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ЗАПОВІДНІЙ СПРАВІ –  
ПРІОРИТЕТНИЙ РОЗВИТОК
Природно-заповідна справа (ПЗФ) переживає в Україні глибоку кризу. 

Давно закінчилися терміни дії затвердженої свого часу Верховною Радою 
України «Програми перспективного розвитку заповідної справи в Україні» 
(«Заповідники»), а питання розробки і прийняття нової блокується. Забуто, що 
розвиток природно-заповідної справи належить до державних пріоритетів...

Сьогодні вкрай важливо активізувати зусилля органів влади та громад-
ськості для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, зосе-
редитись на вдосконаленні системи управління територіями та об’єктами 
ПЗФ, інтеграції їх в інші галузі економіки відповідно до кращих зразків 
міжнародної практики, імплементувати до українського природоохоронно-
го законодавства європейські стандарти.

Необхідно забезпечити виконання вимог чинного Указу Президента Укра-
їни щодо визнання «розвитку природно-заповідної справи на основі системно-
го врахування природоохоронних, економічних, соціальних та інших інтересів 
суспільства, а також міжнародних зобов’язань держави одним із найважли-
віших пріоритетів довгострокової державної політики України» та забезпе-
чити прийняття відповідної Державної програми. 

Слід створювати такі умови, щоби природоохоронні території, особли-
во біосферні заповідники, відповідно до програмних документів ЮНЕСКО 
забезпечували не тільки збереження унікальних природних цінностей, але 
й ефективно виконували роль модельних територій для сталого розвитку. 
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Звенислава мамчУР,  
кандидат біологічних наук,
Наталія ДЖУРа,  
кандидат біологічних наук, 
Софія хРУНиК,  
кандидат технічних наук,
м. львів

Кафедру екології створено 21 лис-
топада 2012 року на біологічному фа-
культеті Львівського національного 
університету імені Івана Франка на 
підставі ухвали Вченої ради універ-
ситету (наказ ректора № 0_117 від 
05.11.2012 р.). 

Готує бакалаврів, спеціалістів і ма-
гістрів у галузі знань 10 «Природничі 
науки», спеціальність 101 «Екологія». 
При кафедрі діє аспірантура (доктор фі-
лософії) з галузі знань 10 «Природничі 
науки» за спеціальністю 101 «Еколо-
гія», спеціалізацією «Екологія».

Кафедра має високий науковий по-
тенціал: два професори, доктори біо-
логічних наук і шість доцентів, кан-
дидатів наук, асистенти. Викладачі 
забезпечують викладання низки нор-
мативних і вибіркових навчальних дис-
циплін, проведення практик: загально-
екологічної, ландшафтно-екологічної, 
навчально-виробничої і педагогічної на 
високому фаховому рівні. Окрім то-
го, викладають нормативні дисциплі-
ни («Теорія та методика екологічної 
освіти дошкільників») та дисципліни 
за вибором («Основи екології», «Еко-
логія людини») на інших факультетах. 

Наукова тематика кафедри – моні-
торинг та різнорівнева біоіндикаційна 
оцінка екологічного стану урбанізова-
них і техногенно трансформованих те-
риторій та акваторій Західної України.

Працівники кафедри вивчають 
біорізноманіття (фіто-, міко-, зооріз-
номаніття) та його антропогенні змі-
ни, поширення біоти в умовах при-
родних і урбанізованих екосистем За-
хідної України, проблеми збереження 

ГОТУЄМО 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ 

ФАХІВЦІВ
КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

природних комплексів, досліджують 
екологічний стан водних об'єктів на 
територіях різного рівня антропоген-
ного навантаження Львівщини, вивча-
ють їхню флористичну та фауністичну 
складову, а також біоіндикаційні харак-
теристики окремих видів біоти, аналі-
зують еколого-біохімічні особливості 
водяних видів рослин; вивчають вплив 
металів, пестицидів і природних ток-
синів (афлатоксин В1) на метаболізм 
у клітинах біоти; досліджують реакції 
рослин на дію нафти у ґрунті та мож-
ливість їх ефективного застосування у 
фіторемедіаційних технологіях. 

Працівники кафедри є авторами 
низки статей в українських та зарубіж-
них журналах, що входять до науково-
метричних баз даних та у фахових ви-
даннях, наукових монографій, каталогів, 
підручників і посібників, методичних 
вказівок, за якими навчаються студенти. 

