конкурсне 
обрання здійснюється вченою радою університету шляхом таємного голосування.

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

З метою вдосконалення освітнього процесу, освітніх програм та навчальних планів, проведення практичної 
підготовки, здійснення атестації здобувачів вищої освіти університет залучає практичних працівників, роботодавців, 
наукових співробітників та викладачів інших наукових та освітянських закладів шляхом проведення виїзних 
зустрічей, екскурсій на виробництво, відкритих лекцій, круглих столів тощо. Так, упродовж 2018-2020 років для 
студентів було організовано екскурсії на підприємства та установи: КП «Зеленбуд» ЖМР, в Житомирський обласний 
центр «Держгрунтохорона», Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області, басейнове управління 
водних ресурсів р. Припять (м. Житомир), ДП Житомирський інститут землеустрою, де в подальшому студенти 
проходять виробничу та преддипломні практики. Договори (меморандуми) про співпрацю з цими та іншими 
установами, заключені, як правило, на термін до 5 років, дають можливість структурувати елементи наукової 
діяльності кафедри, її викладачів та студентів, залучати здобувачів бакалаврського рівня до опанування навиків 
наукових досліджень та практичного досвіду у відповідній сфері діяльності. Досвідчені працівники установ, в яких 
студенти проходять практику, виступають керівниками практики студентів з боку установ та організацій.

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

З метою вдосконалення освітнього процесу, освітніх програм та навчальних планів, проведення практичної 
підготовки, здійснення атестації здобувачів вищої освіти університет залучає практичних працівників, роботодавців, 
наукових співробітників та викладачів інших наукових та освітянських закладів шляхом проведення виїзних 
зустрічей, екскурсій на виробництво, відкритих лекцій, круглих столів. Під час проведення науково-практичних 
конференцій залучаються науково-педагогічні працівники інших навчальних закладів, керівники та фахівці 
державних і приватних установ та організацій, стейкхолдери: начальник відділу економіки природокористування, 
бухгалтерського обліку та організаційної роботи Управління екології та природних ресурсів ЖОДА Сіренький С.П., 
заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу Зібалов С.В., біолог-зимівник в складі 18 
Української антарктичної експедиції на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» – 2017 р. 
Весельський М.Ф. Здобувачам ВО була прочитана лекція завідувачем відділу кліматичних досліджень та 
довгострокових прогнозів погоди д.ф.-м.н. професором Мартазіновою В.Ф. на тему «Вивчення процесів генезису 
зміни клімату і закономірностей просторово-часової структури полів метеорологічних величин, атмосферних явищ, 
у тому числі стихійних метеорологічних явищ погоди, їх зміни у природних зонах України» (2018), проведено 
екскурсію до Інституту сільського господарства Полісся НААН.

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

Відповідно до порядку, передбаченого Положенням про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників, викладачі ОПП постійно підвищують свою кваліфікацію: у лютому 2020 р. доценти М.М. 
Світельський, Б.В. Матвійчук, О.В. Іщук, С.І. Матковська, О.А Половка., М.І. Федючка, О.М. Климчик підвищили 
кваліфікацію в НУБіП України на базі НІІ Неперервної освіти і туризму. Доцент Стріха В.А. з 08.02.2021 р. по 
26.02.2021 р. пройшов підвищення кваліфікації в ЖДУ ім. І. Франка; Шульга І.В. – у Харківському НАУ ім. В.В. 
Докучаєва, Інститут міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, 2019 р. Закордонне стажування викладачів 
координується відділом міжнародного співробітництва Поліського національного університету. Закордонне 
стажування викладачі ОПП «Науки про Землю» пройшли у наукових установах та закладах освіти Республіки 
Польща: Сільськогосподарський університет ім. Гуго Коллонтая (м. Краків): М.М. Світельський, С.І. Матковська, 
Б.В. Матвійчук, В.Д. Соломатіна; Р.А. Валерко – в Куявському університеті, м. Влоцлавек, 2019 р.); О.М. Климчик  – в 
Університети природничих наук (м. Люблін). 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Для стимулювання і розвитку викладацької майстерності в Поліському національному університеті розроблено 
низку нормативних документів: Стратегія розвитку Поліського національного університету до 2025 року 
https://is.gd/NAtrdy ; «Положення про преміювання працівників ЖНАЕУ»: (https://is.gd/vcur55), «Положення про 
нагороди та почесні звання ЖНАЕУ» (https://is.gd/K9lKHO); Наказ від 27.02.2020 р. № 17 Про виплати премій 
науково-педагогічним працівникам (https://is.gd/IzLQvz). Для підвищення  викладацької майстерності НПП в 
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університеті запроваджене проведення відкритих навчальних занять (лекцій, практичних, лабораторних) та 
взаємовідвідування навчальних занять, що фіксується у журналах кафедр. Для матеріального і морального 
заохочення в університеті створено систему заохочень: преміювання працівників здійснюється за підсумками 
роботи, за публікації статей у виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus або Web of Science, а 
також патентів на винахід та корисну модель (наказ № 368-к від 31.08.2017 р.); нагородження грамотами й 
подяками. За сумлінну працю, внесок у розвиток університету та професіоналізм були нагороджені: Нагрудним 
знаком «Гордість ЖНАЕУ» Климчик О.М. (2017 р.); Іщук О.В – дипломомо в номінації «Кращий викладач» (2010 
р.), Світельський М.М. – дипломом «Куратор року – 2006» та дипломом у номінації «Еколог року – 2018», 
Матвійчук Б.В. – дипломом у номінації «Науковий керівник студентів» (2016 р).

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?

Кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук є випусковою кафедрою за ОПП «Науки про Землю», яка 
має достатній рівень матеріально-технічного та навчально-наукового забезпечення. Підготовка фахівців за ОП 
«Науки про Землю» здійснюється в аудиторіях: ауд. 611, 617, 618, 619. Аудиторії 617, 618 обладнані стаціонарними 
мультимедійними засобами та екранами. Наявність переносного проектору Epson H268J, екрану та ноутбука ACER 
Atheros AR5BXB63 дозволяє проводити презентації як викладачами, так і студентами. З метою поглиблення 
теоретичних і практичних знань, умінь і навиків здобувачів вищої освіти в університеті створене необхідне 
матеріально-технічне забезпечення та навчально-методичні ресурси: наукова бібліотека з загальним фондом – 
493391 примірників та 187 найменувань періодичних видань; встановлена та функціонує комп'ютерна бібліотечна 
програма «Ірбіс-64», створено електронний каталог, який налічує близько 15 тис. записів. Бібліотека забезпечена 
електронними підручниками та навчальними посібниками, функціонує комп'ютерний читальний зал з виходом до 
мережі Internet (мережа Wi-Fi). З метою покращення надання освітніх послуг використовується платформа Moodle 
(для дистаційної форми навчання) та електрона форма розкладу занять (https://is.gd/SDIbiE). Відомості про 
організацію освітнього процесу та документи нормативно-правової бази розташовані на сайті Поліського 
національного університету у розділі «Публічна інформація» (https://is.gd/qZUDYR).

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?

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» для здобувачів вищої освіти, що навчаються за ОПП «Науки 
про Землю», в університеті створене освітнє середовище, яке максимально враховує їхні потреби та інтереси, сприяє 
виявленню їхніх лідерських якостей та розвитку всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Для підвищення 
культурного рівня, розвитку особистості здобувачів вищої освіти та їх соціальних навичок відділ соціально-
гуманітарного розвитку університету організує роботу колективів художньої самодіяльності (народний аматорський 
духовий оркестр, ансамбль барабанщиць, гурток естрадного співу), в спортивному комплексі функціонує 12 секцій. 
Виявлення інтересів здобувачів вищої освіти здійснюється за допомогою налагодженої роботи кураторів. 
Університет гарантує здобувачам вільний  та безоплатний доступ до методичного забезпечення освітніх 
компонентів, розміщених на платформі Moodle (http://beta.znau.edu.ua:3398/), науково-дослідних лабораторій, 
бібліотечного фонду, бази даних Scopus та WebofScience та баз практик. Електронні ресурси доступні за посиланням 
(http://moodle.znau.edu.ua/). Для забезпечення якісного освітнього процесу здобувачі за заявленою ОПП, як 
рівноправні партнери, беруть участь в студентському самоврядуванні, у засіданнях вчених рад факультету та 
університету, у науково-дослідній роботі, беруть участь в обговоренні перспективи розвитку ОП. 

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

Освітнє середовище, створене в університеті для здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я), є 
безпечним для життя та здоров’я. Для НПП і здобувачів вищої освіти ОПП регулярно проводиться інструктаж з 
техніки безпеки та дотримання санітарно-гігієнічних норм, заходи по пропагуванню здорового способу життя 
(спартакіади з футболу, настільного тенісу, баскетболу, шахів, волейболу, пауерліфтингу), кураторами проводяться 
виховні заходи. Значну увагу в університеті приділено організації побуту студентів: працюють їдальні та буфети. 
Студенти, що прибувають на навчання з інших міст, забезпечуються гуртожитком. На території ЗВО налагоджена 
система охорони. Корпуси та гуртожитки знаходяться в належному санітарному стані, мають централізоване 
опалення та водопостачання, природне і штучне освітлення, систему протипожежної безпеки. У ЗВО створена 
загальна доброзичлива атмосфера. Соціально-психологічний супровід регулюється такими документами: 
«Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ», «Законодавство про конфлікт інтересів», «Комплексний 
план організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ», «Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та 
сексуальним домаганням», «Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю», зміст яких розкрито на сайті 
університету у розділі «Публічна інформація». Уся інформація щодо соціального і гуманітарного розвитку студентів 
є на сайті університету https://is.gd/96id1k.

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

Для забезпечення здобувачів вищої освіти необхідною інформацією (інформація щодо переліку і змісту освітніх 
компонент відповідної ОПП, розкладу навчальних занять та роботи спортивних секцій, художніх і творчих 
колективів) в Поліському національному університеті створено комплексну і розгалужену інформаційну систему. 
Інформація щодо організації освітнього процесу, організаційних та консультативних питань та соціальної підтримки 
здобувачів вищої освіти за ОП «Науки про Землю» регламентується «Положенням про організацію освітнього 
процесу в Житомирському національному агроекологічному університеті», введеному дію наказом ректора від 
28.03.2019 року. Потрібну інформацію здобувачі можуть знайти за посиланнями: (https://is.gd/SDIbiE), 
(https://is.gd/bd0Ery), (https://is.gd/YDIW8c). Для здобувачів усіх форм навчання розміщено графіки освітнього 
процесу (https://is.gd/aY65Fu). Успішно діє система дистанційного навчання з використанням платформи Moodle 
ЖНАЕУ (http://moodle.znau.edu.ua). 
Спілкування НПП зі студентами відбувається із використанням сучасних месенджерів додатка Viber, у якому 
створені групи студентів, WhatsApp, Telegram, корпоративної сторінки кафедри у Facebook; електронної пошти. Для 
соціальної підтримки здобувачів вищої освіти у ЗВО створено Первинну профспілкову організацію студентів 
(інформація оприлюднена на сайті http://znau.edu.ua/profkom-studentiv). Пільгова категорія студентів денної форми 
навчання (діти-сироти, діти УБД, діти з інвалідністю) за подання деканатом отримують соціальну стипендію, 
безкоштовно проживають у гуртожитках університету.
Кожна академічна група має куратора зі складу НПП кафедри, які проводять виховну роботу серед студентів, 
формують актив групи та забезпечують його ефективну роботу, володіють інформацією стосовно умов проживання 
студентів у гуртожитках, надають консультативну та інформаційну підтримку, здійснюють контроль щодо 
успішності студентів, проводять зустрічі з ними для вирішення поточних і перспективних питань. Здобувачі ОП 
мають можливість навчатися за індивідуальним планом, дуальною освітою, достроково складати сесію при від’їзді 
на практику за кордон або у зв’язку зі станом здоров’я. Організація, соціальна підтримка та якість виконання 
учбових планів і програм, організаційна і консультативна та соціальна підтримка здобувачів ОП контролюється 
ректором, навчально-науковим відділом, деканатами, випусковими кафедрами, методичними комісіями. За 
результатами опитувань (анкетувань) здобувачів ОП «Науки про Землю», рівень задоволеності цією підтримкою – 
достатній.

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)

На забезпечення права на освіту осіб з особливими освітніми потребами в ЗВО розроблено Порядком супроводу осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (https://is.gd/VZxSNK). З метою створення умов доступності 
для навчання осіб з особливими освітніми потребами у навчальному корпусі № 4 функціонує три ліфти. Відповідно 
до Положення про організацію освітнього процесу в ЖНАЕУ, особи з особливими освітніми потребами мають право 
на навчання за індивідуальним графіком, у разі погіршення стану здоров’я – на академічну відпустку. Інформація 
щодо умов навчання за індивідуальним графіком розміщена на сайті університету (публічна інформація). Додаткову 
і детальну інформацію здобувачі можуть отримати у фахівців деканату. Особи з особливими освітніми потребами 
можуть отримати освітні послуги у формі дистанційного навчання, що регламентується Положенням про 
дистанційне навчання в Житомирському національному агроекологічному університеті (https://is.gd/v6Dytq). 

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?

Для запобігання і врегулювання конфліктних ситуацій у Поліському національному університеті розроблено та 
введено в дію такі документи: Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із 
конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями в ЖНАЕУ 
(https://is.gd/aBC2t7); Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 
(https://is.gd/w3HMzz); Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням 
у ЖНАЕУ. Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій прописані відповідно до положень Закону 
України «Про запобігання корупції», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про 
звернення громадян» і висвітлені на офіційному сайті університету (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya).
У разі виникнення в університеті подібних ситуацій повідомити про них можна наступним чином: безпосередньо 
звернутися до куратора групи, завідувача кафедри, декана факультету чи ректора (усно або письмово); покласти 
написану скаргу в «Скриньку довіри» (центральний корпус ЗВО, приміщення факультетів); а за наявності серйозної 
небезпеки зателефонувати до органів охорони правопорядку. Захист кваліфікаційних робіт проводиться відповідно 
до Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційної комісії в ЖНАЕУ (https://is.gd/93hRE6);  
оскарження результатів підсумкового контролю (якщо такі виникають) здійснюються відповідно до Положення про 
оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-
informatsiya); принципи формування рейтингу успішності визначені у Порядку формування рейтингу успішності 
студентів в ЖНАЕУ для призначення академічних стипендій (https://is.gd/GroNTE). Для попередження 
конфліктних ситуацій серед здобувачів вищої освіти ОПП кураторами, завідувачами кафедр, деканом, 
представниками органів студентського самоврядування та первинної профспілкової організації проводяться бесіди, 
метою яких є запобігання зазначених конфліктних ситуацій. Основними принципами діяльності університету є: 
відкритість і гласність, демократичність, толерантність, колегіальність, недискримінація, прозорість при прийнятті 
рішень стосовно дій здобувачів вищої освіти та НПП університету.

Сторінка 17



Упродовж періоду впровадження освітньої діяльності за ОПП «Науки про Землю» конфліктних ситуацій не 
виникало. 

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 розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП «Науки про Землю» 
здійснюються згідно «Положення про порядок реалізації моніторингу та перегляду освітньої програми в ЖНАЕУ» 
(https://is.gd/wmDbC8),  «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ» 
(https://is.gd/iLULsu)  та «Положення про навчально-науковий центр забезпечення якості освіти» 
(https://is.gd/PblIM1). 

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

В Поліському національному університеті процедури розробки, затвердження та моніторингу освітніх програм 
здійснюється відповідно до «Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Житомирському 
національному агроекологічному університеті»
(https://is.gd/iLULsu). Перегляд ОП здійснюється з метою її оновлення або модернізації. Для оновлення ОП 
підставами можуть бути: ініціатива та пропозиції гаранта освітньої програми та академічної спільноти, що її 
реалізують; результати внутрішнього оцінювання якості освітнього процесу; результати опитування здобувачів 
вищої освіти за відповідною ОП; кадрові зміни; зміни ринку освітніх послуг або ринку праці; зауваження 
роботодавців та стейкхолдерів.
Перегляд ОП відбувається на розширеному засіданні кафедри з обов’язковим залученням академічної спільноти, 
здобувачів вищої освіти та стейкхолдерів. Проєкти освітніх програм зі змінами оприлюднюються на офіційному 
сайті ЗВО для широкого обговорення, що дає змогу для доопрацювання і модернізації ОП з врахуванням отриманих 
пропозицій, зауважень та рекомендацій. У зв’язку з затвердженням у 2019 році стандарту про вищу освіту були 
внесені зміни до ОП «Науки про Землю». Вони стосувалися програмних результатів навчання. Також були внесені 
зміни до вибіркового блоку навчальних дисциплін, що дало змогу розширити можливості реалізації права студентів 
на вільний вибір освітніх компонент ОП. За результатами останніх переглядів в ОП були внесені наступні освітні 
компоненти: «Геологічні ризики та небезпека», «Дистанційне зондування Землі та фотограмметрія», «Оцінка 
впливу на довкілля об'єктів надрокористування», «Пошук та розвідка корисних копалин», «Технології відкритої 
розробки корисних копалин».

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

Для врахування пропозицій і побажань здобувачів вищої освіти проводиться їх опитування або анкетування (за 
бажанням здобувачів воно може бути анонімним). Результати опитування розглядаються на розширених засіданнях 
кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук із залученням представників органів студентського 
самоврядування. За результатами анкетування здобувачів на даній ОП встановлено, що більшість респондентів 
задоволені навчанням і вважають, що її зміст у майбутньому дозволить їм стати фахівцями природничої галузі. 
Позиція здобувачів вищої освіти, їх побажання та зауваження беруться до уваги під час перегляду освітньої 
програми. Так, зокрема, здобувачкою вищої освіти Сензюк М. запропоновано внести до ОП дисципліну 
«Рекреаційні ландшафти».

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

Згідно Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ (https://is.gd/gzcex1) у процедурах внутрішнього 
забезпечення якості ОП брати участь мають право найбільш активні члени органів студентського самоврядування. 
Свої пропозиції вони вносять під час розширених засідань кафедри, ради факультету, на яких розглядаються 
питання щодо освітнього процесу та перегляду освітньої програми «Науки про Землю». Основні пропозиції 
здобувачів вищої освіти стосуються можливості проходження закордонної практики, розширення академічної та 
міжнародної мобільності. Зауваження та пропозиції представників студентського самоврядування беруться до уваги 
при ухваленні рішень щодо змін у ОПП.

