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ВСТУП

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України 

«Про вищу освіту» освітня програма це система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти.

Освітня програма використовується під час:

-  акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за 

спеціальністю та спеціалізацією;

-  розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик;

-  розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;

-  визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації;

-  професійної орієнтації здобувачів.

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341, «Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 2016 р. № 261 і встановлює:

-  обсяг та терміни освітньої складової освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії;

-  загальні компетентності;

-  фахові компетентності;

-  програмні результати навчання;

-  перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей 

освітньої програми;



-  вимоги до структури навчальних дисциплін.

Освітня програма використовується для:

-  складання навчальних планів та робочих навчальних планів;

-  формування індивідуальних планів здобувачів ступеня доктора 

філософії;

-  формування програм навчальних дисциплін;

-  визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;

-  акредитації освітньої програми;

-  внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;

-  семестрових контролів здобувачів ступеня доктора філософії 

спеціальності 101 Екологія.

Користувачі освітньої програми:

-  здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, які навчаються у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності;

-  науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку здобувачів 

ступеня доктора філософії спеціальності 101 Екологія;

-  приймальна комісія Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності.

Освітня програма поширюється на Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності.



1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та 

рекомендацій:

Закон України «Про вищу освіту». № 1556-УІІ від 01.07.2014 // 

Відомості Верховної Ради. -  2014. -  № 37, 38.

Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341.

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти».

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Положення «Про організацію освітнього процесу в Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності, затверджене наказом 

Ректора університету № 89од від 31.08.2015 р.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України протокол від 29.03.2016 № 3.

A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including 

Programme Competences and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen 

and The Hague, 2010.

A TUNING-AHELO conceptual framework of expected/desired learning 

outcomes in engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD 

Publishing 2011. http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en

http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en


2. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

101 Екологія

1 -  З а г а л ь н а  ін ф о р м ац ія
П о в н а  н а зв а  зак л ад у  
в и щ о ї осв іти  т а  
стр у к ту р н о го  
п ідрозд ілу

Л ь в ів с ь к и й  д е р ж ав н и й  у н ів е р с и те т  безп еки  ж и т тєд ія л ь н о с т і

П о в н а  н а зв а  
к в а л іф ік а ц ії  м овою  
о р и г ін ал у

Д о к то р  ф іл ософ ії в  гал у зі « П р и р о д н и ч і н ау к и »  сп е ц іа л ьн ість  
« Е к о л о г ія»
P h ilo sophy  D o c to r d eg ree  in  N a tu ra l Sciences w ith  specia lization  
in  Ecology

О ф іц ій н а  н а зв а  
о с в ітн ь о ї п р о гр а м и

Е к о л о г ія
Ecology

Т и п  д и п л о м у  т а  обсяг 
о с в ітн ь о ї п р о гр а м и

Д иплом  доктора філософії, одиничний, 60 кредитів ЄКТС, термін 
освітньої складової освітньо-наукової програми 2 роки

Н а я в н іс т ь  а к р е д и т а ц ії А кредитована М іністерством  освіти і науки У країни

Ц и к л /р ів е н ь Н РК  У країни -  8 рівень, FQ -EH EA  -  третій цикл, EQ F-L LL -  8 
рівень

П еред ум ови рівень магістра
М о ва(и ) в и к л а д а н н я У країнська мова, англійська м ова
О сн о в н і п о н я т т я  т а  їх  
в и зн ач е н н я

У  програмі використано основні поняття та  їх визначення 
відповідно до Закону У країни «П ро вищ у освіту» та  М етодичних 
рекомендацій щ одо розроблення стандартів вищ ої освіти, 
схвалених сектором  вищ ої освіти Н ауково-м етодичної Ради 
М іністерства освіти і науки У країни протокол від 29.03.2016 №  3

2 -  М е та  о с в ітн ьо ї п р о гр а м и
Н адати теоретичні знання та  практичні ум іння і навички 
проведення наукової дослідницької діяльності.

3 - Х а р а к т е р и с т и к а  о св ітн ьо ї п р о гр а м и
П р ед м етн а  о б л асть  
(гал у зь  зн а н ь , 
с п е ц іал ьн ість )

Е к о л о г ія

О р іє н та ц ія  о св ітн ьо ї 
п р о гр а м и

О світньо-наукова програма спрямована на актуальні аспекти 
спеціальності, в рамках якої м ож лива подальш а наукова та 
викладацька кар’єра.

О сн о в н и й  ф окус 
о с в ітн ь о ї п р о гр а м и  т а  
сп ец іал ізац ії

Н абуття необхідних дослідницьких навиків для наукової кар ’єри, 
викладання спеціальних дисциплін в області екології, екологічної 
безпеки, а також  комерціалізації результатів дослідницької 
діяльності та  трансф еру технологій.
К л ю ч о в і сл о ва : екологія, екологічна безпека, охорона 
навколиш нього природного середовищ а.

О соб л и вості т а  
в ід м ін н ості

Н аукова складова освітньо-наукової програми визначається 
індивідуальним  навчальним планом ад’ю нкта (аспіранта).

4 -  П
до п

р и д атн ість  в и п у с к н и к ів  о с в ітн ьо ї п р о гр ам и  
р а ц е в л а ш ту в а н н я  т а  п о д ал ьш о го  н а в ч а н н я

П р и д а тн іс ть  до 
п р а ц е в л а ш т у в а н н я

Робочі м ісця у ВН З ДС Н С У країни та М О Н  України, науково - 
дослідних інститутах ДСНС У країни, Н А Н  України, М інприроди 
України, наукових центрах та  підприємствах природоохоронного 
профілю.



П о д ал ьш е  н а в ч а н н я П ідвищ ення кваліфікації в науково-дослідних інститутах ДСН С 
України, Н А Н  України, М інприроди У країни та провідних 
університетах.

5 -  В и к л а д а н н я  т а  о ц ін ю в а н н я
В и к л а д а н н я  т а  
н а в ч а н н я

Лекції, практичні заняття, дослідж ення в лабораторіях, 
опрацю вання публікацій в провідних виданнях природохоронного 
профілю, консультації із викладачами, написання рефератів, 
п ідготовка дисертаційної роботи.

О ц ін ю в а н н я П исьм ові та  усні екзамени, заліки, усні презентації.
6 -  П р о гр а м н і ко м п етен тн о ст і

Ін т е г р а л ь н а
к о м п е те н тн іс ть

Здатність р о зв ’язувати комплексні проблем и в галузі екології та 
екологічної безпеки, проводити дослідницько-інноваційну 
діяльність, що передбачає глибоке переосм ислення наявних та 
створення нових цілісних знань, а також  практичне впровадж ення 
отрим аних результатів.

З а га л ь н і
ко м п етен тн о ст і

1) системні знання сучасних методів проведення дослідж ень в 
галузі екології, охорони довкілля, екологічної безпеки і в 
суміж них галузях;

2) критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей;
3) ум іння ефективно спілкуватися з ш ирокою  науковою 

спільнотою  та громадськістю  з актуальних питань екології, 
охорони довкілля, екологічної безпеки ;

4) здатність саморозвиватися і самовдосконалю ватися протягом 
життя, відповідальність за  навчання інш их

5) соціальна відповідальність за  результати прийняття 
стратегічних ріш ень;

6) ініцію вання оригінальних дослідницько-інноваційних 
ком плексних проектів,

7) лідерство та  здатність як  автономної так і командної роботи 
під час реалізації проектів.

С п е ц іа л ь н і (ф ахові) 
ко м п етен тн о ст і

1) знання про сучасні тенденції розвитку і найбільш  важливі 
нові наукові досягнення в області екології, охорони довкілля, 
екологічної безпеки, а також  суміжних;

2) систематичні знання і розуміння сучасних наукових теорій і 
методів, та  вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та 
аналізу природних систем;

3) здатність ефективно застосовувати м етоди аналізу, 
м атематичне моделю вання, виконувати фізичні та 
математичні експерименти при проведенні наукових 
досліджень;

4) здатність інтегрувати знання з інш их дисциплін, 
застосовувати системний підхід та враховувати різні аспекти 
при розв’язанні інж енерних задач та проведенні досліджень;

5) здатність розробляти та реалізовувати проекти, вклю чаю чи 
власні дослідження, які даю ть можливість переосмислю вати 
наявні чи створю вати нові знання;

6) здатність аргументувати вибір м етоду розв’язування 
спеціалізованої задачі, критично оціню вати отримані 
результати та захищ ати прийняті ріш ення.

7 -  П р о гр а м н і р е зу л ь та ти  н а в ч а н н я
З н а н н я 1) здатність продемонструвати систематичні знання сучасних 

методів проведення дослідж ень в області екології, охорони 
довкілля та  екологічної безпеки;
2) здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній 
області наукових досліджень;



3) здатність продемонструвати розуміння впливу 
природоохоронних ріш ень в суспільному, економічному і 
соціальному контексті.

У м ін н я 1) здійсню вати пошук, аналізувати і критично оціню вати 
інформацію  з різних джерел;
2) застосовувати знання і розуміння для р о зв ’язування задач 
синтезу та  аналізу елементів та  систем, характерних обраній 
області наукових досліджень;
3) дослідж увати і м оделю вати явищ а та процеси в складних 
динамічних природних системах;
4) застосовувати системний підхід, інтегрую чи знання з інш их 
дисциплін та  враховую чи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання 
теоретичних та прикладних задач обраної області наукових 
досліджень;
5) поєднувати теорію  і практику, а також  приймати ріш ення та 
виробляти стратегію  р о зв ’язання науково-прикладних задач з 
урахуванням  загальнолю дських цінностей, суспільних, 
держ авних та виробничих інтересів;
6) ефективно працю вати як індивідуально, так і у складі команди;
7) самостійно виконувати експериментальні дослідж ення та 
застосовувати дослідницькі навички;
8) оцінити доцільність та  можливість застосування нових методів 
і технологій  в задачах моделю вання природних процесів та 
систем;
9) аргументувати вибір методів розв’язування науково- 
прикладної задачі, критично оціню вати отримані результати та 
захищ ати прийняті рішення.

К о м у н ік ац ія 1) ум іння ефективно спілкуватись на професійному та 
соціальному рівнях;
2) ум іння представляти та обговорю вати отримані результати та 
здійсню вати трансф ер набутих знань;

А в то н о м ія  і 
в ід п о в ід ал ь н іс ть

1) здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати 
ріш ення та ініцію вати оригінальні дослідницько-інноваційні 
комплексні проекти;
2) здатність усвідомлю вати необхідність навчання впродовж  
усього ж иття з метою  поглиблення набутих та здобуття нових 
ф ахових знань;
3) здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та д о 
сягати поставленої мети з дотрим анням  вимог проф есійної етики.

8 - *есурсне заб езп еч ен н я  р е а л іза ц ії п р о гр а м и
С п ец и ф іч н і
х а р а к т е р и с т и к и
кад р о во го
заб езп еч ен н я

100% наук-пед складу , задіяного до викладання професійно - 
орієнтованих дисциплін, маю ть наукові ступені за  основною , або 
суміж ними спеціальностям и

С п ец и ф іч н і
х а р а к т е р и с т и к и
м ат е р іа л ь н о -
техн ічн ого
заб езп еч ен н я

В икористання сучасного хім ічного обладнання.

С п ец и ф іч н і х а р а к те р и - 
т и к и  ін ф о р м ац ій н о - 
м етоди чн ого  
заб езп еч ен н я

В икористання віртуального навчального середовищ а Л ьвівського 
держ авного університету безпеки ж иттєдіяльності та  авторських 
розробок проф есорсько-викладацького складу.



9 -  О сн о в н і к о м п о н ен ти  о с в ітн ьо ї п р о гр а м и
П е р е л ік  осв ітн іх  
к о м п о н ен т ів
(дисциплін, практик, 
курсових і
кваліф ікаційних робіт)

М атрицю  відповідності програмних ком петентностей навчальним 
дисциплінам  та структуру навчальної програми наведено в 
Додатку

10 -  А к ад е м іч н а  м о б іл ьн ість
(регламентується П остановою  К М У  №  579 -П ро  затвердж ення П олож ення про порядок 
реалізації права на академічну мобільність! від 12 серпня 2015 року)

Н а ц іо н а л ь н а  к р е д и тн а  
м о б іл ьн ість

Н а  основі двосторонніх договорів м іж Л ьвівським  держ авним 
університетом  безпеки життєдіяльності та класичним и і 
технічним и університетам и України.

М іж н ар о д н а  к р е д и тн а  
м о б іл ьн ість

У  рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 
договорів між Л ьвівським держ авним  університетом  безпеки 
ж иттєдіяльності та  навчальними закладами країн-партнерів

Н а в ч а н н я  інозем них 
зд об увач ів  в и щ о ї 
осв іти

М ожливе.

Керівник проектної групи зі спеціальності 
101 «Екологія» ___________ С.М. Стойко

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm%23inter-institutional_agreements
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm%23inter-institutional_agreements


3. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ЗА 
ГРУПАМИ КОМПОНЕНТІВ ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ

№
з/п

Ц и к л и  п ід го то вк и О б с я г  н а в ч а л ь н о г о  н а в а н т а ж е н н я  а с п ір а н т а  
(к р ед и т ів  /  % )

О бов’язкові
компоненти

освітньої
складової

Вибіркові 
компоненти 

освітньої складової

В сього 
за  весь термін 

навчання

1. Ц икл дисциплін, що 
формую ть 

загальнонаукові 
компетентності

4/7 3/5 7/12

2. Ц икл дисциплін, що 
ф ормую ть універсальні 

навички дослідника
8/13 - 8/13

3. Ц икл дисциплін, що 
ф ормую ть мовні 
компетентності

6/10 - 6/10

4. Ц икл дисциплін, що 
ф ормую ть фахові 

компетентності
19/32 20/33 39/65

В сього  за  весь  тер м ін  
н а в ч а н н я 37/62 23/38 60/100



4. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

Код
ди сц и п

л ін и

С ем е
стр

К о м п о н ен ти  о с в ітн ьо ї 
п р о гр а м и  (н а в ч а л ь н і 

д и сц и п л ін и , п р а к т и к и , ку р со в і 
п р о е к ти , к в а л іф ік а ц ій н а  

робота)

К -сть
кред .

С т р у к т у р а
н а в ч а л ь н о го

н а в а н та ж е н н я

Ф о р м а
підсум 
к ового

к о н т р о 
лю

лекції лаб-
торні

прак
тичні

С П ІЛ Ь Н І  К О М П О Н Е Н Т И  С)С В ІТ Н ІХ  ПРО]ГРА М
Ц и к л  д и сц и п л ін , щ о ф о р м у ю ть  за га л ь н о н ау к о в і, м овн і ко м п етен тн о ст і 

т а  у н ів е р с ал ь н і н а в и ч к и  д о сл ід н и к а
СК1 1 Ф іл о со ф ія  н ау к и  т а  ін н о вац ій 4 1 - 1 екзамен

СК2 1 А н гл ій с ь к а  м о в а  д л я  
а к а д е м іч н и х  ц ілей

6 1 - 2 залік

СК3
2 О п р а ц ю в а н н я  т а  п р езе н та ц ія  

р е зу л ь т а т ів  н ау к о ви х  
досл ідж ень

4 1 - 1 залік

СК4 2 Н а у к о в е  п ід п р и єм н и ц тв о  в 
гал узі

4 1 - 1 залік

Ц и к л  д и сц и п л ін , щ о ф о р м у ю ть  ф ахов і ко м п етен тн о ст і

СК5 1 С у ч асн і н а п р я м и  досл ід ж ен ь в 
гал узі 9 3 - 2 екзамен

СК6 2-3 М етод и  п о л ьо в и х  т а  
к а м е р а л ь н и х  досл ідж ен ь

10 2 4 - залік

К О М П О Н Е Н Т И  В И Б ІР К О В И Х  О С В Г ГНІХ П Р О Г Р А М
Ц и к л  д и сц и п л ін , щ о ф о р м у ю ть  за га л ь н о н ау к о в і, м овн і ко м п етен тн о ст і 

т а  у н ів е р с ал ь н і н а в и ч к и  д о сл ід н и к а
В1 2 П р о ф ес ій н а  п е д аго г ік а  т а  

п си хол огія
3 1 - 0,5 залік

В2 2 Е т и к а  н ау к о в и х  досл ідж ен ь 3 1 - 0,5 залік
Ц и к л  д и сц и п л ін , щ о ф о р м у ю ть  ф ахов і ко м п етен тн о ст і

В3 3-4 М о д ел ю в а н н я  тех н о п р и р о д н и х  
систем

10 3 3 - екзамен

В4 3-4 М етод и  о ц ін ю в ан н я  
е к о л о г іч н и х  р и зи к ів 10 2 4 залік

В5 3-4 Е к о л о г іч н і ф у н к ц ії л іто сф ер и 10 3 3 екзамен
В6 3-4 Ф ізи ч н і т а  х ім ічн і п роц еси  в 

г ід рол ітосф ер і
10 2 4 - залік

В7 3-4 С п е ц іа л ь н і розд іли  б іології 10 3 3 екзамен
В8 3-4 С у ч асн і м етоди  б іо ін д и кац ії 10 2 4 - залік



5. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 
101 «Екологія» здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою 
радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного 
захисту наукових досягнень у формі дисертації.

6. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«Екологія»

№
п/п

Назва дисципліни Кількість
кредитів

1-ий семестр 19
Обов’язкові дисципліни 19

1 Філософія науки та інновацій 4
2. Англійська мова для академічних цілей 6
3. Сучасні напрями досліджень в галузі 9

2-ий семестр 16
Обов’язкові дисципліни 13

1. Наукове підприємництво в галузі 4
2. Опрацювання та презентація результатів наукових досліджень 4
3. Методи польових та камеральних досліджень 5

Вибіркові дисципліни (вибирають 1 дисципліну) 3
4. Професійна педагогіка та психологія 3
5. Етика наукових досліджень 3

3-ій семестр 15
Обов’язкові дисципліни 5

1. Методи польових та камеральних досліджень 5
Вибіркові дисципліни (вибирають 2 дисципліни) 10

2 Моделювання техноприродних систем 5
3 Методи оцінювання екологічних ризиків 5
4 Екологічні функції літосфери 5
5 Фізичні та хімічні процеси в гідролітосфері 5
6 Спеціальні розділи біології 5
7 Сучасні методи біоіндикації 5

4-й семестр
Вибіркові дисципліни (вибирають 2 дисципліни) 10

1 Моделювання техноприродних систем 5
2 Методи оцінювання екологічних ризиків 5
3 Екологічні функції літосфери 5
4 Фізичні та хімічні процеси в гідролітосфері 5
5 Спеціальні розділи біології 5
6 Сучасні методи біоіндикації 5



7. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

С
К

1

С
К

2

С
К

3

С
К

4

С
К

5

С
К

6

РЗ
сч
РЗ

го
РЗ РЗ

ІЛ
РЗ РЗ РЗ

во
РЗ

КЗ1 • • • •
К З  2 • • • •
К З  3 • • • •
К З  4 • •
К З  5 • • •
К З  6 • • •
К З  7 • • •
К С 1 • • • • •
К С  2 • • •
К С  3 • • •
К С  4 • • •
К С  5 • • • •
К С  6

•  -  компетентність, яка набувається; СК] -  спільні ком поненти навчальної програми 
спеціальності; В] -  дисципліни вибіркові; К З і -  номер компетентності в списку 
загальних ком петентностей профілю програми; К С і -  номер компетентності в 
списку спеціальних ком петентностей профілю програми.



8. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

С
К

1

С
К

2

С
К

3

С
К

4

С
К

5

С
К

6

В В
2 го

В В
4 ІЛ

В В В В
8

Зн  1 • • • • •
Зн  2 • • • • • • • • • • •
Зн  3 • • • • •
У м  1 • • • • •
У м  2 • • • • •
У м  3 • • •
У м  4 • • • • •
У м  5 • • • •
У м  6 • • • • •
У м  7 • • • • • •
У м  8 • • • •
У м  9 • •
К ом  1 • • • •
К ом  2 • • • • •
А іВ  1 • • • •
А іВ  2 • • • • •
А іВ  3 • • • • • • • • • •

•  -  програмний результат, який забезпечується; СК] -  спільні компоненти навчальної 
програми спеціальності; Bj -  дисципліни вибіркові;; Зн  і -  знання; У м  і -  уміння; К ом . -  
комунікація; А іВ  -  автономність і відповідальність.



9. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

освітньо-наукової діяльності

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності 

сформувався кваліфікований науково-педагогічний колектив, здатний 

забезпечити високу якість підготовки фахівців найвищої кваліфікації за 

спеціальністю 101 «Екологія».

Основу кадрової політики складає комплекс сьогоденних та 

перспективних заходів, які спрямовані на покращення науково-педагогічного 

складу Університету.

Навчально-виховний процес в Університеті забезпечують 20 кафедр, 

серед яких випускаюча кафедра зі спеціальності 101 «Екологія» - кафедра 

екологічної безпеки.

Інформацію про якісний склад науково-педагогічних працівників, що 

забезпечують навчальний процес відповідно до навчального плану 

підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 101 

«Екологія» подано в табл. 2. Випускову кафедру екологічної безпеки очолює 

доктор біологічних наук 03.00.05 «Ботаніка», професор.

Науково-педагогічний потенціал випускової кафедри екологічної 

безпеки складають 13 науково-педагогічних працівників, з яких 12 штатних, 

серед яких:

-  докторів наук 2 (17 %), 1 -  штатний і 1 -  сумісник;

-  кандидатів наук 10 (77%), всі штатні;

-  професорів 2 (17 %), 1 -  штатний і 1 -  сумісник;

-  доцентів 4 (33 %), всі штатні.

Отже, 92 % науково-педагагічних працівників кафедри екологічної 

безпеки мають науковий ступінь чи вчене звання. Усі науково-педагогічні 

працівники кафедри мають достатній досвід навчально -методичної і науково - 

дослідної роботи за профілем спеціальності та можуть забезпечити високий 

рівень підготовки спеціалістів найвищої кваліфікації.

Середній вік науково-педагагічних працівників кафедри екологічної



безпеки - 39 років.

До проектної групи, яка утворена у складі відповідального за 

підготовку здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту 

цивільного захисту входять 3 особи, з яких 2 (67%) доктори наук, професори 

та 1 (33 %) кандидат наук, доцент.

До викладання лекційних занять у аспірантурі (ад’юнктурі) за 

спеціальністю 101 «Екологія» залучено 10 осіб, з яких 9 докторів наук і 1 

кандидат наук, доцент.

Циклом дисциплін, що формують загальнонаукові, мовні 

компетентності та універсальні навички дослідника передбачено 21 кредит. 

Лекційні години (80 год.) дисциплін цього блоку у повному обсязі (100%) 

читатимуть доктори наук. Циклом дисциплін, що формують фахові 

компетентності передбачено 39 кредитів (160 лекційних годин). 

Щонайменше 128 лекційних годин (80 %) цього блоку буде забезпечено 

докторами наук, викладання 32 лекційних годин (20 %), у випадку вибору 

аспірантом (ад’юнктом) відповідної дисципліни, буде забезпечено 

кандидатом наук, доцентом з науково-педагогічним стажем понад 10 років. 

Загалом навчальним планом передбачено 60 кредитів (240 лекційних годин), 

з яких щонайменше 87 % лекційних годин викладатимуть доктори наук, 

професори.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності створює 

належні умови для підготовки кадрів найвищого наукового рівня. Зокрема, у 

у 2012-2015 роках в університеті захищено чотири докторські дисертації, 

одна з яких під науковим консультуванням професора кафедри екологічної 

безпеки:

- Кузик А. Д. «Еколого-лісівничіоснови пожежної безпеки в лісових 

насадженнях Малого Полісся» на здобуття наукового ступеня доктора 

сільськогосподарських наук (2013). Науковий консультант -  д.с-г.н., 

професор Кучерявий В.П.



Формування кадрового складу кафедр проводиться здебільшого за 

рахунок залучення кращих власних випускників. У Університеті використо - 

вують різні форми підвищення кваліфікації викладачів. Плани підвищення 

кваліфікації складаються так, щоб кожні п'ять років викладач скористався тією 

чи іншою формою підвищення кваліфікації. Окрім планових підвищень 

кваліфікацій у ВНЗ України, співробітники кафедри екологічної безпеки 

приймають участь у міжнародних грантах. Зокрема, В.В. Карабин у межах 

програми Еразмус+ (Agreement Number -  2015 -2 -UK01-107-022785) у 2016 

році читав лекції та проводив семінарські заняття у Кінгстонському 

університеті, Лондон. У 2013-2014 рр. Петрова М.А. брала участь у виконанні 

проекту Українського науково-технологічного центру „Зменшення обсягів 

радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок аварії на АЕС „Фукусіма - 

ДаїчіІІ (проект STCU 5952).

Інформація про якісний склад науково -педагогічних працівників ви- 

пускової кафедри екологічної безпеки, що здійснюють підготовку за 

спеціальністю 101 «Екологія», подана у табл. 3.

Високий рівень науково-педагогічного потенціалу Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності та кафедри екологічної 

безпеки відповідає вимогам і дає змогу забезпечити якісну підготовку 

фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем зі спеціальності 101 

«Екологія».



Таблиця 1
Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

навчально-наукового інституту цивільного захисту із спеціальності 101 «Екологія»

№
з/п

Прізвище, ім’я 
та по батькові

Найменування 
посади; 

для сумісників 
-  місце 

основної 
роботи, 
посада

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація за 

дипломом)

Науковий ступінь, 
шифр і назва 

наукової 
спеціальності, 

вчене звання, за 
якою кафедрою 
(відділом тощо) 

присвоєно, назва 
теми дисертації

Стаж
науково-
педагогі

чної
та/або

наукової
роботи,

років

Інформація про наукову діяльність (основні 
публікації за напрямом, науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і семінарах, робота з 
аспірантами та докторантами, керівництво 

студентською науковою роботою)

Підвищення 
кваліфікації 

(найменування 
навчального 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі)

1 2 3 4 5 6 7

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1 Стойко
Степан

Михайлович

В.о.
завідувача
кафедри

екологічної
безпеки,
професор

Львівський
сільськогоспо
дарський
інститут,
1949 р., лісове
господарство,
інженер
лісового
господарства

Доктор біологічних 
наук, 03.00.05 -  
ботаніка «Дубові 
ліси Українських 
Карпат: екологічна 
характеристика, 
відтворення, 
охорона»

60 1. Монографії:
1. Стойко С.М. Сторіччя створення пралісових 
резерватів в Українських Карпатах. / С. Стойко,
В. Копач. -  Львів: Ліга-Прес, 2013. -  60 с.
2. Заповідні території Львівщини // Стойко С.М., [та 
ін.]; за заг. ред. Стойка С.М. -  Львів: ЗУКЦ, 2013. -  
128 с.
3. Стойко С.М. Ліси Ужгородщини : оптимізація та 
збереження. / Стойко С.М., Костів І.В. Ужгород : 
ТДВ «Патент», 2015. -  164 с.
2. Наукові публікації у наукових виданнях,

Інститут екології 
Карпат НАН 
України, звіт 
«Заповідні 
території 
Львівщини», 
2.03.2015 р.

включених до переліку наукових фахових видань 
України:
Одноосібні
1. Стойко С. М. Антропогенні зміни в українських 
лісах Карпат та вегетаційні ступені як екосистемні 
моделі ренатуралізації трансформованих фітоценозів 
/ С. М. Стойко // Вісник Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності. -  2012. -  № 6.



-  С. 196-202.
2. Стойко С. М. Науково-природниче значення 
біосферного резервату "Розточчя" та сприяння 
сталому розвитку України / С. М. Стойко // Вісник 
Львівського університету. Сер. : Біологічна. - 2013. - 
Вип. 63. - С. 62-74.
У співавторстві
3. Стойко С. М. Сучасні види антропогенного 
впливу на життєве середовище / С. М. Стойко, І. Б. 
Койнова // Український географічний журнал. - 
2012. - № 1. - С. 50-57.

2 Карабин
Василь

Васильович

професор
кафедри

екологічної
безпеки

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, 1995,
геологічна
зйомка,
пошуки та
розвідка,
геолог

Кандидат 
геологічних наук, 
04.00.02 -  геохімія, 
доцент кафедри 
екологічної та 
інженерної геології 
і гідрогеології,
—Г еохімія техно
генезу нафтогазо
носних площ 
Бориславсько- 
Покутської підзони 
Передкарпатського 
прогину (на 
прикладі 
Південностинав- 
ського та Блажів- 
ського родовищ)!

18 1. Стаж науково-педагогічної та наукової роботи 18 
років, з них стаж науково-педагогічної -12 років.
2. Наукові публікації у періодичних виданнях, які 
включено до наукометричних баз, зокрема Scopus та 
Web of Science Core Collection, рекомендованих 
МОН:
1. Knysh I., Karabyn V. Heavy metals distribution in the 
waste pile rocks of Chervonogradska mine of the Lviv- 
Volyn coal basin (Ukraine). Pollution Research Journal 
Papers. Vol 33, Issue 04, 2014. 663-670.
3. Наукові публікації у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових видань 
України:
Одноосібні
1. Карабин В.В. Гідрохімія головних іонів р. Білий 
Черемош / В. Карабин // Геологія та геохімія 
горючих копалин. -  2013. -  № 1-2. -  C. 101-106.
2. Карабин В.В. Закономірності зміни макрокомпо- 
нентного хімічного складу вод ріки Білий Черемош / 
В.В. Карабин // Збірник наукових праць УкрДГРІ. -  
2015. -  №1. -  С. 114-121.
3. Karabyn V. Interboundary natural state medium on the 
Baltic-Black sea waterways of Western Bug-Dnister 
segment /V. Karabyn // Drogi wodne Europy Srodkowo
-  Wschodniej. Warszawa, 2016. P. 142-147.

Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 
кафедра 
екологічної 
безпеки та 
природо
охоронної 
діяльності, 22 .10.
12.12.2014 р.

http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=5558&amp;iid=181&amp;jid=4
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=5558&amp;iid=181&amp;jid=4
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=5558&amp;iid=181&amp;jid=4




4. Карабин В. В. Особливості поширення головних 
іонів у ґрунтах гірських ландшафтів на ділянках 
будівництва нафтових свердловин // Мінеральні 
ресурси України, 2004. -  № 2. -  С. 42-43.
5. V. Karabyn. Classifying the sources of pollution of 
Transcarpathian's territory for the oil well's construction 
// Geologica Carpathica. ISSN 1335-0552 (CD). 
Bratislava : VEDA, Publishing Hause of the Slovak 
Academy of Sciences. -  2002. - Vol. 53.
У співавторстві
6. Войціховська A.C. Експериментальні дослідження 
рухомих та кислото розчинних форм важких металів 
у ґрунтах у зоні впливу Львівського полігону 
твердих побутових відходів / A.C. Войціховська, В.В. 
Карабин, В.Д. Погребенник // Вісник ЧДТУ. -  2013. -  
№ 1 .-С . 96-99.
7. Starodub G. Assessment of anthropogenic changes 
natural hydrochemical pool Western Bug River G. 
Starodub / Georg Starodub, Vasyl Karabyn, Pavlo 
Ursulyak, Sophia Pyroszok // Studia regionalne і lokalne 
Polski Poludniowo-Wschodniej. Tom XI. Drogi wodne 
Europy Srodkowo-Wschodniej. Dzierdziowka -  Krakow
2013. Str. 7 9 -9 0 .
8. Войціховська A.C. Поширення різних за рухомістю 
форм цинку у ґрунтах у зоні техногенезу 
сміттєзвалищ / A.C. Войціховська, В.В. Карабин, 
В.Д. Погребенник // Наукові праці ДонНТУ. Серія 
гірничо-геологічна. -  2013. -  № 2 (19). -  С. 3-9.
9. Войціховська A.C. Оцінювання екологічного стану 
ґрунтів в районі Львівського сміттєзвалища за 
вмістом валових форм важких металів / 
A.C. Войціховська, В.Д. Погребенник, В.В. Карабин 
// Системи контролю навколишнього середовища. 36. 
наук, праць, НАН України, МГІ. -  Севастополь. -  
2012. -  Випуск 18. -  С. 192 -  196.
10. Рак Т.С. Методичні аспекти проведення польової



навчальної практики з ландшафтної екології / Т.Є. 
Рак, В.В.Карабин // Вісник ЛДУ БЖД № 6. -  2012. 
С.190-195.
11. Карабин В.В. Форми знаходження міді у ґрунтах 
в зоні техногенезу сміттєзвалищ / В.В. Карабин,
А.С. Войціховська, В.Д. Погребенник // Наукові 
праці ДонНТУ. Серія гірничо-геологічна. -  № 16 
(206). -  2012. -  С. 193-198.
5. Наукове керівництво:
Керування 1 адюнктом та студентами магістрами
6.Участь в атестації наукових кадрів
Голова ДЕК з спеціальності 8.040110601 «Екологія 
та охорона навколишнього середовища» у НУ 
«Львівська політехніка» 2012-2015 рр.
7. Участь у грантах: Project under Erasmus+
Programme. Agreement Number -  2015 -2 -UK01-107- 
022785
8. Виконання функцій наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту) 
та члена редакційної колегії наукового видання: 
Науковий керівник НДР «Екологічна безпека гідро- 
літосфери на ділянках вуглевидобутку Львівсько- 
Волинського кам’яновугільного басейну», 2014-2016 
рр.

3 Кузик
Андрій

Данилович

Вчений 
секретар, 
професор 
кафедри 

прикладної 
математики і 

механіки

Львівський
державний
університет
імені
Івана Франка, 
1989 р., 
математика, 
математик- 
викладач

Доктор сільсько
господарських наук 
2013 р., 06.03.03 -  
лісознавство і 
лісівництво, 
доцент кафедри 
фундаментальних 
дисциплін, 
«Еколого-лісівничі 
основи пожежної 
безпеки в лісових 
насадженнях

18 років 1. Стаж науково-педагогічної роботи 18 років 
Основні публікації:
Одноосібні
1. Кузик А. Д. Особливості викладання вищої 
математики для майбутніх екологів / А. Д. Кузик // 
Науковий вісник НЛТУ України : зб. науково- 
технічних праць. -  Львів : РВВ НЛТУ України. -  
2014. -  Вип. 24.9. -  С. 363-368.
2. Кузик А. Д. Рослини наземного яруса як фактор 
пожежної небезпеки лісових насаджень різних типів 
лісорослинних умов / А. Д. Кузик // Науковий вісник 
НЛТУ України : зб. науково-технічних праць. -

Захист 
докторської 
дисертаційної 
роботи в 
2013 р.