Викладачі кафедри читають лекції 
для учнів-слухачів Малої академії на-

ук, є членами Українського ботанічно-
го товариства, Українського товариства 
фізіологів рослин, Українського гідро-
біологічного товариства, Українського 
біохімічного товариства, Українсько-
го фізіологічного товариства, Україн-
ського гідроекологічного товариства. 
Беруть участь у роботі редакційних 
колегій: журналів «Біологічні студії/
Studia Biologica», «Сучасна фітомор-
фологія», «Біологія тварин», «Вісник 
Львівського університету. Серія біоло-
гічна», «Вісник Львівського національ-
ного аграрного університету».

Співробітники кафедри беруть 
участь у діяльності спеціалізованих 
вчених рад: професор Г.Л. Антоняк –  
Д 35.368.01 (спеціальність 03.00.04 
– біохімія) (Інститут біології тварин 
НААН) та К 35.051.14 (спеціальність 
03.00.04 – біохімія) (Львівський на-
ціональний університет імені Івана 
Франка). Професор В.Г. Кияк є голо-
вою спеціалізованої ради із захисту кан-

Студенти під час практики 
в Шацькому біолого-

географічному стаціонарі 
Львівського національного 

університету імені Івана Франка 
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дидатських дисертацій за спеціальніс-
тю 03.00.16 – екологія (Інститут еко-
логії Карпат НАНУ) та бере участь у 
роботі спеціалізованої ради із захисту 
кандидатських дисертацій за спеціаль-
ністю 03.00.16 – екологія (Львівський 
національний аграрний університет).

Кафедра активно співпрацює з Ін-
ститутом ботаніки ім. М.Г. Холодно-
го НАН України, Інститутом екології 
Карпат НАН України, Державним при-
родознавчим музеєм НАН України, Ін-
ститутом біології тварин УААН, Дер-
жавним природознавчим музеєм НАН 
України, Шацьким національним при-
родним парком, Карпатським націо-
нальним природним парком, департа-
ментом екології та природних ресурсів 
Львівської ОДА, Інститутом ботаніки 
Ягеллонського університету (Республі-
ка Польща), Інститутом ботаніки ім. 
Шафера ПАН (Республіка Польща), Ой-
цовським народним парком (Республіка 
Польща), Університетом ім. Марії Кю-
рі-Склодовської в Любліні (Республіка 
Польща), Університетом природничих 
наук в Любліні (Республіка Польща). 

На кафедрі проходять стажування 
(підвищення кваліфікації) викладачі ка-
федр ВНЗ Львова та Польщі.

Співробітники кафедри мають 
наукові стажування в установах НАН 
України та ВНЗ, а також в Університе-
ті природничих наук (Люблін, Польща) 
та Університеті Марії-Кюрі Склодов-
ської (Люблін, Польща).

Студенти кафедри проходять прак-
тики на базах Високогірного біологіч-
ного стаціонару Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка 
(с. Кваси, Рахівський район, Закарпат-
ська область) та Шацького біолого-гео-

графічного стаціонару (смт Шацьк, 
Шацький район, Волинська область). 
Студенти-екологи займаються науко-
во-дослідною роботою, беруть участь 
у конференціях, зокрема у щорічній 
міжнародній конференції «Молодь і 
поступ біології». При кафедрі діє сту-
дентський екологічний гурток.

Очолює кафедру кандидат біологіч-
них наук, доцент Звенислава Ігорівна 
Мамчур, захистила кандидатську ди- 
сертацію на тему «Епіфітні мохопо-
дібні промислових міст Львівської об-
ласті» (1997 р., Інститут ботаніки ім. 
М.Г. Холодного, Київ), автор понад 100 
праць, у тому числі наукових посібни-
ків та монографій, працює над доктор-
ською дисертацією на тему «Структу-
ра та адаптивні стратегії бріофітного 
компонента в урбоекосистемах Украї-
ни», спеціальність 03.00.16 – екологія. 
Науковими інтересами є: мохоподіб-
ні, екологія і бріондикація, екологічні 
проблеми міст, екологічні особливос-
ті біоти в урбанізованому середовищі, 
охорона біорізноманіття, синантропна 
флора, фітоінвазії. Є заступником голо-
ви екологічної комісії із надзвичайних 
ситуацій Громадської ради при ЛОДА 
та заступником голови Дорадчої ради 
при департаменті екології. 

