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Так все починалося!



Кафедру екології створено 21 
листопада 2012 року на біологічному 

факультеті Львівського національного 
університету імені Івана Франка на 

підставі ухвали Вченої ради 
університету (наказ ректора № 0_117 

від 05.11.2012 р.)

Випускає бакалаврів, магістрів 
у галузі знань 10 «Природничі науки», 
спеціальність 101 «Екологія»
Готує аспірантів

При кафедрі успішно акредитована у 2020 р.  
аспірантура  (доктор філософії) за 
спеціальністю 101 «Екологія»



кадровий склад кафедри 

Упродовж 2012 – 2022 рр. штат кафедри складав від 8,0 до 6,5

штатних одиниць професорсько-викладацького та 3 штатні одиниці 

навчально-допоміжного персоналу

Завідувач кафедри к.б.н., доцент Мамчур З.І.; 
Професори, доктори біол. наук: 
Галина Антоняк, 
Ігор Капрусь

Доценти, канд. біол. наук:
Цвілинюк О.М., 
Джура Н.М., 
Думич О.Я.
Асистент Драч Ю.А.

Сумісниками у різні роки були:

д.б.н., проф. Кияк В.Г. 

к.б.н. Царик І.Й., 

к.б.н. Микітчак Т.І. Зав. екологічної лабораторії – Юрій Драч



«Екологічний моніторинг абіотичних і біотичних компонентів
середовища в умовах антропогенно-техногенного впливу на
довкілля»
Наукові керівники: д. б. н., проф. Антоняк Г.Л., к. б. н., доц. Мамчур З.І.
№ держ. реєстрації 0119U002396; термін виконання: 2019 – 2023 рр.

«Наукові основи збереження та відновлення біотичного і
ландшафтного різноманіття об'єктів природно-заповідного
фонду на території м. Львова»
Наукові керівники: к. б. н., доц. Мамчур З.І., к. б. н., доц. Хамар І.С., к. б.
н., доц. Гончаренко В.І.;
№ держ. реєстрації 0119U002395; термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Тема  «Моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна оцінка 

екологічного стану урбанізованих і техногенно 

трансформованих територій та акваторій Західної 

України» № д/р 0114U004241,  термін виконання: 2014 –2018 рр.  

наукові керівники:  д. б. н., проф. Антоняк Г.Л.,  к. б. н., доц. 

Мамчур З.І.

Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці



У рамках теми «Вплив змін клімату на 
середовище існування популяцій раритетних 
видів рослин високогір’я Українських Карпат» 

(разом з Інститутом екології Карпат НАН 
України в межах Договору № 34853 з 
ДФФД, наказ ДФФД №9 від 28.07.2017 р.) 
Дослідження раритетних видів 
мохоподібних у високогір’ї Карпат 
унаслідок зміни середовища існування 
(керівник зав. каф. Мамчур З.І., 
виконавці: асист. Чуба М.В., аспірант Драч 
Ю.А.).



Основні напрямки наукової діяльності кафедри

Вивчення біорізноманіття природних і антропогенно змінених екосистем

Зміни видового складу та метаболічні особливості біоти в урбанізованих екосистемах; адаптація 
компонентів біоти до техногенного впливу 

Дослідження поширення видів з високим інвазійним потенціалом у наземних і водних 
екосистемах

Дослідження видів біоти в умовах змін клімату

Біомоніторинг, біоіндикація, біотестування стану абіотичних компонентів довкілля з 
використанням наземних і водяних рослин і тварин 

Вплив металів, ксенобіотиків і природних токсинів на метаболізм у клітинах біоти; 
біоакумуляційний потенціал рослин щодо металів

Фіторемедіація компонентів довкілля, забруднених металами і нафтопродуктами 

Вивчення впливу стимуляторів росту на адаптаційний і біоремедіаційний потенціал рослин

Вивчення екологічних особливостей модельних груп ґрунтової мезофауни



Міжнародна співпраця викладачів кафедри екології

Укладені угоди про співпрацю з науковими установами Республіки Польща: 

 Ойцовський національний парк;

 Підляська Академія (м. Сєдлце); 

 Інститут ботаніки Ягелонського університету;

 Інститут ботаніки ім. Шафера ПАН; 

 Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської;

 Університет природничих наук у м. Любліні.