Малого Полісся»



Львів : РВВ НЛТУ України. -  2014. -  Вип. 24.7. -  С. 
109-115.
3. Кузик А. Д. Вплив радіальних і латеральних 
потоків на пожежонебезпечні властивості лісового 
середовища / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ 
України : зб. науково-технічних праць. -  Львів : РВВ 
НЛТУ України. -  2013. -  Вип. 23.16. -  С. 116-124.
4. Кузик А. Д. Вплив низової пожежі на насадження 
сосни звичайної / А. Д. Кузик // Науковий вісник 
НЛТУ України : зб. науково-технічних праць. -  
Львів : РВВ НЛТУ України. -  2012. -  Вип. 22.7. -  С. 
19-26.
5. Кузик А. Д. Еколого-просторові особливості 
середовища та їх вплив на пожежну безпеку лісів / 
А. Д. Кузик // Наукові доповіді Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України. -  2011. -  № 3 (25). - 1 0  с . -  Режим доступу
: http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/Nd/2011_3/1 lkad.pdf
6. Кузик А. Д. Значення кліматопів у пожежній 
безпеці лісів / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ 
України : зб. науково-технічних праць. -  Львів : РВВ 
НЛТУ України. -2011 . -  Вип. 21.9. -  С. 65-71.
7. Кузик А. Д. Залежність пожежної небезпеки 
лісових насаджень від локальних лісівничих 
показників / А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ 
України : зб. науково-технічних праць. -  Львів : РВВ 
НЛТУ України. -  2014. -  Вип. 24.6. -  С. 59-63.
8. Кузик А. Д. Експериментальні дослідження 
процесів висушування лісового горючого матеріалу / 
А. Д. Кузик // Науковий вісник НЛТУ України : зб. 
науково-технічних праць. -  Львів : РВВ НЛТУ 
України. -  2014. -  Вип. 24.5. -  С. 31-36.
9. Кузик А. Д. Пожежонебезпечні властивості 
лісових горючих матеріалів / А. Д. Кузик // 
Науковий вісник НЛТУ України : зб. науково- 
технічних праць. -  Львів : РВВ НЛТУ України. -

http://www.nbuv.gov.ua/e-joumals/Nd/2011_3/1




2014. -  Вип. 24.4. -  C. 214-218.
У співавторстві
10. Кузик А. Д. Взаємозв'язок між температурою та 
часом до займання хвої молодих соснових 
насаджень / А. Д. Кузик, В. І. Товарянський, В. Л. 
Петровський // Пожежна безпека : зб. наук, праць. -  
Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. -  2015. -  № 26. -  С. 167- 
171.
11. Кузык А. Д. Оценка влажности хвои сосны 
обыкновенной как фактора пожарной опасности по 
измерению ее диэлектрической проницаемости / А. 
Д. Кузык, В. И. Товарянский // Bezpieczenstwo і 
Technika Pozamicza/ Safety & Fire Technique. -  
Jözeföw : CNBOP-PIB, 2015. -  Vol. 39, No 3. -  Pp. 
111-117.
12. Кузик А. Д. Масова швидкість вигорання хвої 
сосни звичайної як показник пожежної небезпеки / 
А. Д. Кузик, В. І. Товарянський // Пожежна безпека : 
зб. наук, праць. -  Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. -  2014. 
- №  25. - С .  57-61.
13. Кузик А. Д. Про пожежну небезпеку молодих 
соснових насаджень / А. Д. Кузик, В. І. 
Товарянський // Пожежна безпека : зб. наук, праць.
-  Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. -  2014. -  № 24. -  С. 68- 
73.
Навчал ьно-методичні праці
14. Кузик А. Д. Моделювання і прогнозування 
стану довкілля. Методичні рекомендації до 
виконання лабораторних робіт для курсантів та 
студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування" / А. Д. Кузик // Львів : ЛДУ 
БЖД, 2015 .- 4 6  с.
Науковий керівник НДР:

1. "Лісові пожежі та їх вплив на екологію 
навколишнього середовища. Підвищення рівня_____



Ректор



пожежної безпеки лісів Малого Полісся. 
Розроблення фітомеліораційних заходів на 
девастованих ландшафтах", 2006-2012,
0107Ш03734.

2. "Пожежна небезпека соснових насаджень у 
молодому віці", 2014-2016, 011411005417.
Керівник 1 захищеної кандидатської дисертації та 1 
готується до захисту. ._____________________________

Козяр М.М.



Таблиця 2
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес

зі спеціальності 101 «Екологія»

Найменування 
навчальної 
дисципліни 
(кількість 

лекційних годин)

Прізвищ 
е, ім’я, 

по 
батькові 
виклада 

ча

Найменуван 
ня посади 

(для 
сумісників -  

місце 
основної 
роботи, 

найменуван 
ня посади)

Найменуван 
ня закладу, 

який 
закінчив 
викладач

(рік
закінчення,
спеціальніст

ь,
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту)

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової 
спеціальності, тема 

дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 
документа, 
тема, дата 

видачі)

Примітки

1 3 4 5 6 7 8
I. Цикл загальної підготовки

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
1 Англійська 

мова для 
академічних 
цілей
(16 год. лекцій)

Шуневич
Богдан
Іванович

Директор
навчально-
наукового
інституту
психології та
соціального
захисту

Львівський
державний
університет
імені Івана
Франка,
1975р.,
романо-
германські
мови і
література

Доктор педагогічних 
наук 2009 р., 13.00.01 -  
загальна педагогіка та 
історія педагогіки, 
«Розвиток
дистанційного навчання 
у вищій школі країн 
Європи та Північної 
Америки»; професор 
кафедри іноземних мов 
та технічного перекладу 
ЛДУ БЖД, 2011.

Професор
кафедри
іноземних мов та 
технічного 
перекладу ЛДУ 
БЖД, 2011.

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection, 
рекомендованих МОН - немає
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п ’ять досягнень -  16;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований 
МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою





закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) - МОН -  1; навчального 
посібника рекомендованого вченою радою -  
3; монографії -  1;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача. який одержав документ про 
присудження наукового ступеня -  немає;
5) участь у міжнародному науковому
проекті/залучення_____до_____ міжнародної
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! - немає;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або_____галузевих_____експертних_____рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України - немає;
8) виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми_____(проекту)._____або_____головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку





наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового
видання -_2 видання (The International
Review of Research in Open and Distributed 
Learning, Canada, (2002-2014 pp.), Вісника 
Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності);
9] керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____ Міжнародної_____ студентської
олімпіади/ІІетапу___________Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____ студентських_____ наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ— III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук; 
керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських 
ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - немає;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу освіти /факультету 
/відділення (наукової установи)/ інституту 
/філії /кафедри або іншого відповідального 
за підготовку здобувачів вищої освіти





підрозділу / відділу (наукової установи) /
навчально-методичного________ управління
(в і д д і л у ) /  лабораторії /  іншого навчально- 
наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу / вченого секретаря закладу 
освіти (факультету. інституту) / 
відповідального секретаря приймальної 
комісії та його заступника - завідувач 
кафедри іноземних мов та технічного 
перекладу Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності -  
2008-2015 рр., декан гуманітарного 
факультету ЛДУ БЖД -  2012-2014 рр., 
директора Навчально-наукового інституту 
психології та соціального захисту ЛДУ 
БЖД, 2014-до тепер;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради -  3 (Василенко 
Ольга Вікторівна, тема: «Функціонування 
прислівників часу сучасної англійської 
мови в текстах різних стилів», Агейчева 
Анна Олександрівна, тема: «Тенденції 
реформування дистанційного навчання у 
системі вищої освіти Швеції», Пилаєва 
Тетяна Володимирівна, тема: «Тенденції 
розвитку вищої дистанційної освіти у 
Великій Британії (середина XX - початок 
XXI століття)»);
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора -  1 (диплом доктора 
педагогічних наук -  ДД № 007089 від 
28.04.2009 р., присвоєння вченого звання 
професора кафедри іноземних мов та 
технічного перекладу -  атестат професора -





12 ПР № 007169 від 1 липня 2011 р.)^
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та
дистанційного________ навчання/конспектів
лекцій/практикумів/ методичних вказівок 
/рекомендацій загальною кількістю три 
найменування - 23 ;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного комітету
/журі_____ Всеукраїнської_____ студентської
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських. Паралімпійських іграх. 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді. 
чемпіонаті світу. Європи. Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - - 
немає;
17) організація студентської громадської



(волонтерської) діяльності, яка має 
професійне спрямування - немає;
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації- немає;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 
та практичної фахової діяльності- немає;

2 Філософія 
науки та 
інновацій 
(16 год. лекцій)

Гащук
Петро
Мико
лайович

Завідувач
кафедри
експлуатації
транспортни
х засобів та
пожежно-
рятувальної
техніки

Львівський
політехнічний
інститут,
1973 р., 
Автомобільни 
й транспорт, 
інженер- 
механік з 
автомобільног 
о транспорту

Доктор технічних наук, 
05.02.02 -  
Машинознавство; 
професор кафедри 
автомобілів, 1994; 
«Теоретичні основи 
аналізу та синтезу 
оптимальних 
енергоперетворювальни 
х властивостей 
автотранспортних 
засобів»

Львівський 
національний 
аграрний 
університет, 
кафедра 
автомобілів і 
тракторів; звіт; 
«Технічні засоби 
підвищення 
ефективності 
автотранспорту» 
, 3.02.2012

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection, 
рекомендованих МОН - немає;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п ’ять досягнень -  6;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований 
МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) - 4;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - немає;
5) участь у міжнародному науковому 
проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! - немає;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50





аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або_____галузевих_____експертних_____рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України -немає;
8) виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми_____(проекту)._____або_____головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання - З;
9) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____ Міжнародної_____ студентської
олімпіади/ІІетапу__________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____ студентських_____ наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ— III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук;





керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських 
ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - немає;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу освіти /факультету/ 
відділення (наукової установи)/ інституту 
/філії/кафедри або іншого відповідального 
за підготовку здобувачів вищої освіти 
підрозділу / відділу (наукової установи) /
навчально-методичного________ управління
(відділу) / лабораторії / іншого навчально- 
наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу / вченого секретаря закладу 
освіти (факультету. інституту) / 
відповідального секретаря приймальної 
комісії та його заступника - завідувач 
кафедри експлуатації транспортних засобів 
та пожежно-рятувальної техніки 
Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента та/або члена 
спеціалізованої вченої ради -  4/2;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - 1;
13) наявність авторських свідоцтв та/або





патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання/конспектів лекцій 
/практикумів /методичних вказівок 
/рекомендацій загальною кількістю три 
найменування - немає;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських. Паралімпійських іграх. 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді. 
чемпіонаті світу. Європи. Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - - 
немає^
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності. яка має 
професійне спрямування - немає;__________



18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації- немає;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 
та практичної фахової діяльності- немає;

3 Професійна 
педагогіка та 
психологія 
(16 год. 
лекцій)

Криво-
пишна
Олена
Анато
ліївна

Професор 
кафедри 
практичної 
психології та 
педагогіки

Сумський 
державний 
педагогічний 
інститут імені 
А С .
Макаренка, 
1995 р., 
практична 
психологія в 
системі 
освіти, 
психолог 
освіти

Доктор психологічних 
наук 2011 р., 19.00.07 -  
педагогічна та вікова 
психологія, професор 
кафедри практичної 
психології та 
педагогіки, 2015 р.

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ, кафедра
теорії і методики
практичної
психології,
факультету
психології,
стажування,
тема:
«Психолого- 
педагогічні 
основи 
підготовки 
фахівців до 
діяльності в 
екстремальних 
умовах».
Звіт від
10.12.2013 року.

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection, 
рекомендованих МОН - 1;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п ’ять досягнень -  12;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований 
МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) - 1;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - немає;
5) участь у міжнародному науковому 
проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! - немає;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;





7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або_____галузевих_____експертних_____рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України -2;
8) виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми_____(проекту)._____або_____головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання - 1;
9) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____ Міжнародної_____ студентської
олімпіади/ІІетапу___________Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____ студентських_____ наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ— III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук; 
керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор.





Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських 
ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - 2;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу освіти /факультету 
/відділення (наукової установи) / інституту/ 
філії/кафедри або іншого відповідального 
за підготовку здобувачів вищої освіти 
підрозділу / відділу (наукової установи) /
навчально-методичного________ управління
(відділу) / лабораторії / іншого навчально- 
наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу / вченого секретаря закладу 
освіти (факультету. інституту) / 
відповідального секретаря приймальної 
комісії та його заступника - 1;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради - немає;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - 2;
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - 1/1;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання /конспектів лекцій





/практикумів /методичних вказівок/ 
рекомендацій загальною кількістю три 
найменування -  9 методичних вказівок;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - Доктор 
психологічних наук 2011 р., 19.00.07 -  
педагогічна та вікова психологія, професор 
кафедри практичної психології та 
педагогіки, 2015 р;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських. Паралімпійських іграх. 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді. 
чемпіонаті світу. Європи. Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - - 
немає;
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності. яка має 
професійне спрямування - немає;
18) наявність науково-популярних та /або 
консультаційних (дорадчих) та /або________



дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації- немає;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 
та практичної фахової діяльності- немає.

4 Наукове 
підприємництв 
о в галузі 
(16 год. 
лекцій)

Рак
Тарас
Євге
нович

Проректор з
науково-
дослідної
роботи,
професор
кафедри
управління
проектами,
інформаційн
их
технологій та 
телекомуніка 
цій

Державний
університет
«Львівська
політехніка»,
1996,
комп’ютерні
та
інтелектуальн
і системи та
мережі,
інженер-
системотехні
к

Доктор технічних наук, 
122 «Комп’ютерні науки 
та інформаційні 
технології»
(05.13.06 -  
інформаційні 
технології), «Ієрархічні 
моделі та інформаційні 
технології оперативного 
управління в умовах 
надзвичайних ситуацій» 
(2014)
Доцент кафедри 
інформаційних 
технологій та 
телекомунікаційних 
систем (2007)

Захист
докторської
дисертації
ДД № 003306 від
16.05.2014 р.
Національний
університет
«Львівська
політехніка»

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection. 
рекомендованих МОН - 1;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п ’ять досягнень -  17/1;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований 
МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) - 2;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - 1;
5) участь у міжнародному науковому 
проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! - 1;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН





або_____галузевих_____експертних_____рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України - немає;
8] виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми_____(проекту)._____або_____головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання - немає;
9) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____ Міжнародної_____ студентської
олімпіади/ІІетапу__________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт) 
/III— IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів 
/II— III етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт учнів
— членів Малої академії наук; керівництво 
студентом. який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських





ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - немає;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу освіти /факультету
/відділення______(наукової_____ установи)/
інституту/філії/кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів 
вищої освіти підрозділу / відділу (наукової 
установи) / навчально-методичного 
управління (відділу) / лабораторії / іншого
навчально-наукового______ (інноваційного)
структурного підрозділу / вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника - 
немає;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради - 5;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - 1;
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/ посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання/конспектів лекцій 
/практикумів / методичних вказівок/





рекомендацій загальною кількістю три 
найменування - немає;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських. Паралімпійських іграх. 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді. 
чемпіонаті світу. Європи. Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - - 
немає.;
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності. яка має 
професійне спрямування - немає;
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації- немає;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 
та практичної Фахової діяльності- немає;



II. Цикл професійної підготовки
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

Сучасні 
напрями 
досліджень в 
галузі
(48 год. лекцій)

Стойко
Степан
Ми
хайлович

В.о.
завідувача
кафедри
екологічної
безпеки

Львівський
сільськогоспо
дарський
інститут,
1949 р., 
лісове
господарство,
інженер
лісового
господарства

Доктор біологічних 
наук, 03.00.05 -  ботаніка 
«Дубові ліси 
Українських Карпат: 
екологічна 
характеристика, 
відтворення, охорона»

Інститут екології 
Карпат НАН 
України, звіт 
«Заповідні 
території 
Львівщини», 
2.03.2015 р.