Доктор біологічних наук, професор 
Галина Леонідівна Антоняк у 2002 р. 
захистила докторську дисертацію на те-
му «Особливості гемопоезу у тварин на 
ранніх стадіях постнатального розви-
тку» за спеціальністю 03.00.04 – біохі-
мія. Відмінник освіти України (2003 р.). 
Проходила стажування в наукових уста-
новах США, Австрії, Франції, Польщі. 
Наукові інтереси: важкі метали, токси-
кологія, біохімія. Автор і співавтор по-

над 350 наукових і навчально-методич-
них праць, монографій та навчальних 
посібників. Підготувала шість канди-
датів наук, була науковим консультан-
том докторської дисертації.

Доктор біологічних наук, профе-
сор Володимир Григорович Кияк у 
2010 р. захистив докторську дисерта-
цію на тему «Малі популяції рідкісних 
видів високогір’я Українських Карпат: 
структура, стратегія і життєздатність». 
Наукові інтереси: дослідження популя-
ційної організації рідкісних видів рос-
лин високогір’я Українських Карпат, 
зокрема екології малих популяцій. Опу-
блікував понад 140 наукових праць у 
галузі екології рослин.

Ольга Миколаївна Цвілинюк – до-
цент, кандидат біолологічних наук (те-
ма кандидатської дисертації «Морфо-
генез коренів кукурудзи під впливом 
α-НОК та 6-БАП», 1998). Наукові ін-
тереси: регуляція росту та розвитку, фі-
томоніторинг антропогенно зміненого 
середовища, зокрема, фіторемедіація 
та фітомоніторинг нафтозабруднених 
ґрунтів. У науковому доробку понад 
100 наукових і навчально-методичних 
праць (2 деклараційні патенти).

Ольга Миколаївна Савицька – 
доцент, кандидат біологічних наук 
(«Акустична сигналізація та морфоло-
гічні особливості голосового апарату 
безкілевих птахів у ранньому онтоге-
незі», 1986). Наукові інтереси: фауніс-
тичні угруповання природних та ан-
тропогеннозмінених екосистем; фауна 
міських екосистем; угруповання гніз-
дових птахів; зообентос як індикатор 
стану водних екосистем; природні ре-
зервати. У науковому доробку 58 нау-
кових праць. 

Оксана Яківна Думич – доцент, 
кандидат біологічних наук («Зооін-
дикація стану штучних і природних 
водних екосистем заходу України»,  
2005 р.). Наукові інтереси: зооіндика-
ція стану водних екосистем; структура 
зоопланктонних угруповань під впли-
вом антропогенних чинників; зоопланк-
тон – як об’єкт біотестування. Автор 
65 наукових праць.

Наталія Миронівна Джура – доцент, 
кандидат біологічних наук («Фізіологічні 
аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до 
нафтового забруднення», 2007 р.). На-
укові інтереси: екологічна та біологіч-

Колектив кафедри екології,  
2013 рік
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на освіта, еколого-токсикологічна діа-
гностика нафтозабруднених ґрунтів у 
процесі їх фіторемедіації, методи еко-
логічних досліджень: моделювання, мо-
ніторинг, біоіндикація довкілля. У на-
уковому доробку понад 100 наукових 
праць: три деклараційні патенти, понад 
30 статей, тези доповідей на вітчизня-
них і міжнародних конференціях, на-
вчально-методичні посібники. 

Асистент кафедри екології Ія Ярос-
лавівна Реслер. Наукові інтереси: фі-
тосоціологія, екологія рослин та фіто-
ценозів, охорона природних екосистем, 
оселищна концепція охорони природи. 
Стажувалась у Ягеллонському універ-
ситеті (Краків) та в Національному уні-
верситеті імені Марії Кюрі-Склодов-
ської (Люблін). Автор понад 40 нау-
кових праць.