 Інститут біології високогір'я Жилінського університету (Словацька Республіка);

 Університет м. Сарі (Іран)

 наукова організація «Вiodiversity and Environmental Sustainability (BEST)» (Республіка Індія)

 Вроцлавський університет (Польща)(2020-2023 рр.).

 Вігерський національний парк (Республіка Польща) (2021-2023 рр.)

Bożena Denisow , PhD Department of Botany University of Life Sciences in Lublin, цикл лекцій  -
«Alien invasive species – real danger for wildlife and human economy»

• Lenka Vojtova, факультет архітектури і міського дизайну Штутгардського університету (Німеччина), 

експерт GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)

«Фаховий догляд за деревами та менеджмент озеленення міста»

Нейрохірург, кавалер Ордену Британської імперії, письменник Генрі Марш



Публікації працівників кафедри екології 
(2012-2022рр.)

За час існування кафедри 

(з 2012 р.)

Монографії (у т.ч. у складі колективу 

авторів)

24

Посібники і методичні вказівки Понад 20

Електронні курси (сертифік) 13

Статті у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз даних

22 Scopus / 25 

Web of Science / 38 Index

Copernicus







• Вісник Львівського університету (серія біологічна), 

• Біологічні студії / Studia Biologiсa (ЛНУ імені Івана Франка), 

• Acta Agrobotanica,

• «Prądnik. Prace i materiały Muzeum im. Prof. Wł. Shafera»

• Біологія тварин (Інститут біології тварин НААН),

• Вісник Львівського національного аграрного університету, 

• Наукові записки Державного природознавчого музею НАН 

України

• Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету

Українське ботанічне товариство

Українське ентомологічне товариство

Українське біохімічне товариство

Українське товариство фізіологів рослин 

Наукове товариство ім. Шевченка 

Польське таксономічне товариство



Освітня діяльність

Акредитація ОП 101 
Екологія. Бакалавр -
2023

Акредитація ОП. 101. 
Екологія. Магістр - 2022 

Акредитація ОНП pHD
101. Екологія - 2025

 Екологія грибів 

 Освіта для сталого розвитку

 Транскордонні екологічні проблеми

 Сталий розвиток урбоекосистем

 Біорізноманіття й екосистемні послуги

 Інноваційна природоохоронна діяльність

 Екологічна статистика

 Інноваційні технології в екології

 Військова діяльність і довкілля

 Фітомеліорація і лісівництво

 Історія екологічної думки

 Екостилі в ландшафтному дизайні

 Екологічна політика

 Іndustrial and military ecotoxicology (промислова та військова 

екотоксикологія) 

 Нанотехнології в екологічних дослідженнях

 ДВВС- Життя в стилі Z-Waste

Оригінальні авторські курси:

На кафедрі  
навчається 74 
здобувачів, з них 6 
аспірантів





Електронні посібники



Електронні курси розроблені майже до всіх дисциплін







Польові практики

• Високогірний біостаціонар с.Кваси

• Шацький біолого-географічний стаціонар



порадниками академічних груп

Організаторами екологічних акцій:

• «Збережи первоцвіти»

• «чиста річка»,

• «неформальна освіта для сталого розвитку»

• Організаторами флеш-мобів до ювілею В.Івасюка,

• М.Леонтовича («Щедрик»)  Волонтерська діяльність  (для АТО, Ангели надії)

Працівники кафери є:





Ми завжди відкриті до співпраці!





Промоція кафедри

https://bioweb.lnu.edu.ua/d
epartment/ecology

Промоція кафедри

https://bioweb.lnu.edu.ua/department/ecology


Що нам вдалося за ці 10 років
• Незважаючи на існування набору на 101 Екологія за рівнем бакалавр і 

магістр ще на 2! факультетах, вдалося втримати найвищий рівень 
кількості абітурієнтів, високий рівень якості навчання і наукової роботи

• Відкрити єдину в університеті аспірантуру 101 Екологія й успішно 
акредитувати у 2020р. на наступні 5 років!!!

• Вагомі показники наукової діяльності 

• Кандидати біологічних наук Джура Н.М., Думич О.Я., Савицька О.М. 
здобули звання доцента

• Упорядковано приміщення аудиторій кафедри, зроблено ремонти

• Лабораторія екологічних досліджень нарешті отримала офіційний статус і 
з 1 вересня 2021 розпочала повноцінне функціонування