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection, 
рекомендованих МОН - немає;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п’ять досягнень -  
немає;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований 
МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) -  4 монографії;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - немає;
5) участь у міжнародному науковому
проекті/залучення_____до_____міжнародної
експертизи, наявність звання —суддя
міжнародної категорії! - немає;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або____ галузевих____ експертних____ рад
Національного агентства із забезпечення

5





якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України - немає;
8] виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми____ (проекту).____ або____ головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання -  член редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України - 2;
9) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____Міжнародної_____студентської
олімпіади/ІІетапу__________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____ студентських_____ наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук; 
керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських





ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - немає;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника
керівника)_______________________ закладу
освіти/факультету/відділення_____(наукової
установи)/ інституту/філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу 
(наукової установи) / навчально- 
методичного управління (відділу) / 
лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / 
вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інституту) / відповідального 
секретаря приймальної комісії та його 
заступника - немає;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради -  член однієї 
спеціалізованої ради;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - доктор біологічних 
наук, 03.00.05 -  ботаніка «Дубові ліси 
Українських Карпат: екологічна 
характеристика, відтворення, охорона»;
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально-





методичних посібників /посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання /конспектів лекцій/
практикумів/____ методичних____ вказівок/
рекомендацій загальною кількістю три 
найменування - немає;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських. Паралімпійських іграх. 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді. 
чемпіонаті світу. Європи. Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - - 
немає;
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності. яка має 
професійне спрямування -  організація 
студентського екологічного гуртка під 
патронатом благодійного фонду 
«Європейський центр екології» та



ЛДУБЖД; _
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики - 3;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 
та практичної фахової діяльності- немає;

6 Методи 
польових та 
камеральних 
досліджень 
(32 год. лекцій)

Стойко
Степан
Михайло
вич

В.о.
завідувача
кафедри
екологічної
безпеки

Львівський
сільськогоспо
дарський
інститут,
1949 р., 
лісове
господарство,
інженер
лісового
господарства

Доктор біологічних 
наук, 03.00.05 -  ботаніка 
«Дубові ліси 
Українських Карпат: 
екологічна 
характеристика, 
відтворення, охорона»

Інститут екології 
Карпат НАН 
України, звіт 
«Заповідні 
території 
Львівщини», 
2.03.2015 р.

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection, 
рекомендованих МОН - немає;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п’ять досягнень -  
немає;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований 
МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) -  4 монографії;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - немає;
5) участь у міжнародному науковому 
проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! - немає;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік -





немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або____ галузевих____ експертних____ рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України - немає;
8) виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми____ (проекту).____ або____ головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання -  член редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України - 2;
9) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____Міжнародної_____студентської
олімпіади/ІІетапу__________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____ студентських_____ наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких





робіт учнів — членів Малої академії наук; 
керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських 
ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - немає;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника
керівника)_______________________ закладу
освіти/факультету/відділення_____(наукової
установи)/ інститугу/філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу 
(наукової установи) / навчально- 
методичного управління (відділу) / 
лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / 
вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інституту) / відповідального 
секретаря приймальної комісії та його 
заступника - немає;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради -  член однієї 
спеціалізованої ради;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - доктор біологічних 
наук, 03.00.05 -  ботаніка «Дубові ліси 
Українських Карпат: екологічна





характеристика, відтворення, охорона»^
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та
дистанційного________ навчання/конспектів
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування - немає;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських. Паралімпійських іграх. 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді. 
чемпіонаті світу. Європи. Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - - 
немає;
17) організація студентської громадської



(волонтерської) діяльності, яка має 
професійне спрямування -  організація 
студентського екологічного гуртка під 
патронатом благодійного фонду 
«Європейський центр екології» та 
ЛДУБЖД; _
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики - 3;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 

та практичної фахової діяльності- немає;
7 Моделювання 

техноприродни 
х систем 
(48 год. лекцій)

Стародуб
Юрій
Петрович

Завідувач
кафедри
цивільного
захисту та
моделювання
екогеофізичн
их процесів

Львівський 
державний 
університет 
ім. Івана 
Франка, 
1975р., фізик- 
оптик, оптика 
і спектроско
пія

Доктор фізико- 
математичних наук 
2002 р., 04.00.22 -  
геофізика професор зі 
спеціальності геофізика, 
відділ сейсмічності 
Карпатського регіону, 
Інститут геофізики НАН 
України, «Математичне 
моделювання в 
динамічних завданнях 
сейсміки для вивчення 
будови земної кори»

НУ «Львівська
політехніка»,
кафедра
фотограмметрії і 
геоінформатики, 
звіт, «Принципи 
побудови 
цифрових 
моделей рельєфу 
з використанням 
лазерних та 
радіолокаційних 
знімальних 
систем», 
03.12.2012 р.

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection. 
рекомендованих МОН - немає;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п’ять досягнень -  22;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований 
МОН,іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) -  2 посібники, 1 монографія;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - 3;
5) участь у міжнародному науковому 
проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! -  ERASUS+ -





науковий координатор, ВС ргс^е(Л -  
науковий координатор;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або____ галузевих____ експертних____ рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України робота у спецраді ІГФ 
ім.С.І.Субботіна, проведення експертиз 
двох докторських дисертацій;

8) виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми____ (проекту).____ або____ головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання -  науковий керівник бюджетної 
наукової теми -  1, член редколегії Вісник 
ЛДУ БЖД, Геодинаміка;
9) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної





комісії Міжнародної студентської
олімпіади/ІІетапу Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових
робіт)/! 11—IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних
предметівЛІ— III етапу Всеукраїнських
конкурсів-захистів науково-дослідницьких
робіт учнів — членів Малої академії наук;
керівництво студентом, який став призером
Олімпійських. Паралімпійських ігор.
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади.
чемпіонату світу. Європи. Європейських
ігор, етапів Кубку світу та Європи.
чемпіонату України; виконання обов’язків
головного секретаря. ГОЛОВНОГО СУДДІ. СУДДІ
міжнародних та всеукраїнських змагань;
керівництво спортивною делегацією;
робота у складі організаційного комітету.
суддівського корпусу - немає;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника
керівника) закладу
освіти/факультету/відділення (наукової
установи)/ інституту/філії/кафедри або
іншого відповідального за підготовку
здобувачів вищої освіти підрозділу / ВІДДІЛУ
(наукової установи) / навчально-
методичного управління (відділу) /
лабораторії / іншого навчально-наукового
(інноваційного) структурного підрозділу /
вченого секретаря закладу освіти
(факультету, інституту) / відповідального
секретаря приймальної комісії та його
заступника - немає;

11) участь в атестації наукових кадрів як





офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради - опонент -  
кандидатських -  2, докторських -  2;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора -  доктор фіз.-мат. наук, 
професор ;
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та
дистанційного________ навчання/конспектів
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування -  навчально-методичних 
посібників -  2;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - канд.-фіз.мат., 
ст.н.с.;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських. Паралімпійських іграх.



Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - - 
немає;

17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності, яка має 
професійне спрямування - організація 
участі студентів у міжнародному проекті 
BC projecr;

18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації- електронна дискусійна 
публікація в парламенті республіки 
Польща, публікації матеріалів конференцій 
республіки Польща, Краків -  2;

19) поєднання науково-педагогічної роботи 
та практичної фахової діяльності- лекції 5 у 
університеті Кінгстон, Лондон, 3 лекції у 
Вищій пожежній школі пожежників, 
Лондон;

8 Методи
оцінювання
екологічних
ризиків
(32 год. лекцій)

Кузик
Андрій
Дани
лович

Учений
секретар
ЛДУБЖД,
професор

Львівський
державний
університет
імені
Івана Франка, 
1989 р., 
математика, 
математик- 
викладач

Доктор сільсько
господарських наук 
2013 р., 06.03.03 -  
лісознавство і 
лісівництво, 
доцент кафедри 
фундаментальних 
дисциплін, 
«Еколого-лісівничі 
основи пожежної

Захист 
докторської 
дисертаційної 
роботи в 
2013 р.

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection. 
рекомендованих МОН - немає;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п’ять досягнень -3



безпеки в лісових 
насадженнях Малого 
Полісся»



фахових статті, 2 патенти;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований
МОН.іншим____ центральним____ органом
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) -  2 посібника, що рекомендовані 
МОН;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача. який одержав документ про 
присудження наукового ступеня -  1 
(2014р.)
5) участь у міжнародному науковому
проекті/залучення_____до_____міжнародної
експертизи. наявність звання -суддя 
міжнародної категорії! -  1 проект 
«Безпечна вода» (2015р.);
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або____ галузевих____ експертних____ рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти





України -  немає;
8] виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми____ (проекту).____ або____ головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання - науковий керівник 2 НДР, 
заступник головного редактора фахового 
видання —Пожежна безпека!, член 
редколегії —Вісник ЛДУБЖДІІ;
9] керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____Міжнародної_____студентської
олімпіади/ІІетапу__________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____ студентських_____ наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук; 
керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських 
ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу -  немає;
10] організаційна робота у закладах освіти





на посадах керівника (заступника
керівника)_______________________ закладу
освіти/факультету/відділення____ (наукової
установи)/ інститугу/філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу 
(наукової установи) / навчально- 
методичного управління (в і д д і л у ) / 
лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / 
вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інституту) / відповідального 
секретаря приймальної комісії та його 
заступника - учений секретар ЛДУБЖД;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради -  немає;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора доктор сільсько
господарських наук 2013 р., 06.03.03 -  
лісознавство і лісівництво;
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - 2 патенти на корисну модель;_
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та
дистанційного________ навчання/конспектів
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною кількістю
три найменування____ -  2 навчальних
посібника, 2 методичні вказівки;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа



про другу вищу освіту -  немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - 
немає;
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності, яка має 
професійне спрямування - немає;
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
фдискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації- немає;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 

та практичної фахової діяльності- немає;
9 Екологічні 

функції 
літосфери 
(48 год. лекцій)

Михай-
лічко
Борис
Миро
нович

Завідувач 
кафедри 
процесів 
горіння та 
загальної

Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, 1985,

Доктор хімічних наук, 
2000 р., 02.00.01 -  
неорганічна хімія, 
«Структурна хімія 
інтермедіатів

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка, кафедра

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection. 
рекомендованих МОН - 6;



хімії хімія, хімік купр окаталітичного 
перетворення ацетилену 
та його похідних». 
Професор кафедри 
процесів горіння та 
загальної хімії



аналітичної 
хімії, звіт, 2015 
Р-

2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв. та/або патентів 
загальною кількістю п’ять досягнень -  36/3;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований
МОН.іншим_____центральним_____органом
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) - 4;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача. який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - немає;
5) участь у міжнародному науковому
проекті/залучення_____до_____міжнародної
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! - немає;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або____ галузевих____ експертних____ рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з





розроблення стандартів вищої освіти 
України -немає;
8] виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми____ (проекту).____ або____ головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання -  1/2;
9] керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____Міжнародної_____студентської
олімпіади/ІІетапу__________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____ студентських_____ наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук; 
керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських 
ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - немає;
10] організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу освіти/





факультету/відділення (наукової установи)/ 
інституту/філії/кафедри або іншого 
відповідального за підготовку здобувачів 
вищої освіти підрозділу / відділу (наукової 
установи) / навчально-методичного 
управління (в і д д і л у ) / лабораторії / іншого
навчально-наукового______ (інноваційного)
структурного підрозділу / вченого 
секретаря закладу освіти (факультету, 
інституту) / відповідального секретаря 
приймальної комісії та його заступника - 
немає;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради -  1/3;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - немає;
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та
дистанційного________ навчання/конспектів
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування - немає;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або



робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 
чемпіонаті світу, Європи, Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - - 
немає;
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності, яка має 
професійне спрямування - немає;
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації- немає;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 

та практичної фахової діяльності- немає;
10 Фізичні та 

хімічні 
процеси в 
гідролітосфері 
(32 год. лекцій)

Карабин
Василь
Васи
льович

Професор
кафедри
екологічної
безпеки

Львівський
національний
університет
імені Івана
Франка, 1995,
геологічна
зйомка,
пошуки та
розвідка,
геолог

Кандидат геологічних 
наук,
04.00.02 -  геохімія, 
доцент кафедри 
екологічної та 
інженерної геології і 
гідрогеології, —Г еохімія 
техногенезу нафтогазо
носних площ 
Бориславсько-

Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
кафедра
екологічної
безпеки та
природоохоронн
ої діяльності,
22.10.-

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection. 
рекомендованих МОН -  1 публікація у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричної бази Scopus^
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або



Покутської підзони 
Передкарпатського 
прогину (на прикладі 
Південностинавського 
та Блажівського 
родовищ)!

12.12.2014 р.



авторських свідоцтв. та/або патентів 
загальною кількістю п’ять досягнень -  6 
наукових публікацій^
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований
МОН.іншим____ центральним____ органом
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) - немає^
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача. який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - немає^
5) участь у міжнародному науковому
проекті/залучення_____до_____міжнародної
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! -  1 ЕЯА8Ми8+;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або____ галузевих____ експертних____ рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України -немає;_________________________





8] виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми____ (проекту).____ або____ головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання -  1 -  керівник науково-дослідної 
теми;
9] керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____Міжнародної_____студентської
олімпіади/ІІетапу__________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт) 
/III— IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів 
/II—III етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт учнів 
— членів Малої академії наук; керівництво 
студентом. який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських 
ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків 
головного секретаря, головного судді, судді 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - немає;
10] організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника
керівника)_______________________ закладу
освіти/факультету/відділення____ (наукової





установи) / інституту/філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу 
(наукової установи) / навчально- 
методичного управління (відділу) / 
лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / 
вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інституту) / відповідального 
секретаря приймальної комісії та його 
заступника - 1 -  завідувач кафедри 
екологічної безпеки ЛДУБЖД;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради - немає;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - немає;
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та 
дистанційного навчання/конспектів лекцій/
практикумів/____ методичних____ вказівок/
рекомендацій загальною кількістю три 
найменування -  4 методичні вказівки;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту кандидат 
геологічних наук, 04.00.02 -  геохімія, 
доцент кафедри екологічної та інженерної 
геології і гідрогеології^
16) керівництво студентом, який зайняв





призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного комітету/ 
журі Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком/ 
проблемною групою. або виконання 
обов’язків куратора групи; керівництво 
студентом. який брав участь в 
Олімпійських іграх. Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді. чемпіонаті 
світу. Європи. Європейських іграх, етапах 
Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди 
України з видів спорту - керівник трьох 
робіт, які отримали призові місця у І етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт, спікерівництво студент
ським екологічним гуртком під патронатом 
благодійного фонду «Європейський центр 
екології» та ЛДУБЖД;
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності. яка має 
професійне спрямування - немає;
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації- немає;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 
та практичної фахової діяльності - автор 
розділів ОВНЄ у проектах буріння 
нафтогазових свердловин.________________



11 Спеціальні
розділи біології 
(48 год. лекцій)

Стойко
Степан
Ми
хайлович

В.о.
завідувача
кафедри
екологічної
безпеки

Львівський
сільськогоспо
дарський
інститут,
1949 р., 
лісове
господарство,
інженер
лісового
господарства

Доктор біологічних 
наук, 03.00.05 -  ботаніка 
«Дубові ліси 
Українських Карпат: 
екологічна 
характеристика, 
відтворення, охорона»

Інститут екології 
Карпат НАН 
України, звіт 
«Заповідні 
території 
Львівщини», 
2.03.2015 р.

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection, 
рекомендованих МОН - немає;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України, та/або 
авторських свідоцтв, та/або патентів 
загальною кількістю п’ять досягнень -  
немає;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що рекомендований 
МОН, іншим центральним органом 
виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії (у разі 
співавторства — з фіксованим власним 
внеском) -  4 монографії;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - немає;
5) участь у міжнародному науковому
проекті/залучення_____до_____міжнародної
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! - немає;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на навчальний рік - 
немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН
або____ галузевих____ експертних____ рад
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або





міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України - немає;
8] виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми____ (проекту).____ або____ головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України, або 
іноземного рецензованого наукового 
видання -  член редакційної колегії 
наукового видання, включеного до переліку 
наукових фахових видань України - 2;
9) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії_____Міжнародної_____студентської
олімпіади/ІІетапу__________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____ студентських_____ наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук; 
керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських. Паралімпійських ігор. 
Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, 
чемпіонату світу. Європи. Європейських 
ігор, етапів Кубку світу та Європи, 
чемпіонату України; виконання обов’язків





головного секретаря. ГОЛОВНОГО СУДДІ. СУДДІ 
міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу - немає;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника
керівника)_______________________ закладу
освіти/факультету/відділення____ (наукової
установи)/ інституту/філії/кафедри або 
іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу / відділу 
(наукової установи) / навчально- 
методичного управління (в і д д і л у ) / 
лабораторії / іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу / 
вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інституту) / відповідального 
секретаря приймальної комісії та його 
заступника - немає;
11) участь в атестації наукових кадрів як 
офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради -  член однієї 
спеціалізованої ради;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - доктор біологічних 
наук, 03.00.05 -  ботаніка «Дубові ліси 
Українських Карпат: екологічна 
характеристика, відтворення, охорона»;
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність виданих навчально- 
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та___________





дистанційного________ навчання/конспектів
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування - немає;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студентським 
науковим гуртком/проблемною групою, або 
виконання обов’язків куратора групи; 
керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських. Паралімпійських іграх. 
Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді. 
чемпіонаті світу. Європи. Європейських 
іграх, етапах Кубку світу та Європи, 
чемпіонаті України; виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту - 
співкерівництво студентським екологічним 
гуртком під патронатом благодійного 
фонду «Європейський центр екології» та 
ЛДУБЖД;
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності. яка має 
професійне спрямування -  організація 
студентського екологічного гуртка під 
патронатом______благодійного______фонду



«Європейський центр екології» та 
ЛДУБЖД; _
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики загальною кількістю 
три публікації - 3;
19) поєднання науково-педагогічної роботи 

та практичної фахової діяльності- немає;
Особи, які працюють за сумісництвом

12 Сучасні методи 
біоіндикації 
(32 год. лекцій)

Куче
рявий
Воло
димир
Пана
сович

Професор
кафедри
ландшафтної
архітектури,
садово
паркового
господарства
та
урбоекології
НЛТУ
України

Львівський
лісотехнічний
інститут,
1960 р., 
лісове

господарство,
інженер
лісового
господарства

Доктор
сільськогосподарських 
наук, 06.03.01 -  лісові 
культури та 
фітомеліорація, 
професор кафедри 
ландшафтної 
архітектури, садово
паркового господарства 
та урбоекології, 
«Урбоекологічні основи 
фітопродукції та 
фітомеліорації»

Інститут екології 
Карпат НАН 
України, звіт, 
«Особливості 
біоіндикації у 
Карпатському 
регіоні», 2014 р.