Софія Ярославівна Хруник – канди-
дат технічних наук, асистент кафедри, 
лаборант. У 2015 році захистила кан-
дидатську дисертацію на тему «Під-
вищення екологічної безпеки при ви-
користанні альтернативного палива в 
цементному виробництві» за спеціаль-
ністю 21.06.01 – екологічна безпека. 
Наукові інтереси: поводження з відхо-
дами, альтернативне паливо, термічні 
методи утилізації відходів, оцінюван-
ня впливу на довкілля, діоксини і діо-
ксиноподібні сполуки, екологічна ге-
ологія, статистична обробка даних. У 
рамках стипендіальної програми Між-
народного Вишеградського фонду реа-
лізувала 2 науково-дослідні проекти в 
Лабораторії аналізу слідів Краківсько-
го політехнічного університету ім. Та-
дея Костюшка. Автор понад 40 нау-
кових публікацій, патенту України на 
корисну модель та п’ять проектів тех-
нічних умов. 

Асистент, інженер кафедри еко-
логії Марія Василівна Чуба завершує 
працю над кандидатською дисертаці-
єю на тему «Синантропна флора міс-
та Львів» (науковий керівник – к.б.н., 
доцент З.І. Мамчур). Наукові інтереси: 
синантропізація флори, урбанофлора, 
екологія рослин, охорона фіторізнома-
ніття. Проходила стажування в Націо-
нальному університеті імені Марії Кю-
рі-Склодовської (Люблін) та Універси-
теті природичих наук (Люблін). Автор 
12 наукових праць.

Аспірант, інженер кафедри еколо-
гії Юрій Анатолійович Драч. Протягом 
2009-2014 рр. навчався у Львівському 
національному університеті імені Івана 
Франка на географічному факультеті. 
Закінчив кафедру конструктивної гео-
графії та картографії за спеціальністю 
«Екологія та охорона навколишнього 
середовища». Працює над темою дисер-
тації: «Екологічні особливості мохопо-
дібних в екосистемах верхів’я басейну 
річки Західний Буг». Наукові інтере-
си: бріофіти, бріоіндикація, адаптив-
ні стратегії біоти в антропогенно змі-
нених екосистемах, екологія рослин.

Інженер кафедри екології, магістр 
екології та охорони навколишнього се-
редовища Ольга Євгенівна Бубис. За-
вершила роботу над кандидатською 
дисертацією на тему «Екотоксиколо-
гічні механізми впливу кадмію і свин-
цю на процеси метаболізму в клітинах 
рослин». Наукові інтереси: біоіндика-
ція стану водних екосистем, вплив важ-
ких металів на рослинні організми, бі-
охімічні процеси в клітинах рослин. У 
науковому доробку 28 наукових праць. 

Інженер кафедри екології, аспі-
рант Державного природничого му-
зею НАН України Ярослав Юрійович 

Бублик працює над кандидатською 
дисертацією на тему «Екологічні ніші 
ксилотрофних аскомікотів лісових еко-
систем Сколівських Бескидів» за спеці-
альністю 03.00.16 «екологія». Наукові 
інтереси: різноманіття грибів України 
та світу загалом, екологічні групи гри-
бів. Автор понад 30 наукових праць.

Аспірант кафедри екології Іри-
на Валеріївна Штинь. З 2013 по 2015 
рр. була студенткою кафедри еколо-
гії, отримавши диплом магістра. Тема 
дисертації: «Біоіндикаційні та фіторе-
медіаційні властивості макрофітів во-
дойм із різним типом антропогенно-
го навантаження» (науковий керівник 
д.б.н., професор Г.Л. Антоняк ). Нау-
кові інтереси: фіторемедіація, біоінди-
кація довкілля. Автор п’яти наукових 
публікацій.

Основні монографії, каталоги,  
підручники, посібники  

працівників кафедри екології:

1. Данилків І.С. Мохоподібні – 
Bryophyta / Данилків І.С., Демків О.Т., Ло-
бачевська О.В., Мамчур З.І. // Біорізнома-
ніття Карпатського біосферного заповідни-
ка. – Київ: 1997. – С. 190-198; 576-592.

2. Структура популяцій рідкісних  
видів флори Карпат / Малиновський К.,  
Царик Й., Жиляєв Г., Дмитрах Р., Кияк В.,  
Кобів Ю., Манчур М. За ред. К. Малинов-
ського. – Київ: Наук. думка, 1998. – 176 с.

3. Снітинський В.В. Екологічна ток-
сикологія / Хірівський П.Р., Антоняк Г.Л. 
та ін. Методичні рекомендації до виконан-
ня лабораторних робіт. – Львів: Вид. центр 
ЛДАУ, 2001. – 49 с.