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 залучаються до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення 
якості освіти як рівноправні партнери. Проектною групою ОПП були ініційовані зустрічі з Фахівцями ДУ «Інститут 
охорони ґрунтів», ДУ «Інститут землеустрою», ДП «Житомирторф», ДП «Волиньторф». За результатами таких 
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зустрічей та обговорень роботодавці надали рецензії-відгуки на ОП, також були укладені угоди на проходження 
практик та виконання на базі роботодавців наукових робіт і проектів. Університет в цьому плані має тісні зв’язки та 
договори з: Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, 
Державною екологічною інспекцією Поліського округу – Договір про співпрацю (стратегічне партнерство) №  13-02, 
від 01 02. 2018 р. терміном на п’ять років, Договір про співробітництво (стратегічне партнерство) № 04-34 від 26.02. 
2018 р., КП «Житомирводоканал», Договір про співробітництво (стратегічне партнерство) № 03-02 від 30.01.2018 р., 
Договір про проведення практики студентів ЖНАЕУ № 03-34 від 26.02. 2018 р. терміном на 5 років, Договір про 
проведення практик студентів № 07-02 від 30.01. 2018 р.

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

Освітньо-професійна програма «Науки про Землю» була започаткована у 2017 році, тому випускники програми на 
даний час відсутні. Тобто на даному етапі практика збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та 
траєкторій працевлаштування випускників ОП поки що відсутня.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Внутрішня система забезпечення якості освіти в Поліському національному університеті регулюються Положенням 
про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ (https://is.gd/fWf1Z8)  та Положенням про внутрішню систему 
забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ (https://is.gd/iLULsu). В результаті здійснення процедури внутрішнього 
забезпечення якості даної освітньої програми, проведене відповідними структурами ЗВО, виявлено недоліки в змісті 
програми, які були обговорені на засіданні випускової кафедри водних біоресурсів, аквакультури та природничих 
наук і вченої ради факультету лісового господарства та екології. Для усунення недоліків були внесені зміни та 
доповнення у формулювання програмних результатів навчання за ОП: ПР16-17 закривають компетентності К01-02, 
ПР18-19 – прописані безпосередньо для спеціальності «Науки про Землю». Також актуалізовано перелік дисциплін, 
пов’язаних із вивченням нормативно-правової бази в розрізі галузей права та економічних аспектів 
природокористування через введення додаткових дисциплін правничого та економічного спрямування. Так, у блок 
вибіркових дисциплін додана дисципліна «Економічна геологія». Інших суттєвих недоліків під час реалізації ОП не 
було виявлено. 

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?

Підготовка студентів з ОП «Науки про Землю» в Поліському національному університеті ведеться з 2017 року. Її 
акредитація проводиться вперше.

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

Згідно з Положенням про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ, до внутрішнього 
забезпечення якості освіти залучаються всі учасники освітнього процесу. Насамперед, це здобувачі вищої освіти, які 
мають право ініціювати моніторинг питань, пов’язаних з їх інформаційним супроводом, академічною та соціальною 
підтримкою. Якість освіти безпосередньо забезпечують гарант програми, завідувач випускової кафедри; викладачі 
навчальних дисциплін ОП. З метою визначення рівня задоволення студентами навчально-методичним, 
матеріальним та інформаційним забезпеченням на ОПП періодично проводяться анкетування та різноманітні 
опитування, за якими визначаються кращі викладачі та фахівці факультету. На сайті університету оприлюднюються 
рейтинги студентів для призначення їм академічної стипендії https://is.gd/mmOioU.

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

За дотримання внутрішнього забезпечення якості освіти в Поліському національному університеті відповідають: на 
вищому рівні – ректор, Вчена рада Поліського національного університету, які здійснюють розроблення стратегії 
забезпечення якості освіти, затвердження нормативних документів, звітів і ОП. На рівні структурних підрозділів – 
навчально-науковий центр організації освітнього процесу; відділ аспірантури та докторантури, а також відділ 
міжнародних зв’язків. На рівні факультетів – декан, дорадчі органи факультету (вчена рада, науково-методична 
рада, студентська рада) – здійснюють впровадження та супровід ОП, забезпечують навчальний процес, підтримку 
здобувачів. На рівні кафедр – завідувач кафедри, гарант ОП, робоча група, група забезпечення ОП, наукові та 
педагогічні працівники, що задіяні у реалізації ОП, здобувачі, що навчаються за ОП – розроблення, удосконалення, 
реалізація ОП, інформаційна, організаційна, методична підтримка здобувачів. Роботодавці та стейкхолдери можуть 
бути залучені до забезпечення якості освіти на усіх рівнях, але найчастіше взаємодіють на рівні кафедр та 
факультетів. 

9. Прозорість і публічність
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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 регулюються такими документами:
Статут Поліського національного університету; 
Положення про організацію освітнього процесу ЖНАЕУ; 
Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ; 
Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у ЖНАЕУ; 
Положення про вибіркові навчальні дисципліни освітньої програми у ЖНАЕУ; 
Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ; 
Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ЖНАЕУ; 
Положення про силабус ;
Положення про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми у ЖНАЕУ;
Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ;
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ;
Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ;
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ;
Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із конфліктом учасників освітнього 
процесу, дискримінацією та сексуальним домаганням у ЖНАЕУ;
Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів;
Положення про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти.
Інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі та оприлюднена на офіційному 
сайті університету у розділі Публічна інформація (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya).

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

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

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

ОПП «Науки про Землю» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти представлено за посиланням: 
https://is.gd/sbfBcS; сайт кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук: https://is.gd/2Vsgww.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП «Науки про Землю» є:
- цілі та програмні результати навчання відповідають стандарту вищої освіти спеціальності 103 «Науки про Землю»;
- практична спрямованість ОП та спрямованість на студентоцентричне навчання з широким використанням 
сучасних освітніх методів навчання, застосування здобувачами вищої освіти різних технологій навчання при 
використанні дистанційної форми;
- освітній процес здійснюють кваліфіковані викладачі, з них 2 – доктори наук, інші викладачі –кандидати наук, які 
за останні п’ять років, що забезпечують викладання дисциплін на ОП, оприлюднили результати досліджень у 
виданнях наукометричних баз Scopus та Web of Science, фахових виданнях України. Протягом останніх 5 років 
викладачами ОП видано 22 навчальних посібники та 7 монографій;
- здобувачі вищої освіти за ОП залучаються до науково-дослідної роботи, результати їхніх досліджень 
оприлюднюються у матеріалах факультетських та університетських конференцій; 
- 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%;
- поєднання теоретичної та практичної підготовки (практики в установах, організаціях, на підприємствах становлять 
11 кредитів);
- 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:
- недостатнє залучення до викладання на ОП професіоналів-практиків, потенційних роботодавців і стейкхолдерів у 
галузі наук про Землю з досвідом міжнародної фахової діяльності; 
- відсутність використання переваг дуальної освіти;
- недостатній рівень використання програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу у сфері 
міжнародної академічної мобільності.

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

Для подальшого розвитку ОП «Науки про Землю» необхідно здійснити наступне:
- поглиблення та удосконалення знань зі спеціальності за рахунок проводення на регулярній основі тренінгів, 
вебінарів, круглих столів, сприяння активному спілкуванню здобувачів вищої освіти з фахівцями, які мають 
міжнародний рівень професійної діяльності;
-  подальше удосконалення ОП згідно вимог та запитів роботодавців та потреб ринку праці з урахуванням набутого 
досвіду шляхом внесення змін у навчальний план, зміст навчальних дисциплін та практичної підготовки;
- розширення можливостей використання методів самонавчання, технологій дистанційного навчання при 
здійсненні всіх видів освітньої роботи зі здобувачами вищої освіти;
- використання можливостей дуальної освіти;
- підсилення матеріально-технічної бази, яка використовується для реалізації ОП;
- розширення співпраці з потенційними роботодавцями та виконання на їх базі наукових робіт і проєктів; 
- популяризація ОП серед потенційних абітурієнтів;
- налагодження співпраці з університетами та науковими установами задля покращення академічної мобільності 
здобувачів (буде організоване в рамках існуючих договорів із Інститутом Біології та Наук про Землю Поморської 
академії – Польща);
- неухильне дотримання засад академічної доброчесності в освітньому процесі та наукових дослідженнях серед 
здобувачів та її постійний розвиток.
Для виконання перспектив у розвитку ОП викладачі кафедри та університету в цілому повинні здійснити такі 
заходи:
- налагодження комунікацій з випускниками ОП «Науки про Землю», в т.ч. інших ЗВО;
- продовження НПП кафедри роботи над темами НДР: «Водні та наземні екосистеми і збереження іх 
біорізноманіття» (№ДР 0118U004998, 2018-2023 рр.), «Розробка сучасної системи озеленення урбокомплексів 
Правобережного Полісся» (№ ДР 0117U006397, 2017-2022 р.); впроваджувати результати виконання НДР для 
удосконалення наповнення тем занять ОК ОП;
- формування наукових публікацій високого фахового рівня НПП кафедри, використання опублікованих матеріалів 
в змісті ОК ОП;
- активна участь НПП кафедри в міжнародних програмах, проєктах, науково-освітніх конкурсах, заключення 
госпдоговірних тематик викладачами кафедри;
- системний моніторинг кон’юнктури регіонального ринку праці для врахування запитів роботодавців з метою 
встановлення відповідності між професійними якостями та компетентностями здобувачів вищої освіти.

 

 
          
  

Запевнення

 

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

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

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

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

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

 

***

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

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні 
матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

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

Назва файла Хеш файла

Рельєф та геологічна 
будова України

навчальна 
дисципліна

Силабус_Рельєф та 
геологічна будова 
України_2020.pdf

1/5J/CEkILuwk3hYmh
eqBJHorbVlRWJcuS81

Fp6Q6Ys=

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

Рельєф та геологічна 
будова України

курсова робота 
(проект)

Методрекомендації_
курсова 

робота_Рельєф та 
геологічна будова 
України_2020.pdf

3ZgW3yi5Q56Qlszwpvl
YyHzqVJTvZc45Tcw99

N9aP5g=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, операційна система 
Windows ХР, пакет офісних програм 
Microsoft Office93- 2007 р., учбові 
колекції гірських порід і мінералів, 
геологічна карта України, атласи 
палеогеографічних карт України та 
Молдови, моделі форм рельєфу.

Ландшафтознавство практика Методрекомендації_
Навчальна 

практика_Ландшаф
тознавство_2020.pd

f

mBNAEH/MXdV/YI3
GOVpvxPVDDmvMe77

HDEGDJrI33ik=

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

Геологічні ризики та 
небезпека

навчальна 
дисципліна

Силабус_Геологічні 
ризики та 

небезпека_2020.pdf

AkokU1GS1jAT/Z8TVal
F7EoXGi8Hpd+KR+Y

uwhOf8DQ=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, операційна система 
Windows ХР, пакет офісних програм 
Microsoft Office 93-2007 р., паспорти 
потенційно-небезпечних об’єктів 
гірничо-видобувних підприємств, 
екологічний паспорт м. Дніпро, 
кадастри природних ресурсів.

Дистанційне зондування 
Землі та 
фотограмметрія

навчальна 
дисципліна

Силабус_ДЗЗ та 
фотограмметрія_20

20.pdf

E24CPdyp74bJfhCM16
e9SzLVptQYpl64p6B5

8OvRabw=

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

Хімія з основами 
біогеохімії

навчальна 
дисципліна

Силабус_Хімія з 
основами 

біогеохімії_2020.pdf

JhxvbfI5dtjD7mr4eS4P
t6YVkoTce53Twdz14vU

mHUs=

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.

Топографія з основами 
геодезії 

навчальна 
дисципліна

Силабус_Топографія 
з основами 

геодезії_2020.pdf

rXMyjogFN6VgMNiPA
Wcm/koUAVKxNDzJ8

aok/yfg0dQ=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER 
AtherosAR5BXB63, акустична 
система YV-SK473, операційна 
система Windows ХР, пакет офісних 
програм Microsoft Office 93-2007 р., 
ПК: система - Microsoft Windows XP, 
версія 2002 Servise Pack 2; 
підтримка – AMD Sempron(tm) 
Processor 3000+, 1,61 ГГц, ліцензійне 
програмне забезпечення «Digitals 
для Windows 95/98/NT (від 
28.10.2004 р.), комплект 
географічних та топографічних 
карт; лінійки; набір палеток; 
транспортири; циркуль-вимірник; 
лупа 2х100; програма ПК підбору 



номенклатури карт «GeoNomenld»; 
програма ПК розв’язання прямої та 
зворотної геодезичної задачі «ПОРГ 
Калькулятор»; навчальний фільм 
«Топографічні карти. Утворення і 
номенклатура топографічних 
карт» (файл mp4; 5,92 МБ).

Топографія з основами 
геодезії 

практика Методрекомендації_
НП_Топографія з 

основами 
геодезії_2020.pdf

dg6NzKBM1sH/K2co
Wpvp/T1BAA4buZbEf1

wxZ4yUdxI=

Компас Андріанова; планшети, 
візирна лінійка, мірний шнур; GPS-
приймач, теодоліт Т-10.

Мінерально-сировинна 
база світу

навчальна 
дисципліна

Силабус_Мінерально
-сировинна база 
світу_2020.pdf

FMYM23mlpOllDzvdP
qy6gTVMeirIbm4Wlg9

V9bAuv7A=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р., колекція мінералів 
гірських порід, набір макетів 
кристалів мінералів, геологічна 
карта, фізична карта України, 
моделі форм рельєфу, макети 
структур мінералів, шкала 
твердості Мооса, відеофільми: 
«Видобуток алмазу (файл mp4, 41,3 
Мб), «Видобуток базальту» (файл 
mp4, 40,3 Мб).

ГІС в природничій 
географії

навчальна 
дисципліна

Силабус_ГІС в 
природничій 

географії_2020.pdf

aNtwe6MUwIWFccZx
wEo3+M1LPjCwYhLYt

p1vgF8k32s=

Мультимедійний проектор EPSON  
H730В , ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473,  операційна система 
Windows ХР, пакет офісних програм 
Microsoft Office 93-2007 р., ПК: 
система - Microsoft Windows XP, 
версія 2002 Servise Pack 2; 
підтримка – AMD Sempron(tm) 
Processor 3000+, 1,61 ГГц 480 МБ 
ОЗУ; ліцензійне програмне 
забезпечення «Digitals для Windows 
95/98/NT (від 28.10.2004 р.), 
цифрова карта Житомирської 
області, фізична карта України, 
контурна карта України, 
топографічна карта Загоряни, 
карта земель Житомирської 
області; витяг з карти «Границя 
Поліського заповідника»; лінійки; 
циркуль-вимірник (5 шт.); набір 
палеток; лупа 2х100; навчальний 
фільм «Топографічні карти. 
Утворення і номенклатура 
топографічних карт» (файл mp4; 
5,92 МБ).

Ресурси корисних 
копалин України

навчальна 
дисципліна

Силабус_Ресурси 
корисних копалин 
України_2020.pdf

2Z5iDjuoJ/XXKaVk5b
cf66t+2wSWTQ4DTsSs

GRIGBHA=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична системаYV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р., колекція мінералів 
гірських порід, карта і колекція 
четвертинних відкладів, набір 
макетів кристалів мінералів, 
геологічна карта, фізична карта 
України, геологічна карта України.

Методи геофізичних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

Силабус_Методи 
геофізичних 

досліджень_2020.pdf

lPkCanjH2hU2o259uA
DrQPAmEQfYmq8PX7

Y/x+ZXLms=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473,  операційна система 
Windows ХР, пакет офісних програм 
Microsoft Office 93-2007 р., дошка 
аудиторна для маркера.

Оцінка впливу на 
довкілля об’єктів 
надрокористування

навчальна 
дисципліна

Силабус_Оцінка 
впливу на довкілля 

об'єктів 
надрокористування

_2020.pdf

HHEmoANwWPf9hp
mUyv34JPGBhUMtGb

Lye5m0Smkq0Mw=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, операційна система 
Windows ХР, пакет офісних програм 
Microsoft Office 93-2007 р., програма 
ЕОЛ+, матеріали розділів ОВНС 
проектної документації, кадастри 
природних ресурсів, нормативно-
правова документація: ДБН А.2.2-1-
95, директиви Європейського 



парламенту і ради 2001/42/ЄС.

Оцінка впливу на 
довкілля об'єктів 
надрокористування

курсова робота 
(проект)

Методрекомендації_
Курсова_робота_Оц

інка впливу на 
довкілля об'єктів 

надрокористування
_2020.pdf

2nG4oSs6r6X9p8lwZ/
kXmPGz2wpThSOGyi

CiQgD32qc=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63,  операційна система 
Windows ХР, пакет офісних програм 
Microsoft Office 93-2007 р., 
матеріали розділів ОВНС проектної 
документації, кадастри природних 
ресурсів.

Пошук та розвідка 
корисних копалин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Пошук та 
розвідка корисних 
копалин_2020.pdf

DpC04RRk5PQdN7X
mRC/w1yC5xxb1s9DtO

BJkISQrGsk=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р., колекція мінералів 
гірських порід, геологічна карта 
України, фізична карта України, 
відеофільми: «Липецький кар’єр по 
видобутку вапняку» (файл mp4, 
8,92 Мб) .

Технології відкритої 
розробки корисних 
копалин

курсова робота 
(проект)

Методекомендації_К
урсова_робота_Техн

ології відкритої 
розробки корисних 
копалин_2020.pdf

s0K2+3xwEon0q3RLK
dmTC6FFWYiJWG4S3

I1Ugbeqdf4=

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

Технології відкритої 
розробки корисних 
копалин

навчальна 
дисципліна

Силабус_Технології 
відкритої розробки 

корисних 
копалин_2020.pdf

1VvRMh7OpZDL1d0bT
HZsaVjpE+Wk2+R6n

EzQwtyJEUY=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р., геологічна карта 
України, фізична карта України, 
відеофільми: «Видобуток торфу» 
(файл mp4, 55,8 Мб), 
«Устаткування для збирання 
торфу» (файл mp4, 9,25 Мб), 
«Видобуток базальту» (файл mp4, 
40,3 Мб)

Ландшафтознавство навчальна 
дисципліна

Силабус_Ландшафт
ознавство_2020.pdf

XfHl4RZSDJ7cadiRoP
31NLK4SDf99oOF1/Jp

ACcMfKE=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р.
Журнали польових досліджень, 
бланки описів ґрунтів і фацій, 
лопати, ножі ґрунтові, рулетки, 
компаси, лупи.