1) наявність наукової публікації у 
періодичному виданні, яке включено до 
наукометричних баз, зокрема Scopus або 
Web of Science Core Collection, 
рекомендованих МОН -1;
2) наявність наукових публікацій у 
наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань 
України - 10;
3) наявність виданого підручника чи 
навчального посібника, що 
рекомендований МОН, іншим центральним 
органом виконавчої влади або вченою радою 
закладу освіти, або монографії - 2 -навчаль 
пос, 1 монографія;
4) наукове керівництво (консультування) 
здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня - 2- 
доктора, 2 -канд. наук;
5) участь у міжнародному науковому 
проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання —суддя 
міжнародної категорії! - немає;
6) проведення навчальних занять 
іноземною мовою (крім мовних навчальних 
дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних





годин на навчальний рік - немає;
7) робота у складі експертних рад з питань 
проведення експертизи дисертацій МОН 
або галузевих експертних рад 
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних рад, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного 
Агентства. або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій з вищої 
освіти МОН. або робочих груп з 
розроблення стандартів вищої освіти 
України - член 2 акредитаційних комісій 
МОН;
8) виконання функцій наукового керівника 
або відповідального виконавця наукової
теми____ (проекту).____ або____ головного
редактора/члена редакційної колегії 
наукового видання. включеного до 
переліку наукових фахових видань 
України, або іноземного рецензованого 
наукового видання - науковий керівник 1 
держбюджетної теми, член редакційної 
колегії 2 наукових фахових видань 
України ( Вісник НЛТУ, Вісник лісівничої 
академії наук);
9) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце, або робота у складі 
організаційного комітету/журі/апеляційної
комісії____ Міжнародної____ студентської
олімпіади/ІІетапу_________ Всеукраїнської
студентської олімпіади (Всеукраїнського
конкурсу_____студентських_____наукових
робітУІІІ—IV етапу Всеукраїнських





учнівських олімпіад з базових навчальних 
предметівЛІ—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких 
робіт учнів — членів Малої академії наук; 
керівництво студентом. який став 
призером Олімпійських. Паралімпійських 
ігор. Всесвітньої та Всеукраїнської 
Універсіади, чемпіонату світу. Європи. 
Європейських ігор, етапів Кубку світу та 
Європи, чемпіонату України; виконання 
обов’язків головного секретаря, головного
судді._____ судді_____міжнародних_____та
всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, суддівського 
корпусу -  керівник 1 роботи яка 
перемогла на виставці-конкурсі 
архітектурних шкіл України;
10) організаційна робота у закладах освіти 
на посадах керівника (заступника 
керівника) закладу освіти / факультету / 
відділення (наукової установи)/ інституту / 
філії / кафедри або іншого відповідального 
за підготовку здобувачів вищої освіти 
підрозділу / відділу (наукової установи) /
навчально-методичного_______ управління
(в і д д і л у ) / лабораторії/іншого навчально- 
наукового (інноваційного) структурного 
підрозділу / вченого секретаря закладу 
освіти (факультету. інституту) / 
відповідального секретаря приймальної 
комісії та його заступника -  завідувач 
кафедри ландшафтної архітектури, 
садово-паркового господарства та 
урбоекології НЛТУ 1986-2015;
11) участь в атестації наукових кадрів як





офіційного опонента або члена 
спеціалізованої вченої ради -  член 
спецради за спеціальностями 06.03.01,
06.01.02, 06.01.03. Офіційний опонент 5 
дисертаційних робіт;
12) присудження наукового ступеня 
доктора наук або присвоєння вченого 
звання професора - присудження 
наукового ступеня доктора -  диплом 
доктора сільськогосподарських наук -Д Т  
№ 010028 від 20.09.1991 р., присвоєння 
вченого звання професора кафедри 
екології, ландшафтної архітектури і садово 
паркового будівництва- атестат професора
-  ПР № 011139 від 29 листопада 1991 р.;_
13) наявність авторських свідоцтв та/або 
патентів загальною кількістю два 
досягнення - немає;
14) наявність_____виданих____ навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та
дистанційного_______ навчання/конспектів
лекцій/практикумів / методичних вказівок / 
рекомендацій - 12 робіт, з них 2 
навчальних посібники, 1 лабораторний 
практикум;
15) присудження наукового ступеня 
доктора філософії або присвоєння вченого 
звання доцента, або отримання документа 
про другу вищу освіту - немає;
16) керівництво студентом, який зайняв 
призове місце на І етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), 
або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської



Ректор



олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт). або 
керівництво постійно діючим студент
ським науковим гуртком / проблемною 
групою. або виконання обов’язків 
куратора групи; керівництво студентом, 
який брав участь в Олімпійських. Пара- 
олімпійських іграх. Всесвітній та 
Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 
світу. Європи. Європейських іграх, етапах 
Кубку світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, 
помічника тренера національної збірної 
команди України з видів спорту -  
науковий керівник 10 студудентських 
робіт;
17) організація студентської громадської 
(волонтерської) діяльності. яка має 
професійне спрямування -  організатор 
Студентської гільдії ландшафтних 
архітекторів;
18) наявність науково-популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) та/або 
дискусійних публікацій з наукової або 
професійної тематики - 5 публікації;
19) поєднання_______науково-педагогічної
роботи та практичної фахової діяльності - 
науковий керівник розробки проектів 
парків у м. Хмельницькому та м. Львові.

Козяр М.М.



Якісний склад випускової кафедри екологічної безпеки із спеціальності 101 «Екологія»
Таблиця 3

№
з/п

Прізвище, ім’я та 
по батькові

Найменування 
посади; 

для сумісників 
-  місце 

основної 
роботи, 
посада

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація за 

дипломом)

Науковий ступінь, 
шифр і назва 

наукової 
спеціальності, вчене 

звання, за якою 
кафедрою (відділом 

тощо) присвоєно, 
назва теми дисертації

Найменування 
всіх дисциплін, 
які закріплені за 
викладачем, та 

кількість 
лекційних годин з 

кожної 
дисципліни

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 
конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 
керівництво студентською науковою 

роботою)

Підвищення 
кваліфікації 

(найменування 
навчального 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі)

1 2 3 4 5 6 7

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом)

1 Стойко
Степан

Михайлович

В.о.
завідувача
кафедри

екологічної
безпеки,

професор

Львівський 
сільськогоспода 
рський інститут, 
1949 р., лісове 
господарство, 
інженер лісового 
господарства

Доктор біологічних 
наук, 03.00.05 -  
ботаніка «Дубові 
ліси Українських 
Карпат: екологічна 
характеристика, 
відтворення, 
охорона», 1971 р. 
Професор за 
спеціальністю 
ботаніка, 1980 р.

Сучасні напрями 
досліджень в 

галузі 
(48 год. лекцій)

Методи польових 
та камеральних 

досліджень 
(32 год. лекцій)

Спеціальні 
розділи біології 
(48 год. лекцій)

1. Стойко С.М. Сторіччя створення 
пралісових резерватів в Українських 
Карпатах. / С. Стойко, В. Копач. -  
Львів: Ліга-Прес, 2013. -  60 с.
2. Заповідні території Львівщини // 
Стойко С.М., [тіа ін.]; за аг. Ред. Стойка 
С.М. -  Львів: ЗУКЦ, 2013. -  128 с.
3. Стойко С.М. Ліси Ужгородщини : 
оптимізація та збереження. / Стойко 
С.М., Костів І.В. Ужгород : ТДВ 
«Патент», 2015. -  164 с.
4. Стойко С. М. Антропогенні зміни в 
українських лісах Карпат та вегетаційні 
ступені як екосистемні моделі 
ренатуралізації трансформованих 
фітоценозів / С. М. Стойко // Вісник 
Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності. -  2012. -  № 6.
-  С. 196-202.
5. Стойко С. М. Сучасні види 
антропогенного впливу на життєве 
середовище / С. М. Стойко, І. Б. Койнова

Інститут 
екології Карпат 
НАН України, 
звіт «Заповідні 
території 
Львівщини», 
2.03.2015 р.



// Український географічний журнал. - 
2012. - № 1. - С. 50-57.
6. Стойко С. М. Науково-природниче 
значення біосферного резервату 
"Розточчя" та сприяння сталому 
розвитку України / С. М. Стойко 
// Вісник Львівського університету. Сер.
: Біологічна. - 2013. - Вип. 6з. - С. 62-74.

2 Бобко Уляна 
Петрівна

викладач
кафедри

екологічної
безпеки

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ, 2006 р,
правознавство

Кандидат юридичних 
наук, 12.00.07 -  
адміністративне 
право і
адміністративний 
процес; фінансове 
право, інформаційне 
право.
«Адміністративно- 
правове забезпечення 
укладення 
колективних 
договорів та угод в 
Україні», 2015 р.

1. Бобко У. П. Державно-приватні 
партнерства в Україні та перспективи їх 
впровадження на прикладі підготовки до 
ЄВРО-2012 / У. П. Бобко // Науковий 
вісник Львівського державного 
університету внутрішніх справ. -  2011. -  №
1. -  С. 274-282.
2. Бобко У. П. Розвиток форм юридичного 
забезпечення колективних договорів / 
У. П. Бобко // Наукові записки Львівського 
університету бізнесу та права. -  2011. -  № 
7. -  С. 161-169.
3. Бобко У. П. Державно-приватні 
партнерства в Україні: правові аспекти 
соціального співробітництва / У. П. Бобко 
// Митна справа. -  2012. -  № 1, ч. 2. -
С. 147-157.
4. Бобко У. П. Колективні договори як 
інструмент захисту інтересів працівників 
соціальних підприємств / У. П. Бобко // 
Митна справа. -  2012. -  № 2, ч. 2. -  С. 353
362.
5. Бобко У. П. Про ефективність захисту 
трудових, соціально-економічних прав 
та інтересів засуджених -  працівників 
підприємств пенітенціарної системи 
України / У. П. Бобко // Наукові записки 
Львівського університету бізнесу та

Захист
кандидатської 
дисертації 2015 
р.



права. -  2012. -  № 9. -  С. 214-220.
6. Бобко У. П. Юридичне забезпечення 
соціальних гарантій у межах трудових 
відносин за участю фізичних осіб -  
суб’єктів підприємницької діяльності / 
У. П. Бобко // Вісник Академії праці і 
соціальних відносин федерації 
профспілок України. -  2012. -  № 2. -  
С. 64-70.
7. Бобко У. П. Колективні договори як 
механізм адміністративно-правового 
захисту інтересів територіальних громад у 
сфері користування надрами / У. П. Бобко // 
Адміністративне право і процес. -  2014. -  
№ 1(7). -  С. 104-113.

3 Думас Ірина 
Зіновіївна

старший
викладач
кафедри

екологічної
безпеки

Львівський 
національний 
унверситет імені 
Івана Франка, 
2006 р.,
магістр географії

Кандидат 
географічних наук, 
11.00.04, 
геоморфологія і 
палеогеографія 
«Природні умови 
Г алицького 
Придністер’я в 
палеоліті», 2011 р.

1. Думас І.З. Основні риси природного 
середовища Галицького Придністер’я у 
верхньому палеоліті. //Матеріали і 
дослідження з археології Прикарпаття і 
Волині. Вип 13. -  Львів, Ін-тут 
українознавства ім І. Крип’якевича НАН 
України, 2010. -  С.218-224
2. Богуцький А.Б., Дмитрук Р.Я., Думас 
І.З. Природні умови часу формування 
дубнівського викопного грунтового 
комплексу у Галицькому Придністер’ї // 
Вісник Львівського національного 
університету, серія географічна, вип.39, 
2011 - С. 35-44.

Захист 
дисертації, 
2011 р.

4 Гринчишин
Наталія

Миколаївна

доцент
кафедри

екологічної
безпеки

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка, 1995, 
біолог, викладач 
біології і хімії

Кандидат сільсько
господарських наук, 
03.00.16 -  екологія,- 
доцент кафедри 
екологічної безпеки, 
«Забруднення 
агроекосистем

1. Гринчишин Н. М. Причини та 
наслідки витоків нафти і нафтопродуктів 
на трубопровідному транспорті в 
Львівській області Науковий вісник 
НЛТУ України. -  Львів: РВВ НЛТУ 
України.- 2015. -  Вип. 25.8. -  С. 178
185. Фах. видання

Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
кафедра
екологічної
безпеки та



Західного Полісся 
важкими металами 
техногенного 
походження (на 
прикладі
законсервованого 
звалища твердих 
побутових відходів)»

2.Гринчишин Н. М., Мартин О.М., 
Міллер О.В. Пожежна безпека як 
соціосистема: суть та особливості //
Г лобальні та національні проблеми 
економіки. -  Миколаїв: МНУ імені В.О. 
Сухомлинського, 2015. -  Випуск № 6. -  
С. 31-35. Електр. фах. видання
3. Гринчишин Н. М. Вплив процесів 
горіння твердих побутових відходів на 
екологічний стан ґрунту // Пожежна 
безпека: Збірник наукових праць. -  
Львів: ЛДУ БЖД, 2012. -  № 20. -С.131- 
136.
4. Гринчишин Н. М., Бабаджанова О.Ф. 
Реабілітація ґрунтів, забруднених 
аварійними виливами нафтопродуктів// 
Науковий вісник НЛТУ України: 
Збірник науково-технічних праць. -  
Львів : РВВ НЛТУ України. -  2012. -  
Вип. 22.07. -  С 43-49.
5. Гринчишин Н. М., Петрова М.А., 
Мартин О.М. Роль екологічних податків 
у підвищенні рівня екологічної безпеки 
держави// Вісник Львівського 
державного університету безпеки 
життєдіяльності: Збірник наукових 
праць. -  Львів: ЛДУ БЖД, 2013. - № 7. -  
С .177— 182.

природо
охоронної
діяльності,
25.03.-7.05.2015
р.

5 Карабин
Василь

Васильович

професор
кафедри

екологічної
безпеки,
доцент

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка, 1995, 
геологічна 
зйомка, пошуки 
та розвідка,

Кандидат 
геологічних наук, 
04.00.02 -  геохімія, 
доцент кафедри 
екологічної та 
інженерної геології і 
гідрогеології,
—Г еохімія техно-

Фізичні та хімічні 
процеси в 

гідролітосфері 
(32 год. лекцій)

1. Knysh I., Karabyn V. Heavy metals 
distribution in the waste pile rocks of 
Chervonogradska mine of the Lviv-Volyn 
coal basin (Ukraine). Pollution Research 
Journal Papers. Vol 33, Issue 04, 2014. 
663-670.
2. Карабин В.В. Гідрохімія головних 
іонів р. Білий Черемош / В. Карабин //

Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
кафедра
екологічної
безпеки та
природо-

http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_7/22_7_zm.pdf
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=5558&amp;iid=181&amp;jid=4
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=5558&amp;iid=181&amp;jid=4
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=5558&amp;iid=181&amp;jid=4
http://www.envirobiotechjournals.com/article_abstract.php?aid=5558&amp;iid=181&amp;jid=4


геолог генезу нафтогазо
носних площ 
Бориславсько- 
Покутської підзони 
Передкарпатського 
прогину (на прикладі 
Південностинавськог 
о та Блажівського 
родовищ)!



Геологія та геохімія горючих копалин. -  
2013. - №  1-2 .-С . 101-106.
3. Карабин В.В. Закономірності зміни 
макрокомпонентного хімічного складу 
вод ріки Білий Черемош / В.В. Карабин // 
Збірник наукових праць УкрДГРІ. -  
2015. -  №1. -  С. 114-121.
4. Karabyn V. Interboundary natural state 
medium on the Baltic-Black sea waterways 
of Western Bug-Dnister segment /V. 
Karabyn // Drogi wodne Europy Srodkowo
-  Wschodniej. Warszawa, 2016. P. 142-147.
5. Войціхоеська A.C. Експериментальні 
дослідження рухомих та кислото 
розчинних форм важких металів у 
ґрунтах у зоні впливу Львівського 
полігону твердих побутових відходів /
A.C. Войціховська, В.В. Карабин,
B.Д. Погребенник // Вісник ЧДГУ. -  
2013 .-№  1 .-С . 96-99.
6. Stcirodub G. Assessment of 
anthropogenic changes natural 
hydrochemical pool Western Bug River G. 
Starodub / Georg Starodub, Vasyl Karabyn, 
Pavlo Ursulyak, Sophia Pyroszok // Studia 
regionalne і lokalne Polski Poludniowo- 
Wschodniej. Tom XI. Drogi wodne Europy 
Srodkowo-Wschodniej. Dzierdziowka -  
Krakow 2013. Str. 79 -  90.
7. Войціхоеська A.C. Поширення різних 
за рухомістю форм цинку у ґрунтах у 
зоні техногенезу сміттєзвалищ /
A.C. Войціховська, В.В. Карабин,
B.Д. Погребенник // Наукові праці 
ДонНТУ. Серія гірничо-геологічна. -  
2013. -  № 2 (19). -  С. 3-9.______________

охоронної 
діяльності, 
22 . 10 , -  

12.12.2014 р.