4. Стратегія популяцій рослин у при-
родних і антропогеннозмінених екосисте-
мах Карпат / Царик Й., Малиновський К., 
Жиляєв Г., Кияк В., Кобів Ю., Данилик І., 
Дмитрах Р., Рудишин М., Сичак Н.,  
Гинда Л., Гіссовський В., Речевська Н., Чор-
нобай А., Нестерук Ю. За ред. М. Голубця, 
Й. Царика. – Львів: Євросвіт, 2001. – 160 с. 

5. Данилків І.С. Мохоподібні Україн-
ського Розточчя / Лобачевська О.В., Мамчур 
З.І., Сорока М.І. . – Львів: 2002. – 320 с.

6. Малиновський К. Рідкісні, енде-
мічні, реліктові та погранично-ареальні ви-
ди рослин Українських Карпат / Царик Й., 
Кияк В., Нестерук Ю. – Львів: Ліга-Прес, 
2002. – 76 с. 

7. Зеліско О.В. Екологія рослин / Мен-
тух О.С., Антоняк Г.Л. // Методичні рекомен-

Виставка «Другий шанс», 
організована  

студентами-екологами
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дації до виконання лабораторних робіт (для 
студентів спеціальності 6.070800 «Екологія») 
– Львів: Вид. центр ЛДАУ, 2003. – 32 с.

8. Антоняк Г.Л. Екологічна екс-
пертиза: Науково-методологічні основи / 
Cнітинський В.В., Панас Н.Є., Сологуб Л.І. 
// Навчальний посібник – Львів: Вид. центр 
ЛДАУ. – 2004. – 87 с. 

9. Внутрішньопопуляційна різнома-
нітність рідкісних, ендемічних і релікто-
вих видів рослин Українських Карпат / Ца-
рик Й., Жиляєв Г., Кияк В., Кобів Ю., Да-
нилик І., Дмитрах Р., Сичак Н., Білонога В.,  
Нестерук Ю. За ред. М. Голубця і К. Ма-
линовського. – Львів: Поллі, 2004. – 198 с. 

10. Романюк Н.Д. Фізіологія рослин: 
навч. посібник / Романюк Н.Д., Цвіли- 
нюк О.М., Микієвич І.М., Терек О.І. – Львів: 
Піраміда, 2005. – 160 с. 

11. Антоняк Г.Л. Залізо в організмі лю-
дини і тварин (біохімічні, імунологічні та 
екологічні аспекти) / Сологуб Л.І., Снітин-
ський В.В., Бабич Н.О. – Львів: Вид. центр 
ЛНАУ, 2006. – 312 с.

12. Снітинський В.В. Екологічна токси-
кологія. Практикум до виконання лаборатор-
них робіт для студентів спеціальності «Еко-
логія та охорона навколишнього середови-
ща» / Хірівський П.Р., Антоняк Г.Л. та ін. 
– Львів: Вид. центр ЛДАУ, 2006. – 98 с. 

13. Снітинський В.В. Біогеохімія / Ан-
тоняк Г.Л., Уйгелій Г.Ю., Панас Н.Є. // Ме-
тодичні рекомендації до виконання лабора-
торних робіт. – Львів: Вид. центр ЛДАУ, 
2006. – 66 с. 

14. Сологуб Л.І. Хром в організмі лю-
дини і тварин. / Антоняк Г.Л., Бабич Н.О. 
– Львів: Євросвіт, 2007. – 127 с.

15. Мамчур З.І. Літня навчальна прак-
тика з ботаніки. Навчально-методичний по-
сібник для студентів біологічного факуль-
тету / Мамчур З.І., Одінцова А.В. – Львів: 
2007. – 176 с. 

16. Сологуб Л.І. Метан і парниковий 
ефект атмосфери / Антоняк Г.Л., Богда- 
нов Г.О. та ін. – Львів: ПАІС, 2008. – 270 с.

17. Життєздатність популяцій рос-
лин високогір’я Українських Карпат /  
Царик Й., Жиляєв Г., Кияк В., Кобів Ю., 
Данилик І., Дмитрах Р., Білонога В., Реше-
тило О., Сичак Н., Нестерук Ю., Кобів В., 
Гинда Л. За ред. Й. Царика. – Львів: «Мер-
катор», 2009. – 172 с. 

18. Калинець-Мамчур З. Словник-до-
відник з альгології та мікології: [для студ. 
вищ. навч. закл.]. – Львів: Львівський на-
ціональний університет імені Івана Фран-
ка, 2011. – 399 с. 