Геоінформатика навчальна 
дисципліна

Силабус_Геоінформа
тика_2020.pdf

7B4r36kfM459hEHThv
YpfgeGbQ8gihFmesqH

/a6kRXU=

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

Біогеографія навчальна 
дисципліна

Силабус_Біогеографі
я_2020.pdf

ilV5Xx9OdkG+pYJObd
XNElGvhuqmEb9aiIp

GW1NxDY8=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р., фізична карта 
світу, карти флористичного та 
фауністичного районування, карта 
Світового океану, природних зон; 
глобуси: фізичний, біогеографічний; 
чучела тварин.

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

навчальна 
дисципліна

Силабус_Безпека 
життєдіяльності 

та охорона 
праці_2020.pdf

fd8cyjX1tNZps/OgNix
FZ1TnYqbUSUsfHkT1S

/a0vPY=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, прилад виміру опору тіла, 
прилад виміру опору ізоляції, 
прилад виміру заземлення і 
занулення, пристрій УГ-2, 
люксметр, гігрометр.



Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

Методрекомендації_
Кваліфікаційна_робо

та_2020.pdf

Wy9kpnudaGoFc3uHl
SGG3aWaS6bfAY4s0Xi

CKC428zc=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р.

Ділова іноземна мова навчальна 
дисципліна

Силабус_Ділова 
іноземна 

мова_2020.pdf

g28BOZNWzNGU8yeR
NoXZDzGa81DpA7fH

H3x69EUlUAQ=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р.

Фізичне виховання навчальна 
дисципліна

Силабус_Фізичне 
виховання_2020.pdf

rtgq6L5BCtZjuEiutoH
BUHH4xTibrk9zp845V

zRzry0=

Спортивні споруди, устаткування, 
спортивний інвентар за 
нормативами.

Історія та культура 
України

навчальна 
дисципліна

Силабус_Історія та 
культура 

України_2020.pdf

oEfXln6I4mbMgNzW0
+/Qla6eYk+aH5i8p8o

TMffRn1w=

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

Інформаційні технології навчальна 
дисципліна

Силабус_Інформацій
ні 

технології_2020.pdf

6M+dOQhfXXuDtapf
MO6vZ4TOE1wAS1c2L

uVSgwEAb0Q=

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

Вища математика навчальна 
дисципліна

Силабус_Вища 
математика_2020.

pdf

g9uu+SFcUqkrPJLAkb
YhnqvVU405rETX+h3j

jd+oK0w=

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

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Силабус_Українська 
мова за професійним 
спрямуванням_2020.

pdf

M7+SjGogGEeFpRHG
SX2pF8/MVH3SpKbm

nIyKMF/7LRM=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р.

Загальне землезнавство навчальна 
дисципліна

Силабус_Загальне 
землезнавство_2020

.pdf

4FMsUuUd1p+Nj5jF/3
pv/aTkQhZIf8uEcja4p

hYNmXE=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, операційна система 
Windows ХР, пакет офісних програм 
Microsoft Office 93-2007 р., учбові 
колекції гірських порід і мінералів, 
геологічна карта України, атласи 
палеогеографічних карт України та 
Молдови, моделі форм рельєфу.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

силабус_Іноземна 
мова за професійним 
спрямуванням_2020.

pdf

tknlpeeKHKsPV9BErIg
hmHUT/LKtm5wjjYa3

KPRFaBQ=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р.

Філософія навчальна 
дисципліна

Силабус_Філософія_
2020.pdf

XqjjIDuWPrefoaVcSrq
NnDbCniHFNzPCqmh

dmwXJ5O8=

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

Правознавство навчальна 
дисципліна

Силабус_Правознавс
тво_2020.pdf

dG8dSpAZ71m57gEhA
WDgDbUhbGKXecFwy

M556VgEZ5s=

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

Геологія та 
геоморфологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Геологія та 
геоморфологія_2020.

pdf

5111UwxproKDSubv2r
CyKF8iu4lS1u+dIa681

F8rSUU=

Колекція мінералів гірських порід, 
експонати музею ґрунтознавства і 
геології, карта четвертинних 
відкладів, колекція четвертинних 
відкладів, набір макетів кристалів 
мінералів, геологічна карта 
України, фізична карта України, 
моделі форм рельєфу, макети 
структур мінералів, шкала 



твердості Мооса, лупа, набір 
реактивів (розчин 10% HCl), 
лабораторне обладнання 
(неглазурована фарфорова 
пластинка)

Геологія та 
геоморфологія

практика Методрекомендації_
Навчальна 

практика_Геологiя_
та_геоморфологiя_2

020.pdf

CAuRZXpxK2QM4V1V
Tbh4M0iMb/wgKisF7

NQSI6YcRWI=

Колекція мінералів гірських порід, 
експонати музею ґрунтознавства і 
геології, карта четвертинних 
відкладів, колекція четвертинних 
відкладів, набір макетів кристалів 
мінералів, шкала твердості Мооса, 
набір реактивів (розчин 10% HCl), 
лупа, геологічний ніж, лопата.

Метеорологія та 
кліматологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Метеороло
гія та 

кліматологія_2020.p
df

3uhXwpzYDyCEpGetv
BOQ+ROrzClPkei6u2P

MKuHl33I=

Мультимедійне устаткування 
BenQ, анемометр ручний Мс-13, 
анемометр ручний індукційний 
АРИ-49, електромеханічний 
самопис вітру М-12, 
анеморумбометр М-47, флюгери 
ФВЛ, ФВТ, ртутні барометри СР-А, 
СР-Б, барометр-анероїд БААМ, 
балансомір М-10, барограф 
метеорологічний М-22, піранометр 
універсальний М-80, психрометр 
аспіраційний МВ-4М, актинометр 
термоелектричний, 
гігрометр метеорологічний 
волосяний, гігрограф 
метеорологічний М-21, 
психрометрична будка, строковий 
мінімальний та максимальний 
термометри, термограф 
метеорологічний М-16, колінчасті 
термометри ТМ-5 (Савінова), 
плювіограф П-2, снігомір ваговий 
ВС-43, тестер ґрунту TFA 481000 
combi-tester, для вимірювання 
вологості та кислотності ґрунту, 
освітленості.

Гідрологія та 
океанологія

навчальна 
дисципліна

Силабус_Гідрологія 
та 

океанологія_2020.pdf

yBtSOlk/xLhfPRrLKB6
7A7SGkTHtB0zfHx7Ds

VfSmo8=

Мультимедійний проектор EPSON 
H730В, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 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).

Гідрологія та 
океанологія

практика Методрекомендації_
Навчальна 

практика_Гідрологі
я та 

океанологія_2020.pdf

wntJEb2X/6LbsnvohQ
NP48qCSxpN+2lldX3

VmoX+0lk=

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

Геофізика навчальна 
дисципліна

Силабус_Геофізика_
2020.pdf

NY8yAwoXRoWl4YQz
/NaP/lcdBKODHLSH

KYf1zJyXO/I=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р., дошка
аудиторна для маркера.

Виробнича практика за 
спеціальністю

практика Методрекомендації_
Виробнича практика 

за 
спеціальністю_2020.

pdf

vgRYSW5YP/KMjM3q
uzt7KG8T1fmwuKnvV

RF431GOYGE=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft
Office 93-2007 р.

Виробнича технологічна 
практика

практика Методрекомендації_
ВиробничаТехнологіч
наПрактика_2020.p

df

myA3YWKXGvSJM4A
WBM/lbygso9+Y0Bf4F

G5dCQ5YOw8=

Мультимедійний проектор EPSON 
H268J, ноутбук ACER Atheros 
AR5BXB63, акустична система YV-
SK473, операційна система Windows 
ХР, пакет офісних програм Microsoft 
Office 93-2007 р.

 
* 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

147013 Климчик 
Ольга 
Миколаївна

доцент, 
Основне 
місце роботи

Лісового 
господарства та 

екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
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 Методи 
геофізичних 
досліджень

Кваліфікація: 
Український ордена 
Дружби народів 
інститут інженерів 
водного господарства, 
спеціальність – 1511 
«Гідромеліорація», 
кваліфікація «Інженер-
гідротехнік».
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:
П30.2. 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/10.32846
/2306-9716/2020.eco.2-
29.1.6.   
П30.3. 1.А.П. Багмет, 
О.М. Климчик, С.В. 
Ковальчук. Основи 
комп’ютерного дизайну 
в ГІС-технологіях : навч. 
посіб. Житомир, 2016. 
224 с.
2. Екологія міських 
систем : навч. посіб. 
Частина 1. Природно-
техногенні комплекси / 
за ред. О. М. Климчик. 
Житомир, 2016. 460 с. 
3. Екологія міських 
систем : навч. посіб. 
Частина 2. Екологічна 
безпека / за ред. О. М. 
Климчик. Житомир, 
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. DOI 
https://doi.org/10.30525
/978-9934-588-73-0/1.19
П30.8. Є 
відповідальним 
виконавцем ініціативної 
науково-дослідної 
роботи за темою: 
«Розробка сучасної 
системи озеленення 
урбокомплексів 
Правобережного 
Полісся» (номер 
державної реєстрації 
0117U006397, термін 
виконання 2017-2022 
р.).
П30.10. 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.
П30.13. 1. Методичні 
вказівки до проведення 
навчальної практики з 
дисципліни «Гідрологія 
та океанологія» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» / 
Укл. О.М. Климчик. 
Житомир, 2020. 25 с.
2. Методичні вказівки 
до проведення 
навчальної практики з 
дисципліни 
«Топографія з основами 
геодезії» для підготовки 
фахівців освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» / 
Укл. О.М. Климчик. 
Житомир, 2020. 22 с.
П30.15. 1.Климчик О.М. 
Біоконверсія як засіб 
зниження негативного 
впливу 
сільськогосподарського 
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.
2.Бандура О.Л., 
Климчик О.М. 
Прогнозування 
екологічного стану 
поверхневих водних 
об’єктів, як передумова 
його стабілізації. 
Екологія та екологічна 
безпека : матеріали 
наук.-практ. конф. 18-20 
бер. 2015 р. Полтава : 
ПНТУ, 2015. С. 73.
3. Климчик О.М. Багмет 
А.П. Біоремедіація 
водних систем від 
забруднення 
органічними 
речовинами. Вода: 
проблеми та шляхи 
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корисних 
копалин
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Дружби народів 
інститут інженерів 
водного господарства, 
спеціальність
«Технологія та 
комплексна механізація 
розробки торфових 
родовищ»,  кваліфікація 
«Гірничий інженер», 
1986 р.

Кваліфікація: 
Національний 
університет водного 
господарства та 
природокористування, 
спеціальність
«Управління начальним 
закладом», кваліфікація 
«Керівник 
підприємства, установи 
та організації», 2014 р.

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.15.03 – Відкрита 
розробка родовищ 
корисних копалин. Тема 
дисертації: 
«Обгрунтування та 
розробка пошарового 
валкування фрезерного 
торфу». Диплом 
кандидата наук, ДК № 
046883, 2008 р.

Атестат доцента 12ДЦ 
024959, 2011 р.

Підвищення 
кваліфікації:
Житомирський ДУ імені 
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Професійну активність 
представлено 
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Ліцензійних умов:
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Аналіз сучасного стану 
та технологічного 
потенціалу покладів 
торфу Рівненської 
області. / Жуков С. О., 
Соболевський Р.В. // 
Вісник Житомирського 
державного технічного 
університету. – 
Житомир, 2018. - №1 
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П30.3. 1. Стріха В. А., 
Жуков С.О., Мельник Л. 
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Е61 Енергетичні 
альтернативи та 
технологічні аспекти 
торфу. Монографія. – 
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292 с.
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Multiauthored 
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Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
03.00.16 – Екологія. 
Тема дисертації: 
«Особливості 
накопичення радіоцезію 
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Підвищення 
кваліфікації:
Харківський 
національний аграрний 
університет ім. В.В. 
Докучаєва за темою: 
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теоретичний збірник. 
Вісник ЖНАЕУ/ Випуск 
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2. Шульга І.В. Вплив 
едафічних факторів на 
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Агропромислове 
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2016. – №9. – С. 40-46.
3. Шульга І. В. 
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природокористування. 
К.: Інститут агроекології 
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природокористування, 
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4. Шульга І. В. 
Екологічне оцінювання 
ареалу золотушника 
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Житомирського району 
/ І. В. Шульга, В.Б. 
Левченко // 
Збалансоване 
природокористування. 
К.: Інститут агроекології 
та 
природокористування 
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5. Шульга І.В. 
Сертифікація робочих 
місць з питань охорони 
праці працівників 
лісового господарства, 
як складова частина 
лісової сертифікації в 
Україні /В. Б. Левченко, 
І. В. Шульга, Л. В. 
Старунська // 
Агропромислове 
виробництво Полісся. – 
2018. – №11. – С. 126 - 
130.
П30.13. Левченко В. Б., 
Шульга І. В., Безверха Л. 
М. Дендрологія. 
Робочий зошит для 
студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
галузі знань: 20 
«Аграрні науки та 
продовольство», 
спеціальності 205 
«Лісове господарство». 
/ В. Б. Левченко, І. В. 
Шульга, Л. М. Безверха; 
за наук. ред. В. Б. 
Левченко. – Житомир, 
ЖАТК. 2018. – 27 с.
2. Левченко В. Б., 
Шульга І. В., Безверха Л. 
М. Фенологічні 
спостереження з 
дендрології. Методичні 
вказівки для 
самостійної роботи 
студентів з навчальної 



практики для 
проведення 
фенологічних 
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студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
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«Аграрні науки та 
продовольство», 
спеціальності 205 
«Лісове господарство». 
/ В. Б. Левченко, І. В. 
Шульга, Л. М. Безверха; 
за наук. ред. В. Б. 
Левченко. – Житомир, 
ЖАТК. 2018. – 11 с.
3. Левченко В. Б., 
Шульга І. В., Безверха Л. 
М. Дендрологія. 
Визначник хвойних 
деревних та 
чагарникових порід за 
морфологічними 
ознаками. Навчально-
методичний посібник 
для студентів освітнього 
ступеня «Бакалавр» 
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«Аграрні науки та 
продовольство», 
спеціальності 205 
«Лісове господарство». 
/ В. Б. Левченко, І. В. 
Шульга, Л. М. Безверха; 
за наук. ред. В. Б. 
Левченко. – Житомир, 
ЖАТК. 2018. – 28 с.
4. Левченко В. Б., 
Шульга І. В., Безверха Л. 
М. Дендрологія. 
Визначник листяних 
деревних та 
чагарникових порід за 
морфологічними 
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«Аграрні науки та 
продовольство», 
спеціальності 205 
«Лісове господарство». 
/ В. Б. Левченко, І. В. 
Шульга, Л. М. Безверха; 
за наук. ред. В. Б. 
Левченко. – Житомир, 
ЖАТК. 2018. – 46 с.
П30.15. 1.Шульга І.В. 
Болота як 
саморегулююча система 
в природі / В.Б. 
Левченко, І. В. Шульга 
// Innovative 
solutionsinm 
odernscience. № 7(7). 
Dubai-2016. − C. 97-115.
2. ШульгаІ.В.  
Entomologizes factory in 
the process of spreading 
common pine root sponge 
under the conditions of 
ship timber forestry of 
state enterprise 
“Zhytomyr Forestry” // V. 
B. Levchenko, I. V. 
Shulga, R. A. Zalewski // 
Innovative solutions in 
modern science – 2018. - 
№ 1(20). − Dubai-2018. 
S. 16 – 32.
3.ШульгаІ.В. Influens of 
climatic factor in the field 
of fire risk in forest region 



of the Zhytomir  regional 
management of forest 
and horticultural 
horticulture and 
forecasting   their changes 
to 2050 // V. Levchenko, 
I. Shulga, R.  Zalewski, L. 
Bezverkha// Innovative 
solutions in modern 
science – 2018. - № 8 
(27). − Dubai-2018. S. 26 
– 53.
4. ШульгаІ.В. 
Perspectives of 
lisopatothological 
monitoring by materials 
resistance of fusion 
scanning of forests by the 
example of Zhytomir  
regional management of 
forest and horticultural 
holding // V. Levchenko, 
I. Shulga, R. Zalewski// 
Innovative solutions in 
modern science - № 
1(20). − Dubai-2019. S. 15 
– 45.
5. ШульгаІ.В.    Use of 
Geoinformation 
teshnologies for forest 
patology monitoring in 
the Zhytomyr Polissya /  
V. Levchenko, I. Shulga, 
A. Romanyuk, L. 
Bezverkha// Innovative 
solutions in modern 
science - № 2 (38). − 
Dubai-2020. S. 20 – 45.
6. ШульгаІ. В. Вплив 
едафічних факторів на 
продуктивність лісів в 
умовах ДП «Малинське 
лісове господарство» 
Житомирської області. / 
В.Б. Левченко, І.В. 
Шульга // 
Сучаснийстаніперспект
ивиефективноговикорис
танняземельнихресурсів
Житомирськоїобласті. 
Збірник статтей 
науково-практичної 
конференції, м. 
Житомир, 20-21 січня 
2016 року. – Житомир 
вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка – 226 с. С. 113-
116.
7. Шульга І. В. Вивчення 
еколого-лісівничих 
особливостей гігротопів 
в умовах Корбутівського 
лісництва 
Житомирського 
військового лісгоспу / 
В.Б. Левченко, А.В. 
Моісєєва, В.А. Шульга// 
Тези II Всеукраїнської 
науковоо-практичної 
конференції студентів: 
«Вода – найбільша 
цінність на планеті». 22 
березня 2017 року. – 
Житомир: ЖАТК, 2017. 
– С. 18 – 23.
8. Шульга І. В. В. Оцінка 
можливості 
вирощування 
екологічно-чистої 
сільськогосподарської 
продукції в 30-річний 
період після аварії на 
Чорнобильській АЕС в 
умовах Житомирської 
області / В.Б. Левченко, 
І.В. Шульга, Р.А. 
Залевський, Г.В. 