8. Войціховська А.С. Оцінювання 
екологічного стану ґрунтів в районі 
Львівського сміттєзвалища за вмістом 
валових форм важких металів /
A.С. Войціховська, В.Д. Погребенник,
B.В. Карабин // Системи контролю 
навколишнього середовища. Зб. наук. 
праць, НАН України, МГІ. -  
Севастополь. -  2012. -  Випуск 18. -  С. 
192 -  196.
9. Рак Т.Є. Методичні аспекти 
проведення польової навчальної 
практики з ландшафтної екології / Т.Є. 
Рак, В.В.Карабин // Вісник ЛДУ БЖД № 
6. -  2012. С.190-195.
10. Карабин В.В. Форми знаходження 
міді у ґрунтах в зоні техногенезу 
сміттєзвалищ / В.В. Карабин, 
А.С. Войціховська, В.Д. Погребенник // 
Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо- 
геологічна. -  № 16 (206). -  2012. -  С. 
193-198.
11. Науковий керівник НДР «Екологічна 
безпека гідро-літосфери на ділянках 
вуглевидобутку Львівсько-Волинського 
кам’яновугільного басейну».

6 Мовчан
Іван

Олександрович

доцент
кафедри

екологічної
безпеки

Національний 
університет 
цивільного 
захисту 2006 р., 
начальник 
частини у сфері 
цивільного 
захисту

Кандидат технічних 
наук, 21.06.02 - 
пожежна безпека, 
доцент кафедри 
екологічної безпеки, 
2015 р.
«Забезпечення 
ліквідації пожежі 
на промислових 
підприємствах з

1. Петрова М. А. Вплив кобальту та 
мангану на адсорбцію радіонуклідів 
модифікованими глинистими 
сорбентами / М. А. Петрова, І. О. 
Мовчан // Восточно-европейский 
журнал передових технологий. -  2013. -  
№6. -  С. 24-27.
2. Степова К. В. Механізм та 
математична модель хемосорбції ^ S  на 
модифікованому бентоніті / К. В.

Звання доцента, 
2015 р.



урахуванням 
надійності пожежної 
техніки та 
устаткування»

Степова, І. О. Мовчан // Екологічна 
безпека. -  2012. -  №1 (13). -  С. 85-89.
3. Петрова М. А. Науково-методичні 
засади організації деконтамінації 
територій, забруднених хімічними або 
радіоактивними речовинами / М. А. 
Петрова, К. В. Степова, І. О. Мовчан // 
Матеріали 14-ї Всеукраїнської науково- 
практичної конференції рятувальників. -  
Київ: ІДУСЦЗ. -  2012. -  С. 281-284.
4. Petrova М. А. Environmentalsafety, 
sustainabilityandeconomicalefficiencyofbio 
fuel / M. A. Petrova, M. O. Plakhotnikova, 
I. O. Movchan // Матеріали І міжнародної 
науково-практичної конференції 
"Екологічна безпека як основа сталого 
розвитку суспільства". -  Львів: 
ЛДУБЖД, 2012 -  С.336-338.
5. Гуліда Е. М. Вибір моделі визначення 
пожежного ризику для об’єктів 
господарювання / Е. М. Гуліда, І. О. 
Мовчан // Науковий вісникНЛТУ 
України: зб. наук.-техн.праць. -Львів: 
РВВ НЛТУУкраїни. -  2012. -Вип. 22.13. 
-  С. 364-369.
6.Мовчан І.О. Методика определения 
риска увеличения продолжительности 
времени ликвидации пожара // Науковий 
вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. 
праць. -  Львів: РВВ НЛТУ України. -  
2015. -  Вип. 25.3. -  С. 394-403.

7 Перетятко
Богдан

Маркович

старший
викладач
кафедри

екологічної
безпеки

Черкаський 
інститут 
пожежної 
безпеки імені 
Г ероїв

Кандидат технічних 
наук, 05.23.06 -  
технологія 
деревообробки, 
виготовлення меблів

1. Усовершенствование технологии 
пропитки древесины способом 
«прогрев-холодная ванна» с 
использованием амидофосфата км. 
Озаркив И.М., Демчина Р.А., Грыджук

Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
кафедра



Чорнобиля,
2003 р.,
«Пожежна
безпека»,
спеціаліст
пожежної
безпеки

та виробів з 
деревини, 
«Вдосконалення 
технології 
просочування 
деревини 
антипіренами на 
основі карбаміду»



П.П., Федына М.Ф.,
Перетятко Б.М. Лесной журнал. №5/347., 
Архангельск -  2015. с. 154-164.
2. Використання амідофосфату КМ як 
антипірену для просочування деревини 
методом «Прогрів-холодна ванна». 
Р.О.Демчина, І.М.Озарків, М.Ф.Федина, 
П.П.Гриджук. Науковий вісник НЛТУ 
України. Збірник науково-технічних 
праць. 2013,- Випуск 23.3. стор. 156-166.
3. Озарків І.М., Перетятко Б.М., Федина 
М.Ф., Демчина Р.О.
Дослідження показників просочення 
деревини з допомогою антипіренів, 
створених на основі карбаміду та сполук 
кремнію. Науковий вісник НЛТУ 
України: 36. наук. техн. праць -  Львів,
2011. -  № 21.4.-С . 168-173.
4. Перетятко Б.М. Особливості 
технологічного процесу вогнезахисту 
деревини. Науковий вісник: 36. наук, 
техн. праць -  Львів, НЛТУУ, 2011.— 
№21.15.-С . 140-146.
5. Перетятко Б М. Особливості різних 
способів біовогнезахисту деревини. 
Науковий вісник: 36. наук. техн. праць -  
Львів, НЛТУУ, 2011. -  №21.14. -  С. 120- 
126.
6. Озарків І.М., Перетятко 
Б.М.,Копинець З.П. Випробування 
вогнестійкості різних порід деревини, 
просоченої антипіренами. Науковий 
вісник: 36. наук. техн. праць -  Львів, 
НЛТУУ 2011. -№ 2 1 .8 ,-С. 129-136.
7. Виживання в умовах автономного 
існування. І.М.Озарків,________________

будівельних 
конструкцій та 
мостів, звіт 
«Вимоги 
пожежної 
безпеки під час 
експлуатації 
АЕС з 
реакторами 
ВВЕР»,

13.11. 2012 р.

Захист канд. 
дис. 2014 р.



І.А.Соколовський, Ю.В.Книш, 
І.В.Сомар, М.Г.Адамовський, 
Б.М.Перетятко. Національний 
лісотехнічний університет України. 
Навчальний посібник «Виживання в 
умовах автономного існування»., Львів: 
ЗУКЦ, 2015р. -126 с.

8 Петрова
Маріанна

Анатоліївна

доцент
кафедри

екологічної
безпеки

Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
2004 р.,
екологія та
охорона
навколишнього
середовища,
магістр з
екології

Кандидат технічних 
наук,
21.06.01- екологічна 
безпека,
«Дезактивація рідких
радіоактивних
відходів, що містять
Є8-137 та Sr-90,
модифікованими
глинистими
сорбентами»

1. Петрова М.А. Очищення рідких 
радіоактивних відходів / М. А. Петрова, 
А. В. Сибірний, К. В. Степова //
Двадцять п'ять років Чорнобильської 
катастрофи. Безпека майбутнього: 
Міжнародна конференція, м. Київ, 20-22 
квітня 2011 р. -  Київ, 2011. -  С. 295-296.
2. Токаревський В. В. Очищення 
технологічних розчинів дезактивації 
ґрунтів / В. В. Токаревський, М. А. 
Петрова, І. М. Кріп // Вісник 
Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності. -  2012. -  С. 
203-207.
3. Петрова М. А. Вплив кобальту та 
мангану на адсорбцію радіонуклідів 
модифікованими глинистими 
сорбентами / М. А. Петрова, І. О.
Мовчан // Восточно-европейский 
журнал передових технологий. -  2013. -  
№6. -  С. 24-27.
4. Петрова М. А. Адсорбційне очищення 
мідевмісних стоків на 
бентонітіЯзівськогородовищасірки/ М.
А. Петрова,М.О.Войтович// Восточно
европейский журнал передових 
технологий. -  2014, №5 -  С. 11-15.
5. Петрова М. А. Зелена хімія в інтересах 
сталого розвитку/ М. А. Петрова, В.С.

Захист
кандидатської 
дисертаційної 
роботи в 2011 р.

Перебуває у 
декретні 
відпустці з 2015 
р.



Землякова //Sustainabledevelopment- 
scientificdebut 2013. 
WydawnictwoWyzszejSzkolyMenedzerskie 
jwWarszawie, 2013. -  P. 96-105
6. Постнікова М.О. Адсорбційно- 
бар’єрні властивості бентоніту 
Язівського родовища як матеріалу 
протифільтраційних екранів. / 
Постнікова М.О., Петрова М.А., Степова 
К.В. // Восточно-европейский журнал 
передовых технологий. -  2014, №5 -  С. 
36-41.
7. Утилізація та рекуперація відходів 
хімічних виробництв. Петрова М.А., 
Хром'як У.В.,Мовчан І.О. Львів: ЛДУ 
БЖД, 2016. -  184 с.
8. Учасник НДР «Екологічна безпека 
гідро-літосфери на ділянках 
вуглевидобутку Львівсько-Волинського 
кам’яновугільного басейну».

9 Рогуля
Андрій

Степанович

викладач
кафедри

екологічної
безпеки

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
2010 р., зоологія, 
магістр біології. 
Зоолог. Викладач 
біології і хімії

1. Рогуля А. С. Міграції та зимівля 
представників роду мартин на півночі 
Львівської області. // Молодь і поступ 
біології: збірник тез VII міжнародної 
наукової конференції студентів та 
аспірантів (5-8 квітня 2011 року, м. 
Львів). -  Львів, Сполом - 2011. -  С. 206.
2. Рогуля А. С., Струс Ю.М. Вплив 
сукцесії на чисельність мігруючих сірих 
кропив’янок (Sylvia communis) у 
заказнику «Чолгинський». // Стан і 
різноманіття екосистем Шацького націо 
нального природного парку. Матеріали 
наукової конференції (8-11 вересня 2011 
року, смт. Шацьк). -  Львів: «Сполом», 
2011. -  68-70.

Львівський 
національний 
університет 
імені Івана 
Франка, кафедра 
зоології, звіт 
«Біологія та 
міграції 
горобиних 
птахів родини 
Sylviidae (роди 
Sylvia,
Phylloscopus) на 
Заході України», 
23.10.2013 р.



3. Рогуля А. С. Основні проміри тіла 
мігруючих вівчариків в орнітологічному 
заказнику «Чолгинський». // Молодь і 
поступ біології: збірник тез VIII 
міжнародної наукової конференції 
студентів та аспірантів (3-6 квітня 2012 
року, м. Львів). -  Львів, «Сполом» - 
2012. -  С. 196-197.
4. Рогуля А. С. Морфометричні 
показники мігруючих птахів роду 
вівчарик (Phylloscopus) в 
орнітологічному заказнику 
«Чолгинський» - тези доповідей молодих 
дослідників-зоологів -  2012 (м. Київ, 
Інститут зоології НАН України, 18-19.04 
2012 р.). -  Київ, 2012. -  С. 26-27 -  
(Зоологічний кур’єр №6) - 
http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ 12-abstr.pdf
5. Рогуля А.С., Струс Ю.М., 
Шидловський І.В. Підсумки роботи 
Західно-Української орнітологічної 
станції у 2011 році. -
Troglodytes. Праці Західноукраїнського о 
рнітологічного товариства -Вип. 3 -  
2012.- С. 169-171.

10 Сиса
Леонід

Володимирович

Провідний 
науковий 

співробітник 
НДЛ ПБ ЛДУ 
БЖД, доцент 

кафедри 
екологічної 

безпеки

Львівський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка, 1986, 
хімія,
хімік, викладач

Кандидат хімічних 
наук, 02.00.01 -  
неорганічна хімія, 
доцент кафедри 
неорганічної та 
фізичної хімії 
Волинського 
держуніверситету 
імені Лесі Українки, 
«Фазові рівноваги, 
кристалічні

1. Сиса Л.В. Обгрунтування 
оптимальних значень фізико-хімічного 
критерію корозійної агресивності 
грунтів окремих ділянок газопроводів / 
Медведик О.В., Слободян Б.В., 
Яворський Г.А.// Методи та прил. контр. 
якості. 2002. № 8. С. 80-82.
2. Сиса Л.В. Про доцільність розвитку 
методів дослідження впливу корозійного 
середовища при технічній діагностиці 
систем трубопровідного тран-спорту /

Львівський 
національний 
університет імені 
Івана Франка, 
кафедра
аналітичної хімії, 
звіт, 20.10.
28.11.2014 р.

http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ12-abstr.pdf


структури та деякі 
фізичні властивості 
сполук в системах 
{Са,УЬ,Еи}- 
{№ ,С и^}-Іп»

Медведик О.В. Слободян Б.В.// Фіз.-хім. 
механ. матеріалів. 2004. Вип. 4. Т. 1. С. 
453-457.
3. Сиса Л.В. Вплив хімічного складу 
грунтів на процес корозії сталевого 
трубопроводу в місцях пошкодження 
ізоля-ції на прикладі діючого аміа- 
копроводу// Медведик О.В. Слободян 
Б.В. Ярош В.Ю// Розв. та розр. нафт. і 
газ. ро-довищ. 2004. № 1(10). С. 112-117.
4. Сиса Л.В. Гідрокарбонати як 
важливий чинник процесів грунтової 
корозії сталевого газопроводу/ Ярош 
В.Ю.// Наук.-пр. конф. -Льв. хім. чит.ІІ. 
2005. С. Д13.
5. Сиса Л.В. Оцінка корозійного стану 
внутрішньої поверхні труби 
нафтопроводу, що перебуває у 
резервному режимі / Бескоровайний Є.В. 
Медведик О.В.// Наук.-пр. конф. —Льв. 
хім. чит.І. 2005. С. Д14.
6. Муць І. Дослідження взаємодії 
компонентів у потрійній системі Са-№ - 
Іп при 670 К в області до 0,5 ат. частки 
Са // Муць І., Галаджун Я., Заремба В., 
Каличак Я., Сиса Л. // Вісн. Льв. ун-ту., 
2011. - Сер. хім. - Вип. 52. - С.27-32.
7. Рубан В.В. Оцінювання екологічного 
стану прибережних грунтів річки Росава 
за фізико-хімічними параметрами // 
Рубан В.В., Сиса Л.В. // Наук.вісник 
НЛТУ України, 2015. - Вип. 25.2. - С. 
124-129.

11 Степова
Катерина

Вікторівна

доцент
кафедри

екологічної

Національний
університет
«Львівська

Кандидат технічних 
наук,
05.17.08 -  процеси й

1. Утилізація та рекуперація відходів 
хімічних виробництв. Петрова М.А., 
Хром'як У.В.,Мовчан І.О. Львів: ЛДУ

Національний
університет
«Львівська



безпеки політехніка», 
2004 р., 
екологія та 
охорона 
навколишнього 
середовища, 
магістр з 
екології

обладнання хімічної
технології,
«Хемосорбція
гідроген сульфіду
модифікованими
природними
сорбентами»

БЖД, 2016. -  184 с.
2. Постнікова М.О. Адсорбційно- 
бар’єрні властивості бентоніту 
Язівського родовища як матеріалу 
протифільтраційних екранів. / 
Постнікова М.О., Петрова М.А., Степова 
К.В. // Восточно-европейский журнал 
передовых технологий. -  2014, №5 -  С. 
36-41.
3. Степова К. В. Механізм та 
математична модель хемосорбції Н 2S на 
модифікованому бентоніті / К. В. 
Степова, І. О. Мовчан // Екологічна 
безпека. -  2012. -  №1 (13). -  С. 85-89.
4. Петрова М.А. Очищення рідких 
радіоактивних відходів / М. А. Петрова, 
А. В. Сибірний, К. В. Степова //
Двадцять п'ять років Чорнобильської 
катастрофи. Безпека майбутнього: 
Міжнародна конференція, м. Київ, 20-22 
квітня 2011 р. -  Київ, 2011. -  С. 295-296.

політехніка», 
кафедра 
екологічної 
безпеки та 
природоохоронної 
діяльності, 22.10.
12.12.2014 р.