19. Мохи з колекції Рудольфа Вільчека 
у гербарії Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка (LW) (ката-
лог) / укладачі: Мамчур З.І., Хміль Т.С., 
Жук О.О., Сеник М.Б. – Львів: ЛНУ ім. 
Івана Франка, 2011. – 176 с.

20. Снітинський В.В. Екотоксикологія 
/ Хірівський П.Р., Гнатів П.С., Антоняк Г.Л. 
та ін. // Навчальний посібник (рекомендо-
вано Міністерством аграрної політики та 
продовольства України). – Херсон: Олді-
плюс, 2011. – 327 с. 

21. Яремко О.Є. Гідроекологія. Ме-
тоди визначення показників якості води /  
Антоняк Г.Л., Ментух О.С. та ін. // Методич-
ні вказівки для студентів ОКР «спеціаліст» 
спеціальності «Екологія та охорона навко-
лишнього середовища». – Львів: 2012. – 77 с. 

22. Хміль Т.С. Колекція мохів Антона 
Ремана з Південної Африки в гербарії Львів-

ського національного університету імені Іва-
на Франка (LW) / Мамчур З.І., Кондратюк 
С.Я. – Львів: Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка, 2013. – 134 с.

23. Антоняк Г.Л. Екологія грибів /  
Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. 
– Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія  
«Біологічні студії»), 2013. – 600 с. 

24. Антоняк Г.Л. Біохімічна та геохі-
мічна роль йоду / Влізло В.В., Панас Н.Є. 
– Львів: Євросвіт, 2013. – 500 с.

25. Вступ до фаху: методичні вказів-
ки до практичних занять і організації са-
мостійної роботи студентів напряму під-
готовки 6.040106 – екологія, охорона нав-
колишнього середовища та збалансоване 
природокористування / укл.: Н.М. Джу-
ра, З.І. Мамчур. – Львів: Львівський на-
ціональний університет імені Івана Фран-
ка, 2013. – 120 с. 

26. Кияк В.Г. Малі популяції рідкісних 
видів рослин високогір’я Українських Карпат. 
/ Кияк В.Г. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 248 с.

27. Механізми самовідновлення по-
пуляцій / Білонога В.М., Гинда Л.В., Да-
нилик І.М, Дмитрах Р.І., Жиляєв Г.Г., Ки-
як В.Г., Кобів В.М., Кобів Ю.Й., Микітчак 
Т.І., Нестерук Ю.Й., Решетило О.С., Се-
редницька С.Л., Сичак Н.М., Сосновська 
С.В., Штупун В.П. За ред. Й.В. Царика. – 
Львів: СПОЛОМ, 2014. – 216 с. 

28. Царик Й.В. Фауністичне різ-
номаніття стариць річки Західний Буг /  
Дикий І.В., Савицька О.М., Хамар І.С., На-
зарук К.М., Решетило О.С., Думич О.Я., 
Шидловський І.В., Горбань І.М., Лєс- 
нік В.В., Кусьнеж О.В., Затушевський А.Т. 
– Львів: СПОЛОМ, 2014. – 124 с.

29. Тасєнкевич Л. Рідкісні та зникаю-
чі види рослин Львівщини : видання 2-ге, 
виправлене, доповнене / Л. Тасєнкевич,  
Н. Калінович, М. Сорока, Л. Борсукевич,  
К. Данилюк, Т. Хміль, А. Прокопів, О. Дика,  
О. Жук, М. Пірогов, М. Сеник, М. Ски-
біцька, З. Мамчур, А. Новіков, Т. Фостяк,  
В. Гончаренко, М. Романів, Х. Скрипець,  
Н. Волосович. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 168 с.

30. Кагало О. Рослинний світ біосфер-
ного резервату «Розточчя» / Сорока М., Рес-
лер І., Пірогов М., Сичак Н., Любинець І., 
Хомин І., Стрямець Г. // Біосферний резерват 
«Розточчя». – Ред.-упоряд. – Львів: ЗУКЦ, 
2015. – С. 79 – 92.

31. Лабораторний практикум із кур-
су «Екологія грибів з основами фітопато-
логії» / укл.: Мамчур З.І., Антоняк Г.Л.,  
Бублик Я.Ю. – Львів: Львівський націо-
нальний університет імені Івана Франка, 
2016. – 104 с.
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