Сохальська, Л.В. 
Борисевич // 
«Радіоекологія – 2017». 
Збірник статтей 
Науково – практичної 
конференції із 
міжнародною участю, м. 
Київ, 24 – 26 квітня 2017 
року. – Житомир: Ви-во 
ЕЦ «Укрекобіокон», 
2017. – С. 145 – 151.
9. Шульга І. В. Сучасний 
стан та використання 
територій колишніх 
ракетно-операційних 
районів Житомирщини 
/ В.Б. Левченко, І.В. 
Шульга, Р.А. 
Залевський // 
Збалансоване 
природокористування: 
традиції, перспективи і 
інновації: матеріали I 
Міжнар. наук. – практ. 
конф. (м. Київ, 18-19 
травня 2017 р.). – К.: 
ДІА, 2017. – С. 93 – 95.
10. Шульга І. В. 
Вивчення генезису 
сучасних лісорослинних 
умов по типу С4-С5 
лісогосподарських 
підприємств 
Житомирського Полісся 
/ В.Б. Левченко, І.В. 
Шульга, Р.А. 
Залевський // „Вода: 
проблеми та шляхи 
вирішення”. Збірник 
статей науково – 
практичної конференції 
із міжнародною участю, 
м. Рівне, 5-8 липня 2017 
року. – Житомир: 
Видавництво ЕЦ 
„Укрекобікон”, - 2017. – 
С. 200 – 205.
11. Шульга І. В. 
Вивчення 
розповсюдження хвороб 
та шкідливих комах 
сосни звичайної в 
умовах північних 
районів Полісся 
Житомирської області. / 
В. Б. Левченко, І. В. 
Шульга, М. В. Горопаха 
// Проблеми ведення та 
експлуатації лісових і 
мисливських ресурсів: 
матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної 
конференції, (Житомир, 
24 листопада 2017 р.) / 
М-во освіти і науки, 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет. – Житомир 
: Видавництво ЖДУ ім І. 
Франка, 2017. – с. 56 – 
59.
12. Шульга І. В. Атлас 
об’єктів природно-
заповідного фонду 
Житомирщини. 
Розробка та 
впровадження. / В. Б. 
Левченко, І. В. Шульга, 
М. В. Ткаченко // 
Проблеми збереження 
гірських екосистем та 
використання 
біологічних ресурсів 
Карпат. Матеріали 
міжнародної науково-



практичної конференції 
з нагоди 50-річчя 
організації 
Карпатського 
біосферного 
заповідника (Україна, м. 
Рахів, 22-25 жовтня 
2018 року). – Івано-
Франківськ: НАІР, 2018. 
– с. 283 – 289.
13. Шульга І. В. 
Видобуток бурштину та 
ведення органічного 
сільськогосподарського 
і лісогосподарського 
виробництва на 
території Олевського 
району Житомирської 
області. / В. Б. 
Левченко, І. В. Шульга, 
Р. А. Залевський, М. В. 
Ткаченко // Збірник тез 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
«Органічне 
виробництво: освіта і 
наука». 1 листопада 
2018 року, ДУ НМЦ 
«Агроосвіта», Київ. – 
Київ: «Агроосвіта», 
2018. – с. 15 – 18.
14. Шульга І. В. 
Особливості утворення 
та локалізації звалищ 
будівельних відходів в 
місті Житомирі / О. М. 
Євдощук,  І. В. Шульга, 
В. Б. Левченко // 
«Сучасні екологічні 
проблеми 
урбанізованих 
територій» (25 жовтня 
2018 р., м. Житомир). 
Збірник тез. – 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2018. – с. 
78 – 82.
15. Шульга І.В. 
Методологія та 
організація 
проектування 
фітопатологічного 
моніторингу лісових 
екосистем в умовах ДП 
«Зарічненське лісове 
господарство» 
Житомирської області  
/В. Б. Левченко, І. В. 
Шульга, Л.В. 
Немерицька, В.С. 
Красносельська // 
Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасний 
стан і перспективи 
розвитку ландшафтної 
архітектури, садово-
паркового господарства, 
урбоекології та 
фітомеліорації» (4-5 
квітня 2019 р., м. Львів). 
− Львів,  НЛТУ України, 
2019. − 334 с. ННВК 
«АТБ».
16. Шульга І.В. 
Сучасний стан та 
перспективи 
виробництва 
лісогосподарського і 
лісозаготівельного 
обладнання за  
міжнародними 
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Товариство 
ґрунтознавців та 
агрохіміків».

141593 Дорохов 
Віктор 
Іванович

доцент, 
Основне 
місце роботи

Агрономічний Диплом 
кандидата наук 

XM 018085, 
виданий 

25.06.1987, 
Атестат доцента 
ДЦAP 003384, 

34 Хімія з 
основами 
біогеохімії

Кваліфікація: 
Львівський 
політехнічний інститут, 
спеціальність 
«Технологія біологічно 
активних речовин», 
кваліфікація – інженер-



виданий 
31.05.1996

хімік-технолог. Диплом 
з відзнакою ЗВ № 
812700, 1982 р.

Кандидат хімічних наук, 
спеціальність 02.00.03 
«Органічна хімія»,«1-
(Ацилокси)алкилгетеро
кумулены (изоцианаты 
и карбодиимиды)». 
Диплом ХМ № 018085, 
1987 р.

Атестат доцента 
кафедри хімії, ДЦ АР № 
003384, 1996 р.

Підвищення 
кваліфікації: 
НУБіП України ННІ 
післядипломної освіти. 
Тема: «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Свідотцтво 
СС 00493706/004494-
17, 2017 р.

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П30.1. 1. Грозав А. Н., 
Чорноус В. А., Дорохов 
В. И., Вовк М. В. 
Полифункциональные 
имидазолы XIV. 4-
Сульфонилфункционал
изированные-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-
сульфанилзамещенных 
[1,2,3]триазоло[4,5-е]
[1,4]диазепинов. Химия 
гетероциклических 
соединений. 2018. Т. 54, 
№ 8. С.789–795 
(Scopus).
П30. 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. Дорохов В.І. 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.30.3. 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.  
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. 
П30.10. Завідувач 
кафедри хімії 2017- 2018 
роки
П30.12.1. Спосіб 
визначення 
антибактеріальної 
активності меду 
відносно до 
Proteusvulgaris / 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 
Escherichiacoli / 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 
Proteusvulgaris/ 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 EscherichiaColi 
/ Патент на винахід № 
121681 Україна: МПК А 
23 L 3/3463 (2006.01). 
№ a2018 02933, заявл. 
23. 03. 2018, опубл 



10.07.2020, Бюл.№ 13.
П30.13. 
1..Методичні вказівки 
до проведення  
лабораторних робіт та 
організації самостійної 
роботи студентів з 
дисципліни 
«Гідрохімія» для 
студентів спеціальності 
207 «Водні біоресурси 
та аквакультура». / Укл. 
Дорохов В.І. Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ 2017. 40 
с.
2. 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». / Укл. 
Дорохов В.І. Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ. 2017. 45 
с.
П30.17. На посаді 
науково-педагогічного 
працівника з 1987 року.

289382 Топольницьк
ий Павло 
Петрович

доцент, 
Основне 
місце роботи

Обліку та 
фінансів

Диплом 
кандидата наук 

KH 015695, 
виданий 

09.12.1997, 
Атестат доцента 
02ДЦ 000030, 

виданий 
24.12.2003

39 Дистанційне 
зондування 
Землі та 
фотограмметрія

Кваліфікація: 
Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки, 
спеціальність 
«Радіотехнічні засоби», 
1985 .

Кваліфікація: 
Харківський військовий 
університет, 
інженер-дослідник, 1994 
р.

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
20.02.14 – озброєння і 
військова техніка. Тема 
дисертації: 
«Вимірювання 
координат космічних 
обєктів оптико-
електронними засобами 
в умовах низької 
щільності реперів». 
Диплом кандидата наук 
КН № 015695, 1997 р.

Атестат доцента 02ДЦ 
№000030, 2003 р.

Підвищення 
кваліфікації:
НУБіП України за 
темою: «Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Тема 
випускної роботи 
«Геоінформаційні і 
космічні системи та 
технології у формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/012417-20, 
2020 р. 

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 



Ліцензійних умов:
П30.1: Oleksandr 
Maevsky,Volodymyr 
Artemchuk,Yuri Brodsky, 
Igor Pilkevych, Pavlo 
Topolnitsky 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.
П30. 2:  1. Андреєв О.В., 
Парфенюк В.Г., 
Топольницький П.П., 
Франжі 
О.В.Підвищення 
завадостійкості пункту 
прийому цільової 
інформації з космічних 
апаратів в форматі 
HRPT. Проблеми 
створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних систем: 
Збірник наукових 
праць. Випуск 13 – 
Житомир: ЖВІ, 2016. 
2. О. В. Андреєв, В. В. 
Ципоренко, Є. О. 
Андреєва, 
Топольницький П.П. 
Визначення 
місцезнаходження 
джерела 
радіовипромінювання з  
аерокосмічного носія. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 14 – 
Житомир: ЖВІ, 2017. 
3. Ковтун С.О., 
Ковальчук С.В., 
Топольницький П.П. 
Статистичні 
характеристики 
енергетично 
прихованого 
фазоманіпульованого 
сигналу. Збірник 
наукових праць. Вип. 16 
/ Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова. – 
Житомир : ЖВІ, 2019. – 
180 с. – ISSN 2076-1546. 
4. Скидан О. В., 
Бродський Ю. Б., 
Пивовар П.В., 
Топольницький П.П. 
Космічні технології у 
виробничій системі 
сільськогосподарських 
товаровиробників. 
Збірник наукових праць 
ЖНАЕУ. - Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. 
5. Бродський Ю.Б., 
Ковтун С.О., Ковальчук 
С.В., Топольницький 
П.П. Методичний підхід 
до визначення 
статистичних 
арактеристик 
кодофазоманіпульовано
го сигналу в 
інформаційних 
системах. Збірник 
наукових праць. Вип. 17 
/ Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова. – 
Житомир : ЖВІ, 2019. –
ISSN 2076-1546.  
6. Николюк О.М., 



Гуреля В.В., 
Топольницький П.П. 
Оцінка ефективності 
вико-ристання 
технологій аерофо-
тозйомки малими та 
серед-німи 
сільськогосподарськи-
ми підприємствами. 
Науково-практичний 
журнал «АгроСвіт» № 
11. 2020. Стор. 66-74.
П30.3: Бугайов М.В., 
Даник Ю.Г., Родіонов 
А.В. Поздняков П.В., 
Пулеко І.В., 
Топольницький П.П. 
Основи побудови 
безпілотних 
роботизованих систем 
спеціального 
призначення. 
Навчальний посібник. 
Житомир: ЖВІ, 2016., 
320 с.
П30.10: Начальник 
кафедри космічних 
систем 2006-2017 роки.
П30.17: На посадах 
науково-педагогічних 
працівників з 2000 
року.

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 

навколишнього 
середовища, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 051631, 
виданий 

28.04.2009, 
Атестат доцента 

12ДЦ 044645, 
виданий 

15.12.2015

14 Ландшафтознав
ство

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:
П30.1. 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.
П30.2. 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/10.15421/
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/10.15407/
gpimo2020.03.083
П30.3. 1. Іщук О. В., 
Світельський М. М., 
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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:
П30.1. 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).
П30.2. 
1.СвітельськийМ.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 
природокористування. 
Рівне, 2018. №2 (82). – 
С.: 16-32.
2.СвітельськийМ.М. 
Еколого-біологічні 
особливості лопуха 
великого Arctium lappa 
L. Та котячоїм’яти 
справжньої Nepeta 
cataria L. Вумовах 
Полісся України / М.М. 
Світельський, О.В. Іщук, 
С.І. Матковська, М.І. 
Федючка, Т.В. Пінкіна 
// Науковий 
вісникНЛТУ України : 
зб. наук.-техн. пр. / Нац. 
лісотехн. ун-тУкраїни. 
Львів: ЛТУУкраїни. – 
2018. – Вип. 28.3. – С. 
77-81.
3.СвітельськийМ.М.  
Вплив температури 
підрощування молоді 
різних видів риб на 
тканинний вміст 
фосфорорганічних 
макроергічнихс полук / 
В.Д. Соломатіна, Т.В. 
Пінкіна, М.М. 
Світельський, О.В. 
Іщук// Водні біоресурси 
та аквакультура. 
Херсон, 2018. №2.  С. 
57-66.
4.СвітельськийМ.М. 
Екологічна роль 
представників роду Acer 
L. в зелених 
насадженнях м. 
Житомир // Маяковська 
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.СвітельськийМ.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 
пригіперкальцемічних 
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.  
П30.3. 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.
П30.8. 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.).
9) участь у журі 
олімпіад чи конкурсів 
“Мала академія наук 
України”:
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів 
Малої академії наук у 
2018-2019 н.р. Наказ 
№3 управління освіти і 
науки Житомирської 
області від 11.01.2019 р., 
П30.10. Заступник 
декана з навчальної 
роботи факультету 
екології і права ЖНАЕУ 
з 07.2012 р.
П30.13. 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.  
Конспект лекцій з 
навчальної дисципліни 
«Грибівництво» для 
студентів спеціальності 
203 «Садівництво та 
виноградарство» 
освітнього ступеня 
магістр / Світельський 
М. М., Іщук О.В. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 37 с.
7.  Методичні 
рекомендації до 
самостійного вивчення 
навчальної дисципліни 
«Грибівництво» 
студентами денної і 
заочної форми 
навчання спеціальності 
203 «Садівництво та 
виноградарство» 
освітнього ступеня 
магістр / Світельський 
М. М., Іщук О.В. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 43 с.
8.    Методичні вказівки 
до виконання 
практичних робіт з 
навчальної дисципліни 
«Грибівництво» за 
спеціальністю 
спеціальності 203 
«Садівництво та 
виноградарство» 
освітнього ступеня 
магістр / Світельський 
М. М., Іщук О.В. // 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2020. – 44 с. 
9. 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.
10.  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.
П30.14. Член журі ІІІ 
(обласного) етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
екології у 2018-2019 
навчальному році. 
Наказ №29 від 
25.01.2019 р. Член журі 
ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
біології (наказ 
управління освіти і 
науки ЖОДА № 299 від 
26.12.2019 р.), екології 
(наказ управління 
освіти і науки ЖОДА № 
28 від 30.01.2020 р.).

186779 Суліменко 
Олександр 
Григорович

доцент, 
Основне 
місце роботи

Права, 
публічного 

управління та 
національної 

безпеки

Диплом 
спеціаліста, 
кИЇВСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ. шЕВЧЕНКА, 
рік закінчення: 

1988, 
спеціальність:  
історія КПРС

32 Історія та 
культура 
України

Кваліфікація: Київський 
державний університет 
ім. Т.Г. Шевченка, 
спеціальність «Історія», 
кваліфікація «Історик, 
викладач історії та 
суспільствознавства», 
1988 р.
Диплом ПВ №769098 

Кандидат історичних 
наук, спеціальність 
07.00.05 – Етнологія. 
Тема дисертації: «Німці 
Волині (кінець XVIII – 
початок XX ст.)». 
Диплом кандидата наук 
ДК № 018312, 2003 р.

Атестат доцента 
кафедри гуманітарної 
освіти,
ДЦ № 010826, 2005 р. 

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України за темою: 
«Тестова методика 
контролю якості освіти 
на прикладі дисципліни 
«Історія та культура 
України»,



Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/0045576-
17,2017 р. 

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П302: 1. Суліменко О.Г., 
Мельничук І. А. 
Господарські та 
культурно-релігійні 
взаємовпливи 
української та німецької 
громад Волині (кінець 
XIX – початок XX 
століть). Гілея: 
науковий вісник: зб. 
наукових праць. Вип. 
115(12). К.: ТОВ НВП 
«ВІР», 2016. С. 24–27.
2. Суліменко О.Г., 
Мельничук І. А. 
Трагічна доля німців 
Житомирщини у 20-х - 
середині 30-х рр. ХХ ст. 
Гілея: науковийвісник: 
зб. наук. праць. Вип. 131. 
К.: Вид-во «Гілея», 
2018. С.60–63.
3. Суліменко О.Г., 
Мельничук І. А. Німці 
Волині – 
Житомирщини в 40–50-
х рр. XX ст. та процеси 
їх реабілітації. Гілея: 
науковий вісник: зб. 
наук. праць. Вип. 133. К. 
Вид-во «Гілея», 2018. С. 
27–30.
4. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Оперативний наказ 
НКВС № 00439 1937 р. 
та його наслідки для 
німецького населення 
Житомирщини. Гілея: 
науковий вісник: зб. 
наукових праць. Вип. 
129(2). К.:  Вид-во 
«Гілея»., 2018. С. 32–36.
5. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Німецька колонізація 
Волинської губернії в 
ХІХ – на початку ХХ ст. 
(історіографічний огляд 
німецькомовних 
джерел). Гілея: 
науковий вісник. зб. 
наук.  Вип. 142 (№ 3). 
К.:  Вид-во «Гілея», 
2019. С. 104–107.
6. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Релігійні вірування 
німців-колоністів 
Волинської губернії в 
ХІХ – на початку ХХ ст. 
Етнічна історія народів 
Європи: зб. наук. праць. 
Вип. 57. К.: КНУ ім. Т. 
Шевченка, 2019. С. 44–
48.
7. Суліменко О. Г., 
Мельничук І. А. 
Господарське та 
культурне життя чехів-
переселенців 
Волинської губернії в 
кінці XIX на початку XX 
ст. Етнічна історія 
народів Європи. зб. 
наук. праць. Вип. 60. К.: 
Вид-во КНУ ім. Т. 