12 Хром’як
Уляна

Володимирівна

доцент
кафедри

екологічної
безпеки

Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
2006 р., хімічна
технологія
високомолекуляр
них сполук,
інженер хімік-
технолог

Кандидат технічних 
наук, 05.17.06 -  
технологія 
полімерних і 
композиційних 
матеріалів, 
«Функціоналізовані 
матеріали на основі 
прищеплених 
кополімерівполівініл 
піролідону і 
гідрофобних 
вінілових мономерів»

1. Хром'як У.В. Вторинне використання 
відходів полістирольних матеріалів /
У.В. Хром'як, І.Д. Борщишин // Вісник 
Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності. -  2012. - № 6. -  
С .208-213.
2. Хром’як У.В. Переробка червоних 
шламів на прикладі Миколаївського 
глиноземного заводу / У.В. Хром’як, І.Д. 
Борщишин // Науковий вісник НЛТУ 
України. -  2013. - № 23.11. -  С. 165-170.
3. Хром’як У.В. Проблеми і напрями 
утилізації твердих відходів пластмас / 
У.В. Хром’як // Науковий вісник НЛТУ 
України. -  2013. - № 23.12. -  С. 159-164.

Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка», 
кафедра 
екологічної 
безпеки та 
природо
охоронної 
діяльності, 
25.03.-7.05.2015 
р.



4. Levytskyy V.
Sorptionpropertiesofmaterialsbasedonpolyv 
inylpyrrolidonecopolymers / V. Levytskyy, 
U. Khromyak, O. Suberlyak // 
Chemistry&ChemicalTechnology. -  2010.
-  Vol. 4. -  № 3. -  С. 217-220.
5. Хром'як У.В. Електрофлотокоагу- 
ляційне очищення стічних вод ТОВ 
«Коломийський м’ясокомбінат» / У.В. 
Хром’як, Ю.М.Угляр, 
І.Д.Борщишин//Восточно -  
Европейський журнал передовых 
технологий. -  2014. -  № 2/10(68). -  С. 
30-34.
6. Хромяк У.В. Синтез 
швидкотверднучих матеріалів на основі 
метилметакрилат -  кополімерних 
композицій. Вопросы химии и 
химической технологии. -  2015. -  № 3. -  
С .79-85.
7. Хромяк У.В., Тарнавський А.Б. 
Залучення підрозділів ДСНС до 
розмінування та рекультивація територій 
порушених внаслідок воєнних дій на 
Сході України. Науковий вісник НЛТУ 
України. -  2015. - № 6. -  С. 190-196.
8. Утилізація та рекуперація відходів 
хімічних виробництв. Петрова М.А., 
Хром'як У.В.,Мовчан І.О. Львів: ЛДУ 
БЖД, 2016. -  184 с.

2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом
1 Кучерявий

Володимир
Панасович

Національний
лісотехнічний
університет

України,
кафедра

Львівський 
лісотехнічний 
інститут, 1960 р., 
лісове
господарство,

Доктор
сільськогосподарськ 
их наук,
06.03.01 -  лісові 
культури та

Сучасні методи 
біоіндикації 

(32 год. лекцій)

Основні публікації:
1. Кучерявий В. П. Полігони твердих 
побутових відходів Західного 
Лісостепу України та проблеми їх 
фітомеліорації / В. П. Кучерявий,

Інститут екології 
Карпат НАН 
України, звіт, 
«Особливості 
біоіндикації у



ландшафтної 
архітектури, 
садово-пар- 

кового 
господарства 

та урбо- 
екології, 
професор 
кафедри

інженер лісового 
господарства

фітомеліорація,
професор кафедри
ландшафтної
архітектури,
садово-паркового
господарства та
урбоекології,
«У рбоекологічні 
основи фітопродукції 
та фітомеліорації»



В.В.Попович // Науковий вісник НЛТУ 
України: зб. наук.-техн. праць. - Львів: 
РВВ НЛТУ України. -  2012. -  Вип.
22.2.-С . 56-66.
2. Кучерявий В. П. Вплив продуктів 
горіння полігонів твердих побутових 
відходів на організм людини та біоту./
В.П. Кучерявий, В. В. Попович // 
Пожежна безпека : зб. наук, праць. -
2 0 1 2 .-№ 2 0 .-С . 60-66.
3. Попович, В. В.,В. П. Кучерявий.
Горіння полігонів твердих побутових 
відходів як загроза здоров’ю людини та 
фактор техногенного навантаження на 
довкілля // Вісник Дніпропетровського 
державного аграрного університету. -  
№1. -2012. -С . 162-166.
4. Кучерявий, В. П., Л. В. Пархуць, and 
М. М. Фітак. "Фітомеліоративна 
ефективність рослинного покриву 
гірських урбанізованих
територій."Науковий вісник НЛТУ 
України 14(2012): 9-14.
5. Кучерявий, В. П. "Урбоекологія, 
фітомеліорація: витоки і шляхи 
розвитку. "Екологічна безпека та 
збалансоване ресурсокористування 2
(2011): 25-30.
6. Кучерявий, В. П., and М. М. Фітак. 
"Проблеми класифікації та 
конструювання паркових
узлісь." Науковий вісник 
Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України. Сер.: Лісівництво та 
декоративне садівництво 171 (3)

Карпатському 
регіоні», 2014 р.



Ректор



(2012): 332-339.
7. Кучерявий, В. П., Р. Б. Дудин, 
Т.М.Левусь. "Теоретичні аспекти 
реконструкції парку Перені у місті 
Виноградові Закарпатської 
області."Науковий вісник НЛТУ 
України 4 (2014): 9-14.

В. П. Кучерявий керує аспірантурою та 
докторантурою з 1985 року. Під його 
керівництвом захищено 15 
кандидатських та 1 докторська 
дисертації.__________________________

Козяр М.М.



Інформація про в.о. завідувача випускової кафедри екологічної безпеки із спеціальності 101 «Екологія»
Таблиця 4

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 

закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом про 

вищу освіту)

Науковий ступінь, 
шифр і найменування 

наукової спеціальності, 
тема дисертації, вчене 

звання, за якою 
кафедрою 

(спеціальністю) 
присвоєно

Педагогі 
чний 

(науково- 
педагогін 
ий стаж 
(повних 
років)

Інформація про попередню роботу (період (років), 
найменування організації, займана посада)

Примітка (з якого часу 
працює у закладі 

освіти за основним 
місцем роботи або 

сумісництвом)

Стойко 
Степан Михайлович

Львівський 
сільськогоспо

дарський 
інститут, 

1949 р., лісове 
господарство, 

інженер 
лісового 

господарства

Доктор біологічних наук, 
03.00.05 -  ботаніка 
«Дубові ліси Українських 
Карпат: екологічна 
характеристика, 
відтворення, охорона», 
1971 р.
Професор за 
спеціальністю ботаніка, 
1980 р.

12 1996-2000 -  старший науковий співробітник 
Інституту екології Карпат НАН України 
1991-1996 -  головний науковий співробітник 
Інституту екології Карпат НАН України,
1988 -  1991 - головний науковий спеціаліст відділу 
охорони природних екосистем ЛВ Інституту 
ботаніки АН УССР.
1974 -  1988 - зав. відділом охорони природних 
екосистем ЛВ Інституту ботаніки АН У ССР, 
1970-1974 -  ст. науковий співробітник 
Природознавчого музею АН УССР,
1964 -  1970 -  ст. науковий співробітник Інституту 
ботаніки АН УССР,
1955-1964 -  ст.. викладач, доцент кафедри ботаніки і 
дендрології Львівського лісотехнічного інституту, 
1949- 1951 -  інженер, лісничий Ужгородського 
лісгоспу

З 2009 -  Львівський 
державний університет 
безпеки
життєдіяльності, 
кафедра екологічної 
безпеки

Ректор М.М. Козяр



10. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально- 

технічного забезпечення освітньої діяльності

Для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 

101 «Екологія» кафедрою екологічної безпеки використовується матеріально - 

технічна база Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Детальна інформація про загальну площу приміщень, що 

використовуються у навчальному процесі подана у табл. 5.



Таблиця 5.

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 
у сфері вищої освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса
приміщення

Найме
нування
власни

ка
майна

Площа
(кв.
метрів)

Найменування 
та реквізити 

документа про 
право власності 

або
оперативного 

управління або 
користування

Документ про право користування 
(договір оренди) Інформація про наявність документів

строк дії 
договору 
оренди 

(з по
)

наявність
державної
реєстрації

наявність
нотарі
ального
посвід
чення

про
відповідність

санітарним
нормам

про
відповідність

вимогам
правил

пожежної
безпеки

про 
відповідність 

нормам з 
охорони 

праці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. м. Львів 

вул.
Клепарів- 
ська, 35

27247,8 Свідоцтво на 
право
власності на 
будівлі 
Серія САС 
№975748

- - - + + +

Ректор М.М. Козяр



Табл. 6. 
Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього
у тому числі

власних орендо
ваних

зданих в 
оренду

1. Навчальні приміщення, усього 
у тому числі: 22247,8 27247,8 - -
приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

18362,7 18362,7 - -

комп’ютерні лабораторії 857,1 857,1 - -
спортивні зали 703,0 703,0 - -

2. Приміщення для науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників 2139,0 2139,0 - -

3. Службові приміщення 126,8 126,8 - -
4. Бібліотека

у тому числі читальні зали 413,0 413,0 - -
5. Г уртожитки 5200,0 5200,0 - -
6. Їдальні, буфети 835,0 835,0 - -
7. Профілакторії, бази відпочинку 308,0 308,0 - -
8. Медичні пункти 149,0 149,0 - -
9. Інші - - - -

Ректор М.М. Козяр



Табл. 7. Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

№
з/п

Назва дисципліни 
за навчальним 

планом

Кількість
годин

лабораторних
робіт

Семестр
за

навчальним
планом

Кількість 
лаборатор 
них робіт

Назва або № лабораторії,
2площа, м2

1. Інформатика та 
систематологія

16 І 8 Компютерний клас А 
М ультимедійного 
навчального комплексу 
(аудиторія № 210а), 72 
м2

2. Фізика 10 І 5 Лабораторія фізики, 72 
м2

3. Хімія з основами 
біохімії

36 І, ІІ 18 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2

4. Біологія 18 І, ІІ 9 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2

5. Загальна екологія 
(та неоекологія)

34 І, ІІ, ІІІ 17 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2

6. М оніторинг
довкілля

22 ІУ, V, VI 11 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2

7. М оделювання і 
прогнозування 
стану довкілля

14 VII, VIII 7 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2

8. Безпека
життєдіяльності

6 III 3 Лабораторія 
електротехніки та 
пожежної профілактики 
електороустановок 
(аудиторія № 228), 63 м2

9. Аналітична хімія 
та методи аналізу 
параметрів 
навколишнього 
середовища

10 III 5 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2

10. Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

4 VII 2 Кабінет пожежної 
профілактики 
електоустановок, № 227 
-  65 м2

11. Первинна
підготовка
рятівника

10 II 5 Лабораторія загальної 
хімії, № 238 -  68,9 м2

12. Біоорганічна хімія 22 III, IV 11 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2

13. Поверхневі явища 
та дисперсні 
системи у довкіллі

14 IV 7 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2

14 Сучасні методи 
біоіндикації

64 III, IV 10 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 235 -  80 м2



16 Фізичні та хімічні 
процеси в 
гідролітосфері

64 III, IV 8 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 12а -  39 м2

17 Методи польових та
камеральних
досліджень

64 ІІ, ІІІ 10 Лабораторія екологічної 
безпеки, № 12а 39 м2

18 Моделювання
техноприродних
систем

48 III, IV 6 Мультимедійний 
навчальний комплекс 
(а. 210),
2x68,7 = 137,4 м2

Ректор М.М. Козяр



Таблиця 8

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, що використовуються 
у навчальному процесі для спеціальності 

101 «Екологія»

№
з/п

Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, їх площа

Найменування 
навчальної дисципліни

Найменування 
обладнання, 

устаткування, їх 
кількість

1 2 3 4
1 Лабораторія екологічної безпеки 

235
Сучасні методи 
біоіндикації

Фотоелектроколориметр 
КФК-2, аналітичні ваги, 
мікроскоп, 1 
мультимедійний 
проектор, 1 персональний 
ком’ютер

2 Лабораторія екологічної безпеки, № 
12а,39 м2

Фізичні та хімічні 
процеси в 
гідролітосфері.
Методи польових та 
камеральних досліджень

Спектрофотометр 
Spectromom, аналітичні 
ваги, сушильна та 
муфельна шафи, 2 
персональні комп’ютери

3 Мультимедійний навчальний 
комплекс (а. 210),
2x68,7 = 137,4 м2

Моделювання 
техноприродних систем

35 комп’ютерів, 
мультимедійна 
інтерактивна система 
НіС1а88П

Ректор М.М. Козяр



Інформація про соціальну інфраструктуру

Таблиця 9

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу) Кількість Площа 

(кв. метрів)
1. Г уртожитки для студентів 1
2. Житлова площа на одного студента у 

гуртожитку
4,05

3. їдальні та буфети 2 2244
4. Кількість студентів на одне місце в їдальнях і 

буфетах
2,6

5. Актові зали 2 426,7
6. Спортивні зали 3 1540
7. Плавальні басейни -
8. Інші спортивні споруди: 

стадіони
спортивні майданчики
корти
тощо

2
2
1

9. Студентський палац (клуб) 1 716,8
10. Інші

Ректор М.М. Козяр



8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої

діяльності

На кафедрі екологічної безпеки наявний комплекс навчально - 

методичної документації, яка відображає організацію, зміст та методику 

проведення навчально-виховного процесу за спеціальністю 101 «Екологія».

Навчальні плани підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) 

рівнем на 100% забезпечені програмами дисциплін, зміст яких відповідає 

сучасним вимогам.

Програми дисциплін і робочі програми, розроблені та рекомендовані 

кафедрами, розглянуті та схвалені і затверджені науково-методичними 

комісіями відповідних навчально-наукових інститутів. Кожна робоча 

програма містить орієнтовний тематичний план, перелік форм проведення 

практичних занять та самостійної роботи, а також порядок контролю і 

оцінювання знань (поточний і підсумковий) та список інформаційних 

джерел, у тому числі електронних. Поточне коригування виданих робочих 

програм (оновлення джерел, деталізація процедури контролю і оцінювання 

тощо) відбувається і шляхом тиражування вкладних додатків, і позаплановим 

перевиданням.

Лекції з більшості дисциплін мають візуальне супроводження, видано 

навчальні посібники. Завдання до практичних і самостійної роботи для всіх 

дисциплін навчальних планів сформовано і за власними розробками кафедр 

університету (підручники, навчальні посібники, видані Львівським 

державним університетом безпеки життєдіяльності, методичні рекомендації, 

роздаткові матеріали), і за рахунок зовнішніх надходжень, використовується 

прикладне програмне забезпечення, Інтернет-ресурси, навчальні фільми 

тощо).

Університетом створена необхідна кількість робочих місць в усіх 

підрозділах бібліотеки, сформовано відповідний кількісний і якісний склад 

друкованих і електронних фондів, доступна система роботи з електронними 

джерелами. В університеті створено потужний комплекс з тиражування



методичних рекомендацій, укладено угоди з підприємствами щодо 

інформаційної підтримки. Графіки роботи спеціалізованих аудиторій 

(спеціалізовані лабораторії та комп’ютерні класи кафедр) повністю 

пристосовані до потреб студентів.

Дані про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін із спеціальності 101 «Екологія» наведені у табл. 10.

Таблиця 10

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення
навчальних дисциплін із спеціальності 101 «Екологія»

Н айм ен уванн я  н авчальн о ї 
дисципліни згідно з 
н авчальн и м  планом

Інф орм ац ія  про н аявн ість  («+», «-» або немає потреби)

Н ав 
чальн о  
го кон
тенту

план ів
п р акти
чних
(семінар
ських)

зан ять

завдан  
ь для  

лабора 
торних 

робіт

завдан ь
для

самості
йної

роботи
студенті

в

п и тань, 
задач, 

завдан ь 
або 

кейсів 
для 

поточно 
го та  

підсумк 
ового 

контрол 
ю

завдан ь
для

ком плек
сної

контрол
ьної

роботи

1 2 3 4 5 6 7
1 Філософія науки та 

інновацій
+ + + + немає

потреби
2 Професійна педагогіка 

та психологія
+ + + + немає

потреби
3 Наукове

підприємництво в 
галузі

+ + + + немає
потреби

4 Англійська мова для 
академічних цілей

+ + + + немає
потреби

5 Опрацювання та 
презентація наукових 
досліджень

+ + + + немає
потреби

6 Етика наукових 
досліджень

+ + + + немає
потреби

7 Сучасні напрями 
досліджень в галузі

+ + + + немає
потреби

8 М етоди польових та
камеральних
досліджень

+ + + + немає
потреби

9 Моделювання 
техноприродних систем

+ + + + немає
потреби

10 М етоди оцінювання 
екологічних ризиків

+ + + + немає
потреби



11 Екологічні функції 
літосфери

+ + + + немає
потреби

12 Фізичні та хімічні 
процеси в 
гідролітосфері

+ + + + немає
потреби

13 Спеціальні розділи 
біології

+ + + + немає
потреби

14 Сучасні методи 
біоіндикації

+ + + + немає
потреби

Ректор М.М. Козяр



Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Таблиця 10а

Н айм ен уванн я
п р ак ти к и

С еместр, в 
яком у 

передбачена 
п р а к ти к а

Т ри вал ість
п р акти ки
(тиж нів)

Інф орм ац ія  про 
н аявн ість  
програм  
п р а к ти к  

(“+” або “ -”)

Н айм ену
ван н я  бази 

для 
проходження 

пр акти ки

Інф орм ац ія  про 
н аявн ість  угод про 

проходження 
п р а к ти к  (дата, 

номер, строк дії)

Ректор М.М. Козяр



9. Відомості про інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Таблиця 11

Інформація про наявність бібліотеки 
у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

Н айм ен уванн я
бібліотеки

П лощ а
(кв.

