
ВІДОМОСТІ 

про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері вищої освіти  

яка утворена у складі відповідальних за підготовку доктора філософії біологічного факультету 

із галузі знань 10 – Природничі науки, спеціальності 101 – Екологія. 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 
Найменування 

посади 
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, або категорія, 

педагогічне звання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

які закріплені за 

викладачем, та кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Примітки** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи  

Царик Йосиф 

Володимирович – 

гарант освітньої 

програми 

 

завідувач кафедри 

зоології, доктор 

біологічних наук, 

професор 

Львівський ордена 

Леніна державний 

університет імені 

Івана Франка (1970. 

Біологія-зоологія. 

Біолог. Викладач 

біології і хімії) 

Кандидат біологічних 

наук 03.00.16 – 

біогеоценологія. 

«Накопичення і 

розклад підстилки в 

біоценозах високогір’я 

Українських Карпат» 

(БЛ № 002276 від 

20.04.1977).  

Доктор біологічних 

наук, 03.00.16 – 

екологія. 

«Ценопопуляційна 

структура 

високогірних 

біогеоценозів Карпат» 

(ДТ № 010013 від 

20.09.1991). Професор 

кафедри зоології (ПР 

№ 002486 від 

23.10.2003)  

Еволюційні процеси в 

екосистемах (32) 

 

Стійкість та 

стабільність 
екосистем (32) 

Державний природознавчий 

музей НАН України, 

10.03.−10.04. 2014 

Програма про стажування та звіт 

про її виконання обговорено на 

засіданні кафедри  протокол № 8 

від 15.04.2014. 

 

Інститут екології Карпат НАН 

України, 19.11.−19.12.2018 р.  

Програму про стажування  

обговорено на засіданні кафедри 

протокол №4 від 31.10.2018 р. 

 

Показники за 

пунктами: 30.1; 

30.2; 30.3; 30.4; 

30.5; 30.8; 30.10; 

30.11; 30.17.  

 

 

Антоняк Галина 

Леонідівна –  

член групи 

 

професор кафедри 

екології, доктор 

біологічних наук, 

професор. 

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 1978. 

Кандидат біологічних 

наук, 03.00.04 – 

біохімія 

(диплом БА №020879 

Сучасні тенденції  

в екології (32) 

 

 

1. Penn State University, Agrarian 

College (USA) (вересень-грудень 

2004 р.) 

Sertificate of completion the 

Показники за 

пунктами: 30.1; 

30.2; 30.3; 30.4; 



Спеціальність: 

біхімія; кваліфікація: 

біолог, викладач 

біології і хімії. 

від 02.11.1988 р. 

Тема дисертації 

«Вплив тироксину та 

інсуліну на стуктурно-

функціональні 

властивості 

гемоглобіну і 

метаболізм 

еритроцитів щурів» 

 

Доктор біологічних 

наук, 03.00.04 – 

біохімія (диплом 

доктора наук ДД № 

002693 від 15.01.2003 

р.). Тема дисертації: 

«Особливості 

гемопоезу у тварин на 

ранніх стадіях 

постнатального 

розвитку». 

 

Доцент кафедри 

агроекології та біології 

(атестат доцента ДЦ 

№006941 

від 18.02.2003 р.) 

 

Професор кафедри 

агроекології та біології 

(атестат професора ПР  

№ 002886 від 

17.02.2005 р.). 

Актуальні проблеми 

біохімічної екології й 

токсикології (32) 

 

 

Адаптивні стратегії 

біоти в