Шевченка, 2020. С. 35-
43.
8. Суліменко О. Г. Чехи 
Волині-Житомирщини 
в 20-30-х роках XX ст. 
Гілея: науковий вісник: 
зб. наук. праць. Вип. 156 
(№ 5). К.: Вид-во 
«Гілея», 2020. С. 124–
128.
П30..3: 1. Суліменко О. 
Г., Сініцький А. Ц., 
Мельничук І. А. Історія 
України: навч.-метод. 
посіб. Житомир: Вид-во 
«Рута», 2014. 418с.
2. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наукова монографія. О. 
В. Скидан, І. А. 
Мельничук, В. 
П.Капелюшний, Н. Й. 
Романюк , О. Г. 
Суліменко та ін. // за 
ред. І.А. Мельничука: 
Т.1. Житомир, 2018. 300 
с.
3. Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи: 
наукова монографія. О. 
В. Скидан, І. А. 
Мельничук, В. 
П.Капелюшний, Н. Й. 
Романюк , О. Г. 
Суліменко та ін. // за 
ред.. І.А. Мельничука: 
Т.2. Житомир, ПП 
«Рута». 2019. 200с.
П30..8. 1. 
Співвиконавець 
наукової теми 
«Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи» 
(номер державної 
реєстрації 
0116U006609).
П30..15. 1. Суліменко О. 
Г. Переселення 
волинських селян до 
Сибіру в кінці XIX – на 
початку XX століття. 
Zbiór artykułów 
naukowych. Priorytetowe 
obzary badawcze: od 
teorii do praktyki. 2016. 
Lublin. s. 10-16.
2. Суліменко О. Г.  
Репресії проти німців 
Житомирщини на 
початку 30-х років 
XXст. Німці в історії 
України: матеріали між 
нар. наук.-практ. конф. 
1-2 жовтня 2015 р. 
Луцьк: ПВД 
«Твердиня», 2016. С. 
237-240. 
3. Суліменко О. Г. 
Запровадження 
Магдебурзького права 
на Правобережній 
Уркаїні в XIV – XVIIIст. 
Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 



світі: зб. наук. ст. за 
матеріалами V Міжнар. 
наук.- практ. конф. 18 
травня 2017 року, 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2017. С. 49-52.
4. Суліменко О. Г. 
Особливості звичаєвого 
права в житті 
українського народу в 
XVII – XVIIIст. Сучасні 
тенденції розбудови 
правової держави в 
Україні та світі: зб. наук. 
ст. за матеріалами VII 
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.
П30..16.Член обласної 
редакційної колегії 
науково-
документальної серії 
книг «Реабілітовані 
історією».

289382 Топольницьк
ий Павло 

доцент, 
Основне 

Обліку та 
фінансів

Диплом 
кандидата наук 

39 Інформаційні 
технології

Кваліфікація: 
Житомирське вище 



Петрович місце роботи KH 015695, 
виданий 

09.12.1997, 
Атестат доцента 
02ДЦ 000030, 

виданий 
24.12.2003

училище 
радіоелектроніки, 
спеціальність 
«Радіотехнічні засоби», 
1985 р.

Кваліфікація: 
Харківський військовий 
університет, рік 
спеціальність «Інженер-
дослідник», 1994 р.

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
20.02.14 – озброєння і 
військова техніка. Тема 
дисертації: 
«Вимірювання 
координат космічних 
обєктів оптико-
електронними засобами 
в умовах низької 
щільності реперів». 
Диплом кандидата наук 
КН № 015695,1997 р.

Атестат доцента 02ДЦ 
№000030, 2003 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України за темою: 
«Інноваційна 
спрямованість 
педагогічної 
діяльності». Тема 
випускної роботи 
«Геоінформаційні і 
космічні системи та 
технології у формуванні 
професійних 
компетенцій 
майбутнього фахівця 
аграрної сфери».
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/012417-
20,2020 р. 

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П30.1: Oleksandr 
Maevsky,Volodymyr 
Artemchuk,Yuri Brodsky, 
Igor Pilkevych, Pavlo 
Topolnitsky 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.
П30. 2: 1. Андреєв О.В., 
Парфенюк В.Г., 
Топольницький П.П., 
Франжі 
О.В.Підвищення 
завадостійкості пункту 
прийому цільової 
інформації з космічних 
апаратів в форматі 
HRPT. Проблеми 
створення, 
випробування, 
застосування та 
експлуатації складних 
інформаційних систем: 
Збірник наукових 
праць. Випуск 13 – 
Житомир: ЖВІ, 2016. 
2. О. В. Андреєв, В. В. 
Ципоренко, Є. О. 
Андреєва, 



Топольницький П.П. 
Визначення 
місцезнаходження 
джерела 
радіовипромінювання з  
аерокосмічного носія. 
Збірник наукових 
праць. Випуск 14 – 
Житомир: ЖВІ, 2017. 
3. Ковтун С.О., 
Ковальчук С.В., 
Топольницький П.П. 
Статистичні 
характеристики 
енергетично 
прихованого 
фазоманіпульованого 
сигналу. Збірник 
наукових праць. Вип. 16 
/ Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова. – 
Житомир : ЖВІ, 2019. – 
180 с. – ISSN 2076-1546. 
4. Скидан О. В., 
Бродський Ю. Б., 
Пивовар П.В., 
Топольницький П.П. 
Космічні технології у 
виробничій системі 
сільськогосподарських 
товаровиробників. 
Збірник наукових праць 
ЖНАЕУ. - Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019.
5. Бродський Ю.Б., 
Ковтун С.О., Ковальчук 
С.В., Топольницький 
П.П. Методичний підхід 
до визначення 
статистичних 
арактеристик 
кодофазоманіпульовано
го сигналу в 
інформаційних 
системах. Збірник 
наукових праць. Вип. 17 
/ Житомирський 
військовий інститут 
імені С. П. Корольова. – 
Житомир : ЖВІ, 2019. –
ISSN 2076-1546.  
6. Николюк О.М., 
Гуреля В.В., 
Топольницький П.П. 
Оцінка ефективності 
вико-ристання 
технологій аерофо-
тозйомки малими та 
серед-німи 
сільськогосподарськи-
ми підприємствами. 
Науково-практичний 
журнал «АгроСвіт» № 
11. 2020. Стор. 66-74.
П30.3:  Бугайов М.В., 
Даник Ю.Г., Родіонов 
А.В. Поздняков П.В., 
Пулеко І.В., 
Топольницький П.П. 
Основи побудови 
безпілотних 
роботизованих систем 
спеціального 
призначення. 
Навчальний посібник. 
Житомир: ЖВІ, 2016., 
320 с.
П30.10: Начальник 
кафедри космічних 
систем 2006-2017 роки.
П30.17: На посадах 
науково-педагогічних 
працівників з 2000 
року.

55036 Коваль доцент, Інженерії та Диплом 27 Вища Кваліфікація: Київський 



Тетяна 
Леонідівна

Основне 
місце роботи

енергетики спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 
рік закінчення: 

1985, 
спеціальність:  
математика, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 000652, 
виданий 

01.01.1992, 
Атестат доцента 

12ДЦ 002034, 
виданий 

01.01.2001

математика державний університет 
їм Т.Г. Шевченка, 
Спеціальність 
«Математика», 1985 р.

Кандидат фізико-
математичних наук, 
спеціальність – 01.01.05 
«Теорія ймовірностей та 
математична 
статистика». Тема 
дисертації: «Уточнение 
предельных теорем для 
оценок коэффициентов 
регрессии случайных 
полей».
Диплом кандидата 
наук, ДК № 000652, 
1992 р.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України
ННІ післядипломної 
освіти за темою: 
«Характеристика 
основних видів 
контролю успішності 
студентів з дисципліни 
«Вища математика». 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СС 
00493706/004508-17, 
2017 р. 

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П30.1 AR. Dronе as a 
platform for 
measurements / A. 
Koval,E. Irigoyen, T. 
Koval // Proceedings of 
the 37th International 
Conference  on 
ELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGY 
(ELNANO), (April 18–
20), Kyiv: IEEE 2017. 
P.424–427 (Scopus).
П30.3 Вища 
математика. 
Математичний аналіз : 
навч. посіб. для 
студентів спеціальності 
141 "Електроенергетика, 
електротехніка та    
електромеханіка" 
Житомир:  ЖНАЕУ, 
2020. 157 
П30.14. Керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком.
П3015: 1. А.В. Коваль, 
О.В. Гордійченко, Т.Л. 
Коваль   Щодо 
можливості проведення 
вимірювань 
забрудненості повітря 
міні безпілотними 
літальними апаратами: 
Збірник доповідей  2-ї 
наук.-техн. конф. ФІКТ 
ЖДТУ «Комп’ютерні 
технології: інновації, 
проблеми, рішення»:
(Житомир: 17–19 
жовтня 2017 р.). 
Житомир: Вид-во 
ЖДТУ, 2017,С. 138-139.  
2. КовальТ.Л. Швидкість 
збіжності у центральній 
граничній теоремі для 
асоційованих 



випадкових полів : 
збірник доповідей 
конференції «Наукові 
читання  -  2018» ф.-ту 
інженерії та енергетики 
ЖНАЕУ (Житомир: 19 
березня, 2018), 
Житомир: Вид.-во 
ЖНАЕУ, 2018, С.69-70.                                                     
3. КовальТ.Л. Про 
точність нормальної 
апроксимації оцінки 
найменших квадратів 
для випадкового поля з 
умовою сильного 
перемішування: ІІ 
міжнародна науково-
практична конференція 
«Біоенергетичні 
системи в 
агропромисловому 
виробництві»: зб. доп. 
(Житомир: 15-16 
листопада, 2018),  
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2018, С. 77-79
4. Коваль А.В.,Ткачук 
А.Г.,Гриневич 
М.С.,КовальТ.Л. Вісник 
Хмельницького 
національного 
університету, 
Хмельницький, 2019. № 
6. С. 184-191                                  
 5. Коваль Т.Л. 
Центральна гранична 
теорема для слабо 
асоційованих 
випадкових полів: 
Матеріали науково-
практичної конференції 
факультету інженерії та 
енергетики «Наукові 
читання 2020» 
(Житомир 5-6 березня, 
2020  ),  Житомир: Вид-
во ЖНАЕУ, 2020. – С. 
32-34 
6. КовальТ.Л. Про 
точність нормальної 
апроксимації оцінки 
найменших квадратів 
для слабо асоційованих 
випадкових полів : зб. 
допов. ІV міжнар. наук.-
практ. конф. 
«Біоенергетичні 
системи» (Житомир: 29 
травня, 2020),  
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2020,  С. 155-
158.
П30.17. Досвід 
практичної роботи за 
спеціальністю 32 роки: 
1989-1992 аспірантура у 
Київському державному 
університеті їм Т.Г. 
Шевченка, 1992-1996 
асистент кафедри вищої 
математики 
Тернопільського 
приладобудівного 
інституту, 1996 по 
теперішній час 
асистент, старший 
викладач, доцент 
Поліського 
національного 
університету. 

168940 Плечко 
Антоніна 
Андріївна

старший 
викладач, 
Основне 
місце роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет ім. 

15 Українська мова 
за професійним 
спрямуванням

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
імені І.Франка, 
Спеціальність 



І.Я.Франка, рік 
закінчення: 

1997, 
спеціальність:  

Українська мова 
і література, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 057587, 
виданий 

24.09.2020

«Українська мова і 
література», 
кваліфікація «Вчитель 
української мови і 
літератури, зарубіжної 
літератури».
Диплом ЛЗ ВЕ№ 
000812, 1997 р.

Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 
10.02.01 – українська 
мова. Тема дисертації: 
«Вірування про небесні 
світила в 
середньополіських 
говірках: 
етнолінгвістичний 
аспект». Диплом 
кандидата наук ДК № 
057587, 2020 р.

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П30.1. 1.Olena Pryschepa, 
Antonina Plechko, Olena 
Svysiuk. Peculiarities of 
Lexeme mankind 
Perception by Ukrainian 
Youtth in the Context of 
Present-Day Chronotops 
/ Olena Pryschepa, 
Antonina Plechko, Olena 
Svysiuk // Journal 
Association 1901 
"SEPIKE": Social 
Educational Project of 
Improving Knowledge in 
Economics. – Edition 17. 
– Frankfurt 
(Deutschland), Poitiers 
(France), Los Angeles 
(USA). – 2017. – S. 30-
34.
2. Plechko A. The social 
chronotopos impact on 
the perception of the 
lexeme patriotism by 
Ukrainian youth / O. 
Pryschepa, A. Plechko, O. 
Svysiuk // Journal 
«SEPIKE». – 2018. – 
Edit. 20. – P. 61–63.
3. Плечко А. А. 
Особливості 
вербалізації концепту 
Україна в мовомисленні 
сучасної української 
молоді / О. П. Прищепа, 
А. А. Плечко, О. В. 
Свисюк // Наук. вісн. 
НУБіП України. Сер. 
Філолог. науки. 2018. 
Вип. 292. С. 109–116.
4. Плечко А. А. Зорі в 
середньополіських 
ворожіннях. Science And 
Education a New 
Dimension. Philology. VII 
(60). Будапешт, 2019. С. 
71–73.
П30.2. 1. Плечко А. А. 
Гра сонця у віруваннях 
поліщуків Середнього 
Полісся. / А.А. Плечко 
// Волинь-
Житомирщина. 
Історико-філологічний 
збірник з регіональних 
проблем – Вип.28 – 
Житомир: Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2017.–С. 
87-95.
2. Плечко А.А. 
Семантичніполялексем



рід, народ, нація, 
моваусприйманністуден
тівнефілологічногоВНЗ
насучасномуетапірозвит
кумови/ О.П. Прищепа, 
А.А. Плечко // 
ВісникЖитомирськогод
ержавногоуніверситетуі
меніІванаФранка. 
Філологічні науки. – 
Випуск 1 (85). – 
Житомир: Вид-во ЖДУ 
ім. І. Франка, 2017.– С. 
80-87.
3. Прищепа О.П., 
Плечко А.А., 
Білошицька З.А. 
Порівняльний аналіз 
сприймання лексеми 
патріотизм українською 
молоддю в умовах 
нинішнього соціального 
часопростору. – Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. Серія: 
Філологія 
(мовознавство): збірник 
наукових праць / [гол. 
ред. І. Я. Завальнюк]. – 
Вінниця: ТОВ «фірма 
Планер», 2018. Вип. 26. 
С. 40-47.
4. Прищепа О. П. 
Особливості 
вербалізації концепту 
Україна в мовомисленні 
сучасної української 
молоді / О. П. Прищепа, 
А. А. Плечко, О. В. 
Свисюк // Наук. вісн. 
НУБіП України. Сер. 
Філолог. науки. 2018. 
Вип. 292. С. 109–116.
5. Плечко А.А. 
Семантика назв 
небесних світил у 
середньополіських 
говірках. Науковий 
часопис Національного 
педагогічного 
університету ім. М.П. 
Драгоманова. Серія 10. 
Проблеми граматики і 
лексикології української 
мови: збірник наукових 
праць. Вип. 14. Київ: 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2019. 
С.87–95.
6.Плечко А. Народна 
метеорологія в 
середньополіських 
віруваннях. Наукові 
записки Вінницького 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Михайла 
Коцюбинського. Серія: 
Філологія 
(Мовознавство): збірник 
наукових праць. 
Вінниця: ТОВ фірма 
Планер, 2019. Вип. 29. 
С. 102–112.
7. Плечко А. Поліські 
легенди про Всесвітній 
потоп. Лінгвістика : 
збірник наукових праць. 
№1 (40). Старобільськ: 
Луганський 
національний 
університет імені Тараса 



Шевченка, 2019. С. 46–
541
П30.13. 1. Плечко А. 
А.Навчальний 
практикум «Тексти для 
редагування та 
перекладу з української 
мови за професійним 
спрямуванням» для 
студентів І курсу 
спеціальності «Геодезія 
та землеустрій» / А.А. 
Плечко. Житомир, 2017. 
– 33 с.
2. Плечко А. А. Збірник 
диктантів з української 
мови для студентів 
аграрних закладів 
вищої освіти / А.А. 
Плечко, Прищепа О.П. 
Житомир, ЖНАЕУ, 
2018. – 165 с.
П30.15. 1.Плечко А.А. 
Фрагменти 
середньополіських 
вірувань про потоп. / 
А.А. Плечко // Наука. 
Молодь. Екологія-2016. 
Реалії та перспективи: 
матеріали ХІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
студентів, аспірантів та 
молодих вчених, 27 
травня 2016 р. –
Житомир: ЖНАЕУ. – С. 
184-187.
2. Плечко А.А. 
Середньополіські 
вірування про плями на 
Місяці. / А.А. Плечко // 
Zbiórartykulównaukowyc
h. Filologia, Socjologia i 
kulturoznawstwo. 
Teoretyczne i praktyczne 
aspekty rozwoju 
współczesnej nauki: 
Czestochowa 
(Ченстохова), 
(30.03.2017 – 
31.03.2017) – Warszawa: 
Wydawca: Sp. Z o.o. 
Diamond trading tour, 
2017. – S. 70-75.
3. Плечко А.А. Назви 
зірок та сузір’їв у 
віруваннях поліщуків. / 
А.А. Плечко // Philology, 
sociology an dculturology. 
Science, research, 
development : 
zbiórartykulównaukowyc
hrecenzowanych. 
Monografia 
pokonferencyjna.–
Barcelona, 30.05.2018-
31.05.2018r. – Warszawa: 
Wydawca: Sp. Zo.o. 
Diamondtradingtour, 
2018. – S. 89-98.
4.Плечко А.А. 
Характеристика води у 
поліських віруваннях. // 
Водні і наземні 
екосистеми та 
збереження їх 
біорізноманіття - 2019. 
Збірник наукових праць 
(22-24 травня 2019 р.) 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019. С. 199-202.
П.17. Досвід практичної 
роботи за фахом 10 
років: Викладачем 
української мови на 
кафедрі іноземних мов 
факультету економіки 



та менеджменту з 2007 
року донині.

18909 Ковтун 
Тетяна 
Ігорівна

доцент, 
Основне 
місце роботи

Лісового 
господарства та 

екології

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
інститут ім. 
Франка, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  
біологія і хімія, 

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет, рік 

закінчення: 
2017, 

спеціальність: 
205 Лісове 

господарство, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 059485, 

виданий 
01.07.2010, 

Атестат доцента 
12ДЦ 002423, 

виданий 
20.07.2001

24 Безпека 
життєдіяльності 
та охорона праці

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний 
педагогічний інститут 
ім. І. Франка, 
спеціальність «Біологія 
і хімія», кваліфікація – 
вчитель біології і хімії 
середньої школи,  
Диплом з відзнакою 
МВ-І №038471,1990 р.