м етрів)

О бсяг фондів 
навчальн о ї, 

наукової 
л ітератури  

(прим ірників)

П лощ а читального  
залу (кв. м етрів), 
к іл ьк ість  місць

П р и м ітка

1 2 3 4 5
Бібліотечний

комплекс
538,2 108365 401,3 

220 місць

Ректор
Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності М.М. Козяр



Таблиця 12

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та 
іншою навчальною літературою із спеціальності 

101 «Екологія»

№
п/п

Найменування
навчальної
дисциплін

Автор підручника 
(навчального 

посібника)

Найменування 
підручника 

(навчального посібника 
тощо)

Найменування 
видавництва, 
рік видання

Кількість
примірників

1 2 3 4 5 6
1 Філософія наки 

та інновацій
Петрушенко В. Л. Етика та естетика: 

Навчальний посібник
Львів:, 2006 10

Повторева С. М. Логіка Львів, 2006 5
Практикум з філософії. 
Навчальний посібник

Львів, 2003 10

2 Професійна 
педагогіка та

Лозниця Віктор 
Стефанович

Психологія і педагогіка: 
основні положення

Київ: ЕксОб, 2001 7

психологія Швай Роксоляна 
Іванівна

Психологія та педагогіка 
творчості

Вид-во Нац. ун-ту 
"Львів.
політехніка", 2014

26

Ортинський 
Володимр Львович

Педагогіка вищої школи Київ : Центр учб. л- 
ри, 2009

1

3 Наукове 
підприємництво 
в галузі

Коваль З. О., 
Тивончкук О. І.

Підприємництво і 
менеджмент

Львів: Вид-во Нац. 
ун-ту "Львів. 
політехніка", 2009

4

Ярошевич Н. Б., 
Мирончук Т. В., 
Романишин С. Б., 
Процик І. С.

Підприємництво і 
менеджмент

Львів: Вид-во Нац. 
ун-ту "Львів. 
політехніка", 2009

4

4 Англійська 
мова для

Ed. by P. Comess and 
N. Haiduk

Getting on in English Lviv, 1998. 10

академічних
цілей

За ред. І. Байбакової, 
О. Гасько, М. 
Федоришина

Getting on in English. Львів. 2006 5

R. Murphy. English Grammar in Use. 1995 10

M. Swan. Practical English Usage Oxford, 1995. 15

5 Етика наукових 
досліджень

Тулін В.Ф. Концепції сучасного 
природознавства: 
Підручник для вузів. - 2-е 
вид., Перераб. і доп. -.

М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2004. - 416с

3

Трубників Н.К.. Заблуджений розум? 
Різноманіття 
позанаукового знання

М.: Політвидав, 
1990. - 464с.

3

6 Наукове 
підприємництво 
в галузі

В. С. Лазебний, Г. М. 
Розорінов, С. В. 
Толюпа.

Основи інтелектуальної 
власності : навч. посіб

-  К. : Ліра-К., 2014.
-  160 с.

5

Круш П. В. Економіка (розрахунки 
фінансово- інвестиційних 
операцій в EXCELL) : 
навч. посіб.

-  К. : Цул, 2014. -  
256 с.

5

Левченко Ю. Г Економіка та організація 
інноваційної діяльності : 
навч. посіб.

-  К. : Кондор, 2015.
-  448 с

5



Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: 
економіко-правові 
аспекти : навч. посіб.

-  К. : ЦУЛ, 2014. -  
274 с

5

7 Опрацювання та 
презентація 
наукових 
досліджень

Навчайся в Європі 
Освітні програми, гранти 
та стипендії
Європейського Союзу та 
держав-членів ЄС

Київ,
Представництво ЄС 
в Україні, 2015

1

Ястремська О. М., 
Ріпка Д. О.

Інтелектуальна власність Харків: Вид-во 
ХНЕУ, 2010

1

Підопригора О.А., 
Бутнік-Сіверський О. 
Б., Дроб'язко В.С., 
Крайнєв П. П., 
Мельник О. М., 
Підопригора О. О., 
Притика Д. М., 
Святоцький О. Д.

Право інтелектуальної 
власності. Академічний 
курс

Київ: Вид. Дім "Ін 
Юре", 2004

92

Дахно І.І. Право інтелектуальної 
власності

К.: Либідь, 2002 5

Шишка Р.Б. Практикум права інте
лектуальної власності

Харків: Еспада, 
2002

5

Цибульов П.Н. Основи інтелектуальної 
власності

К.: ІІВП, 2007 5

Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллек
туальной собственности

К.: ИИСП, 2004, 
російська

5

За ред. Підопригори 
О.А., Святоцького
О.Д.

Право інтелектуальної 
власності

К.: Видавничий Дім 
—Ін ЮреII, 2002

5

За заг. редакцією 
Святоцького О.Д.

Інтелектуальна власність: 
Словник-довідник в 2-х 
томах

К.: Видавничий Дім 
—Ін ЮреІ, 2000

2

Цыбулев П.Н. Введение в интеллек
туальную собственность

К.: УкрІНТЕЛ, 
2000, російська

5

Юскаєв В.Г. Інтелектуальна власність. 
Частина 1, 2

Суми: Видавництво 
СумДУ, 2009, 2010

10

Антонов В.М. Інтелектуальна власність і 
комп'ютерне авторське 
право

К.: КНТ, 2006 5

За ред. М. В. 
Вачевського

Інтелектуальна власність: 
теорія і практика 
інноваційної діяльності.

К.: ВД
"Професіонал" 2005

5

8 Сучасні 
напрями 
досліджень в 
галузі

Opportunities in Applied 
Environmental Research 
and Developmen

National Academy 
Press, Washington 
DC.,  1991

2

Collaborative Research 
Priorities for the 
Environment Agency 2016
2020 Evidence Directorate

Environment 
Agency, April 2016

2

Research priorities for the 
environment, agriculture 
and infectious diseases of 
poverty: technical report of 
the TDR Thematic 
Reference Group on 
Environment, Agriculture

World Health 
Organization, 2013

2

http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/pravo_intelektualnoji_vlasnosti/intelektualna_vlasnist_teorija_i_praktika_innovacijnoji_dijalnosti_pidr_za_red_m_v_vachevskogo_k_vd_profesional_2005_448s/33-1-0-174
http://the-law.at.ua/load/juridichna_literatura/pravo_intelektualnoji_vlasnosti/intelektualna_vlasnist_teorija_i_praktika_innovacijnoji_dijalnosti_pidr_za_red_m_v_vachevskogo_k_vd_profesional_2005_448s/33-1-0-174


and Infectious Diseases of 
Poverty

9 Методи 
польових та 
камеральних 
досліджень

Тарасова В.В. Методи екологічних 
досліджень. Частина 2. 
Методи досліджень в 
екології. Навчальний 
посібник.

Житомир: ЖІТІ, 
2002. -  262 с

5

Д.І. Ковалишин, 
М.Я. Сивий, 
М.Р. Питуляк, 
М.В. Питуляк, 
Н.Б. Таранова, 
П.М. Дем’янчук, 
О.В. Волік,
С.В. Гулик.

Основи і методи 
наукових досліджень у 
фізичній географії: 
Навчальний посібник

Тернопіль: Астон, 
2014. -  260 с.

2

Л.М. Козловський. Дистанційні методи в 
геокартуванні [Текст]: 
навч. посіб.

Д.: Національний 
гірничий
університет, 2011. -  
88 с

5

За ред. В. О. Єщенка Основи наукових 
досліджень в агрономії: 
Підручник

Вінниця: 1II1 «ТД 
«Едельвейс і К»», 
2014. — 332 с.

2

Корнієнко С.В. Методика 
гідрогеологічних 
досліджень: підручник.

/ [Електр онний 
ресурс]. -  Режим 
доступу:
geol.univ@kiev.ua, 
2015 -  275 с.

5

Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: 
Геохімічний аспект: 
Навч. посібник

Чернівці: Рута, 
2002. -  272 с.

5

Свідзінська Д.В. М етоди геоекологічних 
досліджень: 
геоінформаційний 
практикум на основі 
відкритої ГІС SAGA: 
навчальний посібник

К.: Логос, 2014. -  
402 с.

5

10 Моделювання
техноприродних
систем

Бахрушин В.Є. Математичні основи 
моделювання систем: 
Навчальний посібник для 
студентів.

Запоріжжя: 
Класичний 
приватний 
університет, 2009. - 
224 с

5

Богобоящий В.В., 

Курбанов К.Р., Палій 

П.Б., Шмандій В.М.

Принципи моделювання 

та прогнозування в 

екології

Підручник. - Київ: 
Центр навчальної 
літератури, 2004. - 
216 с.

5

Моделювання динамічних 
систем у Matlab. 
Електронний навчаль- ний 
посібник.

Київ: НТУУ "КПІ", 
2011. -  421 с.

1

Іщук О.О., 
Коржнев М.М., 
Кошляков О. Є.

Просторовий аналіз і 
моделювання в ГІС 
Навчальний посібник / За

.К.: Видавничо- 
поліграфічний 
центр "Київський

5

mailto:geol.univ@kiev.ua


ред. акад.
Д.М.Гродзинського

університет", 2003. 
- 200 с.

11 Методи
оцінювання

За наук. ред. В.В. 
Тарасової

Г еоекологічний ризик. 
Навчальний посібник.

Житомир: ЖНАУ. -  
2009. -  419

екологічних
ризиків

Хенли Э. Дж., 
Кумамото Х.

Надежность технических 
систем и оценка риска

М.,
Машиностроение, 
1984. -  528 с.

5

Логвиновский В. Д. Экологический риск Воронеж, ВГУ, 
2003. -  32 с.

7

Яковлев В. В. Экологическая 
безопасность, оценка 
риска.

СПб: СПГПИ, 2007. 
-  476 с.

12 Екологічні
функції
літосфери

Адаменко О., 
Рудько Г.

Екологічна геологія. 
Допущено Міністерством 
освіти України.
Підручник для студентів 
вищих навчальних 
закладів екологічних, 
геологічних, географічних 
спеціальностей

Київ: Манускрипт, 
1998. -  352с.

10

Рудько Г.І., 
Адаменко О.М.

Землелогія. Еколого- 
ресурсна безпека Землі.

Київ: Академпрес, 
2009. -  512 с

10

За редакцією Г.І. 
Рудька,
О.М. Адаменка

Вступ до медичної 
геології.

Київ: Академпрес, 
2010. -  т.1. -  736 с.

2

За редакцією 
Г.І. Рудька, 
О.М. Адаменка

Вступ до медичної 
геології.

Київ: Академпрес, 
2010. -  т.2. -  448 с.

2

О.М. Адаменко, 
Я.О. Адаменко, 
Л.М. Архипова та 
ін.

Екологічна безпека 
територій. Монографія / -

Івано-Франківськ: 
Супрун, 2014. -  456 
с.

5

Рудько Г.І., 
Адаменко О.М.

Екологічний моніторинг 
геологічного середовища. 
Підручник

Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2001. 
-  260 с.

10

13 Фізичні та 
хімічні процеси 
в гідролітосфері

Запольський А.К. Водопостачання, 
водовідведення та якість 
води

К.: Вища школа, 
2005, українська

5

Лукин В.Д., 
Анципович И.С.

Регенерация адсорбентов. Л.: Химия, 1983. 
365 с.

5

Дмитриев М.Т., 
Казнина Н.И., 
Пинигина И.А.

Санитарно-химический 
анализ загрязняющих 
веществ в окружающей 
среде. Справочник.

М.: Химия, 1989, 
287 с.

10

Дистанов У.Г. 
Михайлов А.С., 
Конюхова Т.П. 
та ін.

Природные сорбенты 
СССР

М.: Недра, 1990, 
169 с.

2

14 Спеціальні 
розділи біології

Green N.P.O., 
Stout G.W., 
Taylor D.J., 
Soper R.

Biological Science. 1. 
Organism, energy and 
environment.

Cambrige: Cambrige 
University Press, 
1993. - P. 1-480

1

А.В. Сиволоб Молекулярна біологія : 
підручник

К. : Видавничо- 
поліграфічний 
центр Київський

5



університетї, 
2008.384 с.

Глик Б., 
Пастернак Дж.

Молекулярная 
биотехнология. 
Принципы и 
применение. Пер. с 
англ.

М.: Мир, 2002. -  
589 с.

5

Widnell C.C., 
Pfenninger

K.H. Essential cell biology. Baltmore, Hong 
Kong, etc: Williams 
& Wilkins, 1990. - 
396 p.

1

15 Сучасні методи 
біоіндикації

Горова А.І., 
Павличенко А.В., 
Борисовська О.О., 
Ґрунтова В.Ю., 
Деменко О.В.

Біоіндикація
Методичні 
рекомендації. -  Д.: 
Національний 
гірничий
університет, 2014. -  
76 с.

5

Мальцев В.І., 
Карпова Г.О., 
Зуб Л.М.

Визначення якості води 
методами біоіндикації: 
науково-методичний 
посібник
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Таблиця 13

Перелік фахових періодичних видань із спеціальності 
101 «Екологія»

№
з/п Назва періодичного видання

Роки
надходження

1 2 3

1. Журнал «Надзвичайна ситуація» з 2008 року по 
теперішній час

2. Журнал «Безпека життєдіяльності» з 2008 року по 
теперішній час

3. Збірник наукових праць «Пожежна безпека» з 2001 року по 
теперішній час

4. Збірник наукових праць «Вісник Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності»

з 2007 року по 
теперішній час

5.

Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (Товариство 
«Знання» України, НАН України, М ОН України, 
Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища)

з 2011 року по 
теперішній час

6.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля 
(Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН 
України)

з 2011 року по 
теперішній час

7.

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 
навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проблеми (Вінницький 
державний педагогічний університет імені М ихайла 
Коцюбинського М ОН України)

з 2011 року по 
теперішній час

8. Геоінформатика
(Національна академія наук України)

з 2011 року по 
теперішній час

9. Геофізичний журнал 
(Національна академія наук України)

з 2011 року по 
теперішній час

10.
Відбір і обробка інформації. Information Extraction and 
Processing (Національна академія наук України, Фізико - 
механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України)

з 2011 року по 
теперішній час

11. Екологічна газета
З 2000 року по 
теперішній час

Ректор М.М. Козяр



10. Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності

Таблиця 14
Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

з підготовки фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем із 
спеціальності 101 «Екологія»

Н айм ен уванн я  п оказн и ка  (норм ативу) Н орм атив Ф акти чн о В ідхилення

1 2 3 4
1. К адрові вимоги щодо забезпечення провадж ення освітньо ї д іяльності

у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ +

2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено відповідальність 
за підготовку здобувачів вищої освіти за 
певною спеціальністю

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, з 
них не менше 
двох докторів 

наук

+

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю
3.2. наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

+ +

3.3. стажу науково-педагогічної та/або 
наукової роботи не менш як 10 років (до 6 
вересня 2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ +

Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин):



1 2 3 4
4.1. які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для початкового 
рівня з урахуванням педагогічних 
працівників, які мають вищу категорію)

80 100 +20

4.2. які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора
4.3. які мають науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання

50 87 +37

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, 
що забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин):

50 100 +50

5.1. дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом

100

5.2. практичної роботи за фахом

6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва курсовими, 
дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково - 
педагогічними (науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за 
останні п ’ять років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 1—  
12 пункту 5 

приміток

+

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:

7.1. з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням

+ +

7.2. з науковим ступенем та вченим званням

7.3. з науковим ступенем або вченим званням

Наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх на роботу

+ +

2. Технологічні вим оги щодо м атеріально-техн ічного забезпечення освітньої
д іяльн ості у сфері ви щ ої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та контрольних 
заходів (кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням навчання за 
змінами)

2,4 4,2 +1,8



1 2 3 4
2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій)

30 50 +20

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі читального залу + +
3.2. пунктів харчування +
3.3. актового чи концертного залу +

3.4. спортивного залу +

3.5. стадіону та/або спортивних майданчиків +
3.6. медичного пункту + +
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком(мінімальний відсоток потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів

+ +

3. Технологічні вим оги щодо навчально-м етодичного  забезпечення освітньої
д іяльності 

у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + +

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього + +

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ +

4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ +

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ +

6. Забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ +

4. Технологічні вим оги  щодо інф ормаційного забезпечення освітньої д іяльності
у сфері вищ ої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
шість 

найменувань

11 +5



1 2 3 4
2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань англійською 
мовою відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне користування 
базами кількома закладами освіти)

+ +

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 
освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ +

4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

30 40 +10
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