Кваліфікація: 
Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет, 
спеціальність «Лісове 
господарство», 
кваліфікація – інженер 
лісового господарства, 
Диплом з відзнакою С17 
№050654, 2017 р. 

Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність  
03.00.16 – екологія. 
Тема дисертації: 
«Особливості 
екологічної структури 
ентомокомплексів 
зелених насаджень м. 
Воронежа». Диплом 
кандидата наук КТ 
№030654, 1997 р.

Атестат доцента 
кафедри екології 
лісового господарства, 
ДЦ № 002423,2001 р.

Підвищення 
кваліфікації:
НУБіПУ ННІ 
післядипломної освіти, 
«Електронний 
навчальний курс з 
дисципліни за темою: 
«Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці». 
Свідоцтво СС 
00493706/001577-16, 
2016 р.

ДСНС України. 
«Навчальний курс 
керівника навчальної 
групи ЦЗ». Посвідчення 
про фукнціональне 
навчання (підвищення 
кваліфікації цільового 
призначення) у сфері 
цивільного захисту ЖТФ 
№002045, 2016 р.

Управління Держпраці 
в Житомирській області. 
Посвідчення про 
перевірку знань з 
питань охорони праці 
№7/19, 2019 р.

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
ліцензійних умов:
П30.2. 1.Ковтун Т.І. 
Особливості екології 
совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 



зони міста Житомира. 
Науковий вісник НЛТУ 
України. 2016. Вип. 
26.3. С.273-278. 
2.Ковтун Т.І. Аналіз 
динаміки показників 
видової різноманітності 
угруповань 
совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони м. Житомир. 
Науковий вісник НЛТУ 
України. 2017. Вип. 27.4. 
С.91-94. 
3. Ковтун Т.І. Огляд 
трофічних зв’язків 
гусені совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони міста Житомир. 
Науковий вісник НЛТУ 
України. 2018.  Вип. 
28.3. С.26-29.
4. Ковтун Т. І. 
Таксономічний склад 
кормових рослин гусені 
совкоподібних 
(Lepidoptera: 
Noctuoidea) в умовах 
напівприродних 
екосистем приміської 
зони міста Житомир. 
Науковий вісник НЛТУ 
України. 2019. Вип.29.2. 
С. 58-62.
5. Ковтун Т.І., Климчук 
О.О. Ландшафтно-
біотопічний та 
зоогеорафічний аналіз 
надродини Noctuoidea 
(Lepidoptera) приміської 
зони м. Житомир. 
Наукові горизонти. 
2020. № 05 (90). С. 65-
72.
П30.8. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми 
«Мисливствознавство, 
захист лісу та 
вирощування стійких 
насаджень в умовах 
Житомирщини з 
використанням засобів 
механізації 
лісогосподарських 
робіт» (№ 
держреєстрації 
0115U006735, 2016-2022 
рр.). 
П30.9. Керівництво 
науково-дослідницькою 
роботою з теми 
«Моніторинг якості 
питної води через 
визначення показників 
рН середовища та 
електропровідності 
засобами 
MultilabNOVALINK» 
учня Житомирського 
екологічного ліцею № 
24 Леуса А.О. ( І місце 
на ІІ та ІІІ етапах 
Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук», 
2015 рік).
П30.10. З 1.09.2019 р. - 



організаційна робота на 
посаді секретаря вченої 
ради факультету 
лісового господарства
З 8.12.2020 р.- 
організаційна робота на 
посаді секретаря вченої 
ради факультету 
лісового господарства та 
екології
П30.13. 1.Методичні 
рекомендації для 
виконання самостійної 
роботи з 
дисципліни«Основи 
охорони праці»для 
студентів напряму 
підготовки 6.030601 
«Менеджмент»варіатив
на компонента 
«Менеджмент 
організацій» (заочна 
форма навчання) 
[Електронний ресурс] / 
Укл. Т. І. Ковтун. (1 
файл) Житомир : 
ЖНАЕУ, 2015.  165с. 
2.Методичні 
рекомендації для 
виконання самостійної 
роботи з дисципліни 
«Основи охорони праці 
в галузі екологічної 
безпеки» для студентів 
спеціальності 
8.04010603 «Екологічна 
безпека» / Укл. Т.І. 
Ковтун. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2016. 128 с.
3.Методичні 
рекомендації до 
проведення практичних 
робіт з дисципліни 
«Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці» для 
студентів напряму 
підготовки 6.030401 
«Правознавство» / Укл. 
Т.І. Ковтун. Житомир: 
ЖНАЕУ, 2017. 134 с. 
URL : 
http://lib.znau.edu.ua/jir
bis2/index.php?
option=com_irbis&view=i
rbis&Itemid=108
4.Методичні 
рекомендації для 
виконання самостійної 
роботи з навчальної 
дисципліни «Охорона 
праці в галузі» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Магістр» зі 
спеціальності 205 
«Лісове господарство» 
галузі знань 20 
«Аграрні науки та 
продовольство» (заочна 
форма навчання) /Укл. 
Т. І. Ковтун.  Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. – 69 с.
П.3014. 1.ІІ місце на І 
етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» у 
2016-2017 н. р. серед 
студентів ЖНАЕУ, 
протокол засідання 
конкурсної комісії від 
14.03.2017 р.
2. І місце на І етапі 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт серед 



студентів ПНУ у 2020-
2021 н.р. зі 
спеціальності 
«Цивільна безпека 
(Охорона праці)», 
протокол засідання 
галузевої конкурсної 
комісії від 25.01.2021 р.
П30.15. 1. Ковтун Т.І., 
Ковтун М.І. Особливості 
трансформування 
поняття «безпека» у 
студентів екологічних 
спеціальностей: мат. 
конференції науково-
педагогічних 
працівників науково-
інноваційного інституту 
екології та лісу «Наукові 
читання – 2018» 
(Житомир, 1 березня 
2018 р.). Житомир, 
2018. С. 55-58.
2. Ковтун Т.І., Буднік 
М.В. Аналіз 
фінансування заходів з 
охорони праці в ДП 
«Пулинський лісгосп 
АПК»: зб. мат-лів «Еко 
– читання: конференція 
молодих науковців, 
студенті та учнів». 
(Житомир, жовтень 
2019р.). Житомир: Вид-
во «Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2019. С. 
57-59.
3. Ковтун Т.І. Буднік 
М.В. Стан умов та 
безпеки праці в ДП 
«Пулинський лісгосп 
АПК»: мат. VІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. 
студентів, магістрів, 
аспірантів і молодих 
учених .Ліс. Наука. 
Молодь. (Житомир, 20 
листопада 2019 р.). 
Житомир, 2019. С.104-
105. 
4. Ковтун Т.І. 
Статистичний аналіз 
виробничого 
травматизму на 
підприємствах, що 
координуються 
Держлісагенством 
України: мат. конф. 
наук.-пед. працівників 
науково-інноваційного 
інституту екології та лісу 
«Наукові читання – 
2020» (Житомир, 12 
травня  2020 р.). 
Житомир, 2020. С. 37 -
39.
5. Ковтун Т.І., Гасилов 
Р.Р., Іскоростенський 
Б.П. Порівняльний 
аналіз стану 
виробничого 
травматизму на 
лісогосподарських 
підприємствах України. 
Сучасні проблеми 
урбанізованих 
територій: матеріали ІІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир, 10-11 
листопада 2020 р. 
Житомир, 2020. С. 47-
48.
П30.16.Член Товариства 



лісівників України.

183585 Бродський 
Юрій 
Борисович

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Обліку та 
фінансів

38 Геоінформатика Кваліфікація: 
Житомирське вище 
училище 
радіоелектроніки, 
спеціальність 
«Радіотехнічні засоби», 
1985 р.

Ад’юнктура при 
Харківському 
військовому 
університеті, рік 
закінчення, 1994 р.

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.21 – Радіотехнічні 
системи спеціального 
призначення 
включаючи 
електродинаміку і 
техніку НВЧ. Тема 
дисертації: «Нелінійні 
ефекти, що виникають 
при розповсюдженні 
потужного НВЧ-пучка 
через атмосферу 
Землі». Диплом 
кандидата наук КН № 
007274, 1995 р.

Атестат доцента ДЦ 
№007768, 2003 р.

Підвищення 
кваліфікації:
НУБіП України, ННІ 
післядипломної освіти,
тема: «Упровадження 
сучасних  новітніх 
технологій навчання 
при викладанні 
дисципліни 
«Інформаційні системи 
і технології», 2017 р

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П30.1. 1. Oleksandr 
Maevsky, Yuri Brodsky, 
Volodymyr Artemchuk, 
Igor Pilkevych, and Pavlo 
Topolnitsky 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. – 
2020. - Vol. 298. - P. 111-
122. 
https://doi.org/10.1007/9
78-3-030-48583-2_7 .
2. Molodetska K. Model 
of Assessment of 
Information-
Psychological Influence in 
Social Networking 
Services Based on 
Information Insurance / 
K. Molodetska, Yu. 
Brodskiy, S. Fedushko // 
Control, Optimisation 
and Analytical Processing 
of Social Networks : Proc. 
of the 2nd International 
Workshop on COAPSN-
2020. – 2020. – Vol. 
2616. – P. 187–198. – 
http://ceur-ws.org/Vol-
2616/paper16.pdf.
П30.2. 1. Бродський Ю. 



Б. Математична модель 
взаємодії хижак–
жертва з врахуванням 
просторових факторів 
та фактору опору 
середовища існування 
популяцій / І. А. 
Пилькевич, Ю. Б. 
Бродський, О. В. 
Маєвский // Науковий 
журнал "ScienceRise". – 
Харків: Технологічний 
центр, 2015. – № 4/2 
(9). – С. 23–27.
2. Бродський Ю. Б. 
Моделювання 
природних процесів 
взаємодії з урахуванням 
невизначеності в 
початкових умовах 
задачі Коші / Ю. Б. 
Бродский, О. В. 
Маєвський // Scientific 
Journal “ScienceRise” № 
9/2 (26), September 
2016. – С. 24–30.
3. Бродський Ю. Б. 
Аналіз фазових 
траєкторій при 
моделюванні динаміки 
розвитку екосистеми 
«Хижак-жертва» / Ю. Б. 
Бродський, О. В. 
Маєвський // Вісн. 
ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 
(58). С. 185–194.
4. Бродський Ю. Б. 
Методологія 
дослідження 
ефективності 
кормовиробництва в 
умовах інноваційних 
викликів / І.Ф.Грабчук, 
В.В.Бугайчук, Ю. Б. 
Бродский // Вісник 
ОНУ імені 
І.І.Мечникова. 2017. 
Т.22, Вип.2(55). Одеса, 
2017. С.84-88.
5. Бродський Ю. Б. 
Імітаційне 
моделювання динаміки 
екосистем на прикладі 
системи «хижак – 
жертва» / Ю. Б. 
Бродский, О. В. 
Маєвський, Ю. О. 
Тимонін // Scientific 
Journal “ScienceRise” № 
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Вип.130(3).- С.247-252.
5. Аристотель – 
засновник науки 
(соціокультурні та 
епістемологічні 
детермінанти наукової 
програми мислителя)// 
Вісник Львівського 
університету ім. 
І.Франка. «Філософсько-
політологічні студії», 
Випуск 20,  
«Видавництво 
Львівського 
університету ім. І. 
Франка».Львів, 2018. - 



С.115-120.
6. Віра і знання: до 
питання релігійності 
вчених//Вісник 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка. «Філософсько-
політологічні студії», 
Вип.23, «Видавництво 
Львівського 
університету 
ім.І.Франка».- Львів, 
2019.-С.107—112.
7.Дилетантизм і 
«спеціалізм» у 
філософській концепції 
науки О.І.Герцена// 
Вісник Львівського 
університету ім.. 
І.Франка.-«Філософсько
-політологічні студії», 
Вип. 27, «Видавництво 
Львівського 
університету ім. 
І.Франка».- Львів, 2019.- 
С.48 – 54.
8.Феофраст як 
засновник ботанічної 
науки// Науковий 
вісник міжнародного 
гуманітарного 
університету. Серія: 
Історія. Філософія. 
Політологія.: Наук. 
зб.,Вип. 19, Видавничий 
дім «Гельветика». 
Херсон, 2020
П30..3. 1. Шевчук С.Ф. 
Національно-культурна 
ідентичність у 
глобалізованому світі// 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / І. 
А. Мельничук / О. В. 
Скидан, В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк, В. П. Шевчук 
та ін. / За ред. І. А. 
Мельничука. з іл. Т.1, 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2018. – 296 с.: 
С.205-210;
2. Шевчук С.Ф. 
Особливість 
національного 
менталітету українців та 
європейська орієнтація/ 
Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 
цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / І. 
А. Мельничук / О. В. 
Скидан, В. П. 
Капелюшний, Н. Й. 
Романюк, В. П. Шевчук 
та ін. / За ред. І. А. 
Мельничука.  з іл.  Т. 1. 
Житомир: Вид-во 
«Рута», 2018. 296 с.: С. 
211-216. 
1. 3. Шевчук С.Ф., 
Кондратюк Л.Р. Вчений, 
наука і філософія 
(життя і творчість 
О.О.Любіщева) 
//Трансформація 
українського 
суспільства та його 
еліти у контексті 



цивілізаційного 
розвитку Європи. 
наукова монографія / О. 
В. Скидан, Мельничук 
І.А., В. П. Капелюшний, 
Н. Й. Романюк та ін. / 
За ред. І. А. Мельничука 
–Т.2, Житомир: Вид-во 
«Рута», 2019. – 200 с., з 
іл. --С.116-121.
2. Філософія: 
навчально-методичний 
посібник /С.Ф.Шевчук, 
В.В.Мельничук. 
Житомир: Вид-во 
ЖНАЕУ, 2019. 120 с.
3. Шевчук С.Ф. 
Філософія науки:  
навчально-методичний 
посібник.- Житомир: 
Вид-во ЖНАЕУ, 2020. – 
96 с.
П30..9. Член журі 
конкурсів «Мала 
академія наук України» 
(2017, 2018 рік); секція 
«Релігієзнавство».
П30..14. Керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком «Любомудр»
П30..15. 1.Національно-
культурна ідентичність 
у глобалізованому світі 
// Наукові записки 
національного 
університету «Острозька  
академія». Серія 
«Культурологія». 
Проблеми культурної 
ідентичності в ситуації 
сучасного діалогу 
культур:  матеріали Х  
міжнародної наукової 
конференції. (Острог, 
12-13 травня 2017 року)/ 
ред.кол.: І.Д.Пасічник, 
Д.М. Шевчук та ін.- 
Острог: Вид-во  
Національного ун-ту 
«Острозька академія», 
2017.- Вип.. 18.- С. 58-
60.
2. Технократичне 
мислення і філософська 
культура// Освітні 
стратегії розвитку 
духовної та світоглядної 
культури особистості 
громадянського 
суспільства. Матеріали 
Всеукраїнської наукової 
конференції. 20-21 
квітня 2017 р., м.Дніпро. 
Частина І/ Наук. 
ред..О.Є.Висоцька.- 
Дніпро: СПД «Охотнік», 
2017.- С. 49-51.
3. Світогляд як 
результат взаємодії 
науки з іншими 
елементами духовного 
життя // Знання. Освіта. 
Освіченість.: Зб. 
Матеріалів ІІІ  
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, м. 
Вінниця, 28-29 вересня 
2016 р.- Вінниця: ВНТУ, 
2016.- С. 162-165.
4.Погляд філософії на 
глобальні проблеми 
сучасності/ С.Шевчук, 
А.Загляда// Студентські 
наукові читання – 2016: 
Зб. Матеріалів, 



Житомир, 2016.- С. 108-
110.
 5. Український 
менталітет: між 
Заходом і Сходом // 
«Дні науки 
філософського 
факультету – 2017, 25-
26 квітня 2017 р.: 
(матеріали доповідей та 
виступів)/ редкол.: 
А.Є.Конверський та ін.-
К.: Видавничо-
поліграфічний центр 
«Київський 
університет», 2017.- 
Ч.5.- С. 175-176.
6.До питання існування 
«двох наук» 
(фундаментальної і 
прикладної) // 
Соціально-економічні 
проблеми аграрного 
розвитку регіонів: 
Матеріали 
Всеукраїнської науково-
практичної 
конференції, м. 
Житомир 16 травня 
2017.- С. 206-209   
7. Роль читання та 
самоосвіти в умовах 
формування 
інформаційного 
суспільства/ 
Філософська спадщина 
П.В.Копніна і сучасна 
філософія.: Матеріали 
Міжнар. наук.-практ. 
конф., приуроченої до 
60-річчя кафедри 
філософії КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 31 травня 
2018 р. Київ: ТОВ НВП 
«Інтерсервіс», 2018. С. 
140-142.
8.Учитибутилюдиною: 
філософськізасадипедаг
огічногомислення/Конд
ратюкЛ.Р.,ШевчукС.Ф./
/ 
Moderneducationalspace: 
thetrans 
formationofnationalmode
lsintermsofintegration.: 
IIInternationalscientificco
nference, October 26, 
2018. Leipzig, 2018. 
C.141-148.
9. Знання і віра у 
філософії Блеза 
Паскаля/ ШевчукС.Ф., 
Кондратюк Л.Р.// 
Ціннісні орієнтири в 
сучасному світі: 
теоретичний аналіз та 
практичний досвід: 
Збірник тез 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції, 
м.Тернопіль, 4-5 квітня, 
2019.—С. 124-126.
Творчість Лесі Українки 
крізь призму нових 
ціннісних 
орієнтирів//Родина 
Рильських у 
європейському 
культурному просторі 
ХІХ – ХХ століть: 
Матер. Всеукр. наук.-
практ. конф., присв.125-
річчю від дня 
народження 
М.Рильського (19 
березня 2020 р.). 



Новоград-Волинський: 
«НОВОград», 2020. – 
С.214 – 219.
П30.17.  Досвід 
практичної роботи 
викладачем 
філософських 
дисциплін – 36 років, 
включаючи три роки 
стаціонарної 
аспірантури.

137888 Хант Галина 
Олександрівн
а

завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце роботи

Економіки та 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 

Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, рік 
закінчення: 

2004, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої освіти. 

Мова та 
література 
(німецька), 

Диплом 
магістра, 

Житомирський 
національний 

агроекологічний 
університет, рік 

закінчення: 
2018, 

спеціальність: 
071 Облік і 

оподаткування, 
Атестат доцента 

AД 005524, 
виданий 

26.11.2020

14 Іноземна мова 
за професійним 
спрямуванням

Кваліфікація: 
Житомирський 
державний університет 
ім. І.Франка, 
спеціальність: 010103 
«Педагогіка і методика
Середньої освіти. Мова і 
література», 2002 р.

Кваліфікація: 
Житомирський 
Державний університет 
імені Івана Франка, 
спеціальність–: 010103 
«Педагогіка і методика 
Середньої освіти. Мова 
та література» 
(німецька), 2004.

Диплом магістра, 
Житомирський 
національний
агроекологічний 
університет, 
спеціальність: 071 
«Облік і 
оподаткування», 2018,

Кандидат філологічних 
наук, спеціальність 
10.02.04
– германські мови. Тема 
дисертації: «Системні та 
функціональні 
особливості 
англомовних 
однослівних ідіом (на 
матеріалі сучасного 
публіцистичного 
дискурсу». Диплом 
кандидата наук ДК № 
057679, 2011 р.

Атестат доцента 
кафедри англійської 
філології та перекладу 
12ДЦ № 034264, 2013 р.

Сертифікат, що 
посвідчує визначення 
рівня володіння
німецькою мовою 
Goethe-Zertficat B2 1346-
AB2A-0000611149, 2020 
p.

Підвищення 
кваліфікації: НУБіП 
України, ННІ 
неперервної освіти і 
туризму. Тема: 
«Упровадження у 
навчальний процес 
інтерактивних методів 
навчання при 
викладанні дисципліни 
«Ділова іноземна мова 
(німецька)», свідоцтво 
СС 00493706/011339-20, 
2020 р.

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 



Ліцензійних умов:
П30.1. 1) 
Radiomonitoring of plant 
products and soils of 
Polissia during the long-
term period after the 
disaster at the Chornobyl 
Nuclear Power Plant. 
Regulatory Mechanisms 
in Biosystems 
//Regulatory 
Mechanisms in 
Biosystems. 2017.  8(3). 
Р. 444 – 454.  (Web of 
Science) 
2) Assessment of the 
stability of aquatic 
ecosystems development 
on the basis of indicators 
of the macrophytes 
fluctuating asymmetry // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies, 2018. Vol. 
4, No. 10 (94). P. 54 – 61. 
(Scopus )
3) Distribution and 
ecological growth 
conditions of Utricularia 
australis R. Br. in Ukraine 
// Journal of Water and 
Land Development, 2021, 
No. 48 (I–III): 32–47.
П303. 1) Хант Г. О., 
Лазаренко І. С., 
Коновалова В. А. 
Англійська мова. 
Навчальний посібник 
для студентів аграрних 
спеціальностей вищих 
аграрних навчальних 
закладів. Житомир : 
Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 
118 с. 
2) Хант Г. О., Мороз М. 
В. Німецька мова. 
Навчальний посібник. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2019. – 160 с.
П30.5. 2016 - 2019 роки 
– асистент проекту 
«Німецько-українська 
співпраця в галузі 
органічного 
землеробства».
П30.8.  
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного до 
переліку наукових 
фахових видань України 
– видання «Наукові 
горизонти» (включено 
до категорії Б Переліку 
наукових фахових 
видань України, в яких 
можуть публікуватися 
результати 
дисертаційних робіт на 
здобуття наукових 
ступенів доктора і 
кандидата 
ветеринарних, 
економічних, 
сільськогосподарських 
та технічних наук зі 
спеціальностей – 051, 
071, 072, 073, 075, 076, 
101, 133, 183, 201, 202, 
203, 204, 205, 206, 208, 
211, 281, 292 (наказ 
МОН України № 1643 
від 28.12.2019 р., наказ 
МОН України № 409 
від 17.03.2020 р.).
2. Відповідальний 
виконавець наукової 



теми «Когнітивно-
прагматичний аспект 
вивчення 
комунікативної 
діяльності» (держ. 
реєстр. номер  
0119U103683).
П30.9. Член журі ІІ 
етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів 
Малої академії наук 
України відділення 
«Мовознавство» у 2017-
2018 рр. Накази №25 і 
№32 Управління освіти 
і науки Житомирської 
обласної державної 
адміністрації від 
01.02.2017 р. та 
02.02.2018 р. 
відповідно.
П30.10. З 2016 року – 
завідувач кафедри 
іноземних мов 
Житомирського 
національного 
агроекологічного 
університету.
П30.14. З 2016 року – 
керівник наукового 
гуртка «Academic 
Writing». Керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
німецької мови.
П30.17. Перекладацька 
діяльність протягом 10 
років. З 2007 року 
працює в 
перекладацькій агенції 
«Great» на посаді 
перекладача (німецька 
мова).

182230 Довбиш 
Лариса 
Леонідівна

доцент, 
Основне 
місце роботи

Агрономічний Диплом 
спеціаліста, 

Житомирський 
сільськогоспода
рський 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 Геологія та 
геоморфологія

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

Кандидат 
сільскогосподарських  
наук, спеціальність 
03.00.16 – екологія. 
Тема дисертації: 
«Забруднення важкими 
металами дерново-
підзолистих грунтів 
лісоарграрних 
ландшафтів Полісся». 
Диплом кандидата 
наук, ДК № 017558. 
2003 р.

Атестат доцента 02ДЦ 
№ 013237, 2006 р.

Підвищення 
кваліфікації
НУБіП України НІІ 
неперервної освіти і 
туризму. 
свідоцтво № 
СС00493706/012400-20 
від 09.11.2020 р.

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:



П30.2. 1. Кравчук М. М. 
Зміна агрофізичних 
показників світло-
сірого лісового ґрунту 
залежно від способів 
основного обробітку та 
удобрення в 
Правобережному 
Поліссі / М. М. Кравчук, 
Р. Б. Кропивницький, Л. 
Л. Довбиш, О. П. 
Яковенко // Збірник 
наукових праць 
Національного 
наукового центру 
«Інститут землеробства 
НААН». Київ: ВП 
«Едельвейс», 2016. Вип. 
3-4. С.12-22. 
2. Савчук О. І. 
Особливості 
формування 
продуктивності 
травосумішок на основі 
еспарцету піщаного на 
дерновому грунті. / О. І. 
Савчук, В. В. Гуреля, Н. 
А. Кошицька, Л. Л. 
Довбиш // 
Агропромислове 
виробництво Полісся. 
Випуск 9. – Житомир, 
2016. – С. 20-25.
3. Matviichuk B. V. 
Agroecological state of 
soil cover of Bereznivskyi 
region Rivne area / B. V. 
Matviichuk, L. L. 
Dovbysh, M. Y. Orlovskyi, 
R. B. Kropyvnytskyi, M. 
M. Kravchuk / Science 
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ОНУ ім. І. І. Мечникова. 
Сер. «Географічні та 
геологічні науки». – 
2020. – Том. 25, вип. 
1(36). – С. 231 – 239.
П30..3. 1. Географічні 
об’єкти України та 
залучення студентської 
молоді до їх вивчення : 
колективна монографія. 
Умань, «Візаві», 2018. 
261 с. (автори 
Браславська О.В., 
Половка С.Г., Ситник О. 
І., Козинська І.П., 
Максютов А. О.). 
П.9. Входив до складу 
журі секції «Географічні 
науки» Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт, який 
проходив у 
Мелітопільському 
державному 
педагогічному 
університеті імені 
Богдана Хмельницького 
(м. Мелітополь, 30 
березня – 1 квітня 2016 
р.).
П30.10. З 2000 р. по 
серпень 2020 р. – 
завідувач Наукової 
геологічної лабораторії 
природничо-
географічного 
факультету УДПУ імені 
Павла Тичини; 
2. У 2003 по 2004 н. р. 
працював заступником 
декана природничого 
факультету з наукової 
роботи, 
3. 2012 р. – 2015 н. р. 
завідував кафедрою 
загального 
землезнавства та 
геології УДПУ імені 
Павла Тичини.
П30.13. 1. Методичні 
вказівки для виконання 
лабораторних робіт із 
навчального курсу: 
«Геологія з основами 
геохімії» студентів 
природничо-
географічних 
факультетів 
педагогічних 
університетів України 
освітньо-
кваліфікаційного рівня 
014.07 Середня освіта. 
«Географія» 
(експериментальний 
варіант виправлений і 
доповнений). Автор-
укладач доктор 
геологічних наук, 
професор Половка С. Г. 



Умань УДПУ імені 
Павла Тичини. 2017. 72 
с.
2. Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт із 
навчального курсу: 
«Картографія з 
основами топографії» 
для студентів 
природничо-
географічних 
факультетів 
педагогічних 
університетів України 
освітньо-
кваліфікаційного рівня 
014.07 Середня освіта. 
Географія. Автор-
укладач доктор 
геологічних наук, 
професор Половка С. Г., 
Умань УДПУ імені 
Павла Тичини – 2017. – 
48 с.
3. Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт із 
навчального курсу 
«Картографія з 
основами топографії» 
для студентів 
природничо-
географічного та 
історичного факультетів 
напрямів підготовки 
6.040104 «Географія» 
(заочного відділення) і 
010114 «Історія» 
(спеціалізація 
географія) педагогічних 
університетів. Автор-
укладач доктор 
геологічних наук, 
професор Половка С. Г., 
Умань УДПУ імені 
Павла Тичини – 2017. – 
32 с.
3. Методичні вказівки 
для виконання 
лабораторних робіт із 
навчального курсу 
«Геологія з основами 
геохімії» для студентів 
природничо-
географічного та 
історичного факультетів 
напрямів підготовки 
6.040104 «Географія» 
(заочного відділення) і 
010114 «Історія» 
(спеціалізація 
географія) педагогічних 
університетів. Автор-
укладач доктор 
геологічних наук, 
професор Половка С. Г., 
Умань УДПУ імені 
Павла Тичини – 2017. – 
32 с.
5. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт із 
навчального курсу 
«Історична географія» 
студентів природничо-
географічних 
факультетів 
педагогічних 
університетів України 
освітньо-
кваліфікаційного рівня 
014.07 Середня освіта. 
«Географія» 
(експериментальний 
варіант виправлений і 
доповнений). Автор-



укладач доктор 
геологічних наук, 
професор Половка С. Г., 
Умань УДПУ імені 
Павла Тичини – 2017. – 
40 с.
6. Методичні вказівки 
для проведення 
семінарсько-
практичних занять із 
навчального курсу: 
«Історія географії» за 
ступенем «магістр» 
спеціальності 014.07 
Середня освіта. 
«Географія» 
(стаціонарного та 
заочного відділення). 
Автори-укладачі доктор 
геол. наук, проф. 
Половка С. Г. та викл. 
Половка О. А., Умань 
УДПУ імені Павла 
Тичини. – 2017. – 56 с.
7. Методичні вказівки 
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студентів природничо-
географічних 
факультетів 
педагогічних 
університетів України 
освітньо-
кваліфікаційного рівня 
014.07 Середня освіта. 
Географія 
(експериментальний 
варіант виправлений і 
доповнений). Автори-
укладачі доктор 
геологічних наук, 
професор Половка С. Г. 
та викладач Половка О. 
А., Умань УДПУ імені 
Павла Тичини – 2017. – 
40 с.
8. Методичні вказівки 
для виконання 
практичних робіт із 
навчального курсу 
«Гідрологія та 
океанологія» для 
студентів галузі знань 10 
«Природничі науки» 
спеціальності 103 
«Науки про Землю» 
освітній ступінь перший 
(бакалаврський) 
(експериментальний 
варіант) // С.Г. 
Половка, В. Д. 
Соломатіна, М. М. 
Світельський, О. В. 
Іщук, Т. В. Пінкіна, С. І. 
Матковська, М. І. 
Федючка, О. А. Половка 
// Житомир ЖНАЕУ, 
2019. – 62 с.
9. Методичні вказівки 
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практичних робіт із 
навчального курсу 
«Геодезія, топографія з 
основами картографії» 
для студентів галузі 
знань 10 «Природничі 
науки» спеціальності 
103 «Науки про Землю» 
освітній ступінь перший 
(бакалаврський) 
(експериментальний 
варіант частина 1) // 
С.Г. Половка, В. Д. 
Соломатіна, М. М. 



Світельський, О. В. 
Іщук, Т. В. Пінкіна, С. І. 
Матковська, М. І. 
Федючка, О. А. Половка 
// Житомир ЖНАЕУ, 
2019. – 48 с.
П30.14. 1. Був членом 
журі на Всеукраїнському 
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Мелітопільський 
державний 
педагогічний 
університет імені 
Богдана Хмельницького 
(м. Мелітополь, 30 
березня – 1 квітня 2016 
р.).
2. Був куратором групи 
НЗ-19 факультету 
екології і права ЖНАЕУ.
3. Входив до складу 
громадських 
організацій, де на 
практиці займається 
підвищенням фаховості:
П30.16. 1. Був 
виконавчим 
директором Уманського 
районного відділення 
Всеукраїнського 
благодійного фонду 
«Геоеко-ХХІ ст.» 
2. Географічного 
товариства України;
3. Спілки геологів 
України.
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університет 2002 р., 
спеціальність: 
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Кандидат 
сільськогосподарських 
наук, спеціальність 
03.00.16 – 
екологія.Тема 
дисертації: 
«Агроекологічна оцінка 
вирощування картоплі в 
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Атестат доцента 
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Підвищення 
кваліфікації: 
НУБІПУ ННІ 
післядипломної освіти. 
Тема: «Роль навчальної 
дисципліни 
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Свідоцтво СС 
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Професійну активність 



представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П30.1.Бакалова А.В. 
Удосконалення 
елементів конструкцій 
оприскувачів для 
покращення технології 
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Forecasting the 
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Derebon I.Y., Lisovyy 
M.M., Didur O.O., 
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Трембіцька, Т. В. 
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Випуск 8. - 2015. –  С.15-
20.
2. Клименко Т.В. Вплив 
системи удобрення на 
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Клименко, В.Г. Радько, 
О.І. Трембіцька, В.О. 
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наукових праць 
«Агропромислове 
виробництво Полісся» 
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Особливості 
вирощування картоплі в 
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Розвиток альтернаріозу 
та фітофторозу картоплі 
в польових умовах 
залежно від 
застосування препаратів 
захисту рослин / Т.В. 
Клименко, В. Г. Радько, 
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Кваліфікація: 
Український ордена 
Дружби народів 
інститут інженерів 
водного господарства, 
спеціальність – 1511 
«Гідромеліорація», 
кваліфікація «Інженер-
гідротехнік».
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 
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географії, геології, хімії 
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обмін кальцію риб при 
гіперкальцемічних 
умовах водного 
середовища. Вісник 



НУВГП. Рівне, 2020. №1 
(89). С. 63-72. 
3.Климчик О.М. 
Застосування засобів 
оперативного 
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Житомир, 2016. 460 с. 
3. Екологія міських 
систем : навч. посіб. 
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безпека / за ред. О. М. 
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Колективна монографія 
«Наукові досягнення 
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монографія / за ред. 
Т.О. Чайки, І.О. 
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інтеграції : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. 
конф. 27 жовт.2016 р. 
Житомир : ЖДТУ, 
2016.С. 61.



5. Климчик О.М. 
Комплексна оцінка 
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наук.-практ. конф. 
проф.-виклад. складу 
НІІ екології та лісу. 01 
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інженером-
гідротехніком 
Житомирського 
управління 
осушувальних систем; 
з1997 р. по 2002 р. – 
економістом І категорії 
Житомирського 
регіонального сектора 
відділу досліджень 
проблем аграрної та 
екологічної статистики; 
з 2002 р. по 2004 р. – 
молодшим науковим 
співробітником 
Державного 
підприємства «Науково-
технічний комплекс 
статистичних 
досліджень» 
Державного комітету 
статистики України.

377924 Стріха 
Володимир 
Андрійович

доцент, 
Основне 
місце роботи

Лісового 
господарства та 

екології

Диплом 
кандидата наук 

ДK 046883, 
виданий 

02.07.2008, 
Атестат доцента 

12ДЦ 024959, 
виданий 

14.04.2011

31 Загальне 
землезнавство

Диплом спеціаліста, 
Український ордена 
Дружби народів 
інститут інженерів 
водного господарства, 
спеціальність
«Технологія та 
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розробки торфових 
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«Гірничий інженер», 
1986 р.

Кваліфікація: 
Національний 
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Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
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розробка родовищ 
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розробка пошарового 
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Атестат доцента 12ДЦ 
024959, 2011 р.

Підвищення 
кваліфікації:
Житомирський ДУ імені 
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П30.10. В.о. зав кафедри 
розробки родовищ та 
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2016 (№  наказу по 
НУВГП:  К №448 від 
24.06.2015 р. К№352 від 
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П30.11. Офіційний 
опонент 
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Правознавство, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 013209, 
виданий 

25.04.2013

7 Правознавство Кваліфікація: 
Національна юридична 
академія України ім. 
Ярослава Мудрого,  
спеціальність: 
«Правознавство». 
кваліфікація: «Юрист». 
Диплом спеціаліста ХА 
№ 34861427, 2008 р.

Кандидат юридичних 
наук, спеціальність 
12.00.06 – земельне 
право, аграрне право, 
екологічне право, 
природоресурсне право. 
Тема дисертації:
«Правове регулювання 
здійснення державних 
аграрних інтервенцій в 
Україні». Диплом 
кандидата наук ДК № 



013209, 2013 р.

Підвищення 
кваліфікації:
НУБіП України. ННІ 
післядипломної освіти.
Тема: «Сучасні підходи 
до викладання 
навчальної дисципліни 
«Аграрне право 
України». Свідоцтво СС 
00493706/004514-17 , 
2017 р.

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П30..2. 1.Костенко С.О. 
Правова оцінка окремих 
аспектів законопроєкту 
№ 3316 (щодо протидії 
злочинам на ґрунті 
ненависті за ознаками 
Сексуальної орієнтації 
та гендерної 
ідентичності).Порівняль
но-аналітичне право. 
2020. №2. С. 151-153
2. Костенко С.О. До 
питання щодо 
скасування адвокатської 
монополії на 
конституційному рівні. 
Юридичний науковий 
електронний журнал. 
2020. №3. С. 108-110.
3. Костенко С.О., 
Мамчур С.М. 
Компаративний аналіз 
систем місцевого 
самоврядування в 
Україні та деяких країн 
світу // Юридичний 
науковий електронний 
журнал Запорізького 
національного 
університету  : збірник 
наукових статей. – 
Запоріжжя, 2019. – 
№2/2019 – С. 53-56.
4. Костенко С. О. 
Земельний банк в 
Україні – бути чи не 
бути : аналіз з точки 
зору перспективного 
законодавства. Правова 
держава. 2019. 34’2019. 
С. 42 – 47.
5. Данкевич В., 
Костенко С., Пивовар П. 
Економіко-правові 
аспекти сучасного 
землекористування. 
Agricultural and 
Resource Economics : 
International Scientific E-
Journal. 2017. Vol. 3. No. 
4. – Pp. 57–72. 
П30.8. Відповідальний 
виконавець науково-
дослідного проекту на 
2017-2022 рр. «Сучасні 
тенденції розбудови 
правової держави в 
Україні та світі» 
(державний 
реєстраційний номер 
0117U 000807). 
П30.13. 
1.Методичні 
рекомендації для 
проведення практичних 
занять з дисципліни 
«Теорія і практика 
цивільного 
судочинства» для 



підготовки фахівців 
другого (магістерського) 
рівня спеціальності 081 
«Право» / Укладач: 
к.ю.н., Костенко С.О. 
Житомир: ЖНАЕУ, 
2019.  22 с.
2. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Природоохоронне 
законодавство та 
екологічне право» для 
підготовки фахівців 
освітнього ступеня 
«Бакалавр» 
спеціальності: 6.040106 
«Екологія, ОНС та ЗП» 
галузі знань: 0401 
«Природничі науки» 
[Електронний ресурс] / 
уклад. С. О. Костенко. - 
(1 файл : 449 КБ). - 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. - 44 с.
3. Методичні вказівки 
для проведення 
практичних занять з 
дисципліни 
«Кримінально-
виконавче право» для 
підготовки фахівців 
галузі знань 0304 
«Право» спеціальність 
6.030401 
«Правознавство» 
освітнього рівня 
«Бакалавр» 
[Електронний ресурс] / 
уклад. С. О. Костенко. (1 
файл : 751 КБ). 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 37 с.
П30.15 1.Костенко С.О. 
Подолання бідності як 
одне з завдань правової 
держави // Юридична 
наука: виклики і 
сьогодення: 
Міжнародна науково-
практична конференція 
(7-8 червня 2019 р., м. 
Одеса, 
Причорноморська 
фундація права). – С. 
28-33.
2. Костенко С.О. 
Правовий аналіз 
окремих положень 
Єдиної комплексної 
стратегії та плану дій 
розвитку сільського 
господарства та 
сільських територій в 
Україні на 2015-2020 
роки / С. О. Костенко // 
Сучасні тенденції 
розбудови правової 
держави в Україні та 
світі: Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
(18 квітня 2018 р., м. 
Житомир, ЖНАЕУ). – 
С.443-446
3. Костенко С.А. 
Проблемы реализации в 
Украине права на 
справедливое судебное 
разбирательство / С.А. 
Костенко // Идеал 
свободной человеческой 
личности: от 
международных пактов 
о правах человека к 
современной 



конституции : тез. докл. 
Междунар. науч.-практ. 
конф. (Минск, 16 дек. 
2016 г.) / учреждение 
образования «Акад. М-
ва внутр. дел Респ. 
Беларусь» ; редкол.: 
А.В. Яскевич [и др.]. 
Минск : Академия МВД, 
2016.С. 95-98.
4. Костенко С.О. Роль 
Конституційного Суду 
України в забезпеченні 
інформаційної безпеки 
в Україні // 
Інформаційна безпека в 
сучасному світі та її 
вплив на 
конституційний лад в 
Україні: теорія й 
практика : матеріали 
всеукраїнської 
конференції (м. Івано-
Франківськ, 20 червня 
2019 року) / упорядник 
В. І. Розвадовський. 
Івано-Франківськ : 
ДВНЗ «Прикарпатський 
національний 
університет імені 
Василя Стефаника», 
2019. – С.99-103.
5. Костенко С.О. Правові 
проблеми охорони 
родючюсті грунтів: 
окремі аспекти / С. О. 
Костенко // Наукові 
читання – 2018. – 
Житомир: Вид-во 
«Житомирський 
національний 
агроекологічний 
університет», 2018. – 
С.158-163.
П30.18 З 2012 р. є 
позаштатним науковим 
співробітником відділу 
проблем аграрного, 
земельного, 
екологічного та 
космічного права на 
громадських засадах 
Інституту держави і 
права ім. 
В.М.Корецького НАН 
України.

156138 Ободзінська 
Оксана 
Василівна

старший 
викладач, 
Основне 
місце роботи

Технологічний Диплом 
спеціаліста, 
Сумський 

державний 
педагогічний 
інститут ім. 

Макаренка, рік 
закінчення: 

1992, 
спеціальність:  

фізичне 
виховання

28 Фізичне 
виховання

Кваліфікація: Сумський 
державнийо 
педагогічний інститут 
ім. А.С. Макаренко, 
спеціальність «Фізичне 
виховання». 1992 р. 
Диплом ТВ № 800962

Сертифікат про 
стажування ВО № 0128 
від 21.01.2021 р. 
Житомирський 
державний університет 
імені Івана Франка за 
темою: «Новітні методи 
викладання спортивних 
дисциплін, 
вдосконалення 
професійної 
підготовленості», наказ 
№511-К, 2020 р.

Професійну активність 
представлено 
відповідно пункту 30 
Ліцензійних умов:
П.30.3. 1. Історичні 
витоки становлення та 
розвитку хортингу в 



Україні / О. О. Пантус, 
П. П. Ткаченко, А. П. 
Денисовець [та ін.] // 
Фізичне виховання : 
проблеми та 
перспективи : 
монографія / за заг. ред. 
проф. Г. П. Грибана. – 
Житомир : Рута, 2020. – 
С. 109 – 117. (Пантус, 
Ткаченко, Денисовец, 
Ободзинская, Курилло)
2. Розвиток швидкісно-
силових якостей 
студентів засобами 
легкої атлетики / О. О. 
Пантус та ін. Фізичне 
виховання : проблеми та 
перспективи : 
монографія / за заг. ред. 
проф. Г. П. Грибана. 
Житомир : Рута, 2020. 
С. 186 – 195. 
П.30.13. 1. Лікувальна та 
оздоровча фізична 
культура при 
захворюваннях органів 
травлення : методичні 
рекомендації для 
студентів, викладачів 
кафедр фізичного 
виховання / О. В. 
Ободзінська, О. О. 
Пантус, К. В. Плотіцин, 
Т. В. Сметаннікова. 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2017. 48 с. 
2. Пантус О. О. 
Методика підготовки 
бар’єристів (400 м) : 
метод. рекомендації / О. 
О. Пантус, О. В. 
Ободзінська, К. В. 
Плотіцин. итомир : 
ЖНАЕУ, 2018. 76 с. 
3.Пантус О.О. 
Лікувальна фізична 
культура при 
порушеннях обміну 
речовин : метод. 
рекомендації / О. О. 
Пантус, О. В. 
Ободзінська, К. В. 
Плотіцин. – Житомир : 
ЖНАЕУ, 2019. – 87 с.
П30.14. Тренер секції з 
волейболу (жінки). 
Чемпіонат України з 
волейболу серед 
жіночих команд ВНЗ 
сезону 2016-2017 рр. – 
ІІІ місце (виконали 
норматив кандидата у 
майстри спорту наказ 
№ 460 від 12.06.2017 
року. Виконання 
обов’язків  головного 
секретаря на 
Всеукраїнських 
змаганнях. Суддя ІІ 
категорії,  суддя-
секретар І Європейських 
ігор серед команд ОТГ, 
суддя Всеукраїнських 
фінальних змагань ГО 
«ВФСТ «Колос» з 
волейболу серед 
жіночих та чоловічих 
команд, суддя 
чемпіонату України  
серед спортсменів з 
вадами слуху серед 
чоловічих команд (U-
21).
П30.15.1. Грибан Г. П. 
Формування 
компетентності у 



майбутніх аграріїв щодо 
збереження здоров’я 
засобами фізичної 
культури і спорту / Г. П. 
Грибан, О. О. Пантус, О. 
В. Ободзінська // 
Спортивна наука – 2017 
: зб. наук. пр. ІІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф., 12 
трав. 2017 р. – Житомир 
: Вид-во ЖДУ ім. І. 
Франка, 2017. – С. 31–
36.
2. Ободзінська О. В. 
Скандинавська ходьба 
як засіб фізичного 
виховання студентів 
спеціальної медичної 
групи / О. В. 
Ободзінська, О. О. 
Пантус, Н. Ю. Сергеєва 
// Біологічні 
дослідження – 2018 : Зб. 
наук. пр. наук.-практ. 
конф. з міжн. участю  
Житомир: ПП «Рута», 
2018. С. 414-417.
3. Проблема екології 
навколишнього 
середовища в 
олімпійському і 
професіональному 
спорті / Г. П. Грибан, О. 
С. Скорий, О. О. Пантус, 
О. В. Ободзінська // 
Чорнобильська 
катастрофа. Актуальні 
проблеми, напрямки та 
шляхи їх вирішення : 
зб. тез міжнарод. наук.-
практ. конференції, 26 – 
27 квітня, 2018 року. - 
Житомир : ЖНАЕУ, 
2018. - С. 99 — 103. 4. 
Пантус О. О. Розвиток 
швидкісно–силових 
якостей бігунів на 400 м 
з бар’єрами / О. О. 
Пантус, Н. Ю. Сергеєва, 
О. В. Ободзінська // 
Біологічні дослідження 
– 2019 : матеріали X 
Всеукр. наук.– практ. 
конф. з міжнарод. 
участю, 16 – 18 берез. 
2019. / Житомир. держ. 
ун-т ім. І. Франка. – 
Житомир : “Полісся”, 
2019. – С. 390 – 393.  
5.Пантус О. О. Теренкур 
як інноваційна форма 
занять з фізичного 
виховання для студентів 
спеціальної медичної 
групи / О. О. Пантус, Н. 
Ю. Сергеєва, О. В. 
Ободзінська // 
Біологічні дослідження 
– 2020 : зб. наук. пр. / 
Житомир. держ. ун-т ім. 
І. Франка. – Житомир : 
ЖДУ, 2020. - С. 462 – 
465.

 
 

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

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 

визначеном

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання



у 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

ПР19. Оцінювати 
вплив природних та 
антропогенних 
чинників на суміжні 
геосфери Землі та 
формулювати 
основні принципи 
раціонального 
природокористуванн
я

Виробнича практика за 
спеціальністю

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

ФО 05 – захист звіту практики.

Виробнича технологічна 
практика

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

ФО 05 – захист звіту практики.

Оцінка впливу на 
довкілля об'єктів 
надрокористування

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО5 – захист курсової роботи;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах.

Оцінка впливу на 
довкілля об’єктів 
надрокористування

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

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

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

Технології відкритої 
розробки корисних 
копалин

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

ФО 05 – захист звіту практики, 
курсової роботи.



ПР18. Знати правові 
основи 
взаємовідносин між 
споживачами 
інформації в галузі 
наук про Землю

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР17. Розуміти 
необхідність 
дотримання норм 
етичної практики у 
предметній галузі 
наук про Землю

Виробнича практика за 
спеціальністю

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

ФО 05 – захист звіту практики.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР16. Виявляти 
знання, що сприяють 
розвитку культури 
особистості, 
збереженню 
цінностей і 
примноженню 
досягнень 
суспільства, та 
орієнтованість на 
ведення здорового 
способу життя

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

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

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

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

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

Історія та культура 
України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 

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



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

ФО 07 – усний контроль.

Фізичне виховання МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття).

ФО 03 – залік.

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

ПР15. Уміти 
обирати оптимальні 
методи та 
інструментальні 
засоби для 
проведення 
досліджень, збору та 
обробки даних.

Методи геофізичних 
досліджень

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

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

Безпека 
життєдіяльності та 
охорона праці

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

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

ПР14. Брати участь 
у розробці проектів і 
практичних 
рекомендацій в галузі 
наук про Землю

Технології відкритої 
розробки корисних 
копалин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 

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



демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Оцінка впливу на 
довкілля об’єктів 
надрокористування

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Технології відкритої 
розробки корисних 
копалин

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО5 – захист курсової роботи;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах.

Оцінка впливу на 
довкілля об'єктів 
надрокористування

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО5 – захист курсової роботи;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах.

Геологічні ризики та 
небезпека

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

ПР13. Уміти 
доносити 
результати 
діяльності до 
професійної 
аудиторії та 
широкого загалу, 
робити презентації 
та повідомлення

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

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

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.



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

Ділова іноземна мова МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття,); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

Оцінка впливу на 
довкілля об’єктів 
надрокористування

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Оцінка впливу на 
довкілля об'єктів 
надрокористування

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО5 – захист курсової роботи;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах.

ПР12. Знати і 
застосовувати 
теорії, парадигми, 
концепції та 
принципи в науках 
про Землю відповідно 
до спеціалізації

Мінерально-сировинна 
база світу

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

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

Біогеографія МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 

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



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

Загальне землезнавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

ПР11. 
Впорядковувати і 
узагальнювати 
матеріали польових 
та лабораторних 
досліджень

Пошук та розвідка 
корисних копалин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Гідрологія та 
океанологія

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист звіту з 
практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

ПР09. Вміти 
виконувати 
дослідження геосфер 
за допомогою 
кількісних методів 
аналізу

Пошук та розвідка 
корисних копалин

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

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



методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Ресурси корисних 
копалин України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Рельєф та геологічна 
будова України

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО5 – захист курсової роботи;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах.

Рельєф та геологічна 
будова України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Гідрологія та 
океанологія

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист звіту з 
практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Метеорологія та 
кліматологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 

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



(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Геологія та 
геоморфологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист звіту з 
практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

ПР10. Аналізувати 
склад і будову 
геосфер (у 
відповідності до 
спеціалізації) на 
різних просторово-
часових масштабах

Дистанційне зондування 
Землі та 
фотограмметрія

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

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

Методи геофізичних 
досліджень

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

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

Геофізика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 

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



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

заходах.

ГІС в природничій 
географії

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

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

ПР07. 
Застосовувати 
моделі, методи і дані 
фізики, хімії, біології, 
екології, 
математики, 
інформаційних 
технологій тощо 
при вивченні 
природних процесів 
формування і 
розвитку геосфер.

Методи геофізичних 
досліджень

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

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

ГІС в природничій 
географії

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

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



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

Топографія з основами 
геодезії 

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

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

Дистанційне зондування 
Землі та 
фотограмметрія

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

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

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

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

Біогеографія МН 01 – словесний метод ФО 01 – екзамен;



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

ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

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

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

Вища математика МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

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

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

Хімія з основами 
біогеохімії

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах.



МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ПР08. 
Обґрунтовувати 
вибір і 
використовувати 
польові та 
лабораторні методи 
для аналізу 
природних та 
антропогенних 
систем і об’єктів.

Геологічні ризики та 
небезпека

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Мінерально-сировинна 
база світу

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

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

Топографія з основами 
геодезії 

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

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

Хімія з основами 
біогеохімії

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах.



завдань).

Гідрологія та 
океанологія

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист звіту з 
практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Метеорологія та 
кліматологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Геологія та 
геоморфологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист звіту з 
практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Ресурси корисних 
копалин України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

ПР06. Визначати Геофізика МН 01 – словесний метод ФО 01 – екзамен;



основні 
характеристики, 
процеси, історію і 
склад Землі як 
планетарної 
системи та її 
геосфер. 

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

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

ПР05. Вміти 
проводити польові 
та лабораторні 
дослідження

Геологія та 
геоморфологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист звіту з 
практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

Метеорологія та 
кліматологія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Хімія з основами 
біогеохімії

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах.

Ресурси корисних 
копалин України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 

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



МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

Пошук та розвідка 
корисних копалин

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

ПР04. 
Використовувати 
інформаційні 
технології, 
картографічні та 
геоінформаційні 
моделі в галузі наук 
про Землю.

ГІС в природничій 
географії

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

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

Топографія з основами 
геодезії 

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

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

Дистанційне зондування 
Землі та 
фотограмметрія

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 

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



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

заходах.

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

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

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

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

ПР03. Спілкуватися 
іноземною мовою за 
фахом

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий тестовий 
контроль (МКР, ККР);
ФО 07 – усний контроль.

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

ФО 01 – екзамен;
ФО 03 – залік;
ФО 04 – письмовий тестовий 



МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату).

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

ПР02. 
Використовувати 
усно і письмово 
професійну 
українську мову.

Українська мова за 
професійним 
спрямуванням

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

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

ПР01. Збирати, 
обробляти та 
аналізувати 
інформацію в галузі 
наук про Землю.

Мінерально-сировинна 
база світу

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

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

Рельєф та геологічна 
будова України

МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

ФО5 – захист курсової роботи;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах..

Рельєф та геологічна 
будова України

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування, 
складання реферату);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Геологічні ризики та 
небезпека

МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

Ландшафтознавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 

ФО 01 – екзамен;
ФО 04 – письмовий тестовий 



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

контроль (МКР, ККР);
ФО 05 – захист звіту з 
практики;
ФО 06 – виступи на наукових 
заходах;
ФО 07 – усний контроль.

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

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

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

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

Загальне землезнавство МН 01 – словесний метод 
(лекція, дискусія, співбесіда 
тощо);
МН 02 – практичний метод 
(лабораторні та практичні 
заняття, розрахункові, 
графічні роботи тощо); 
МН 03 – наочний метод 
(метод ілюстрацій і метод 
демонстрацій);
МН 04 – робота з навчально-
методичною літературою 
(конспектування, тезування, 
анотування, рецензування);
МН 06 – самостійна робота 
(розв’язання програмних 
завдань).

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

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

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



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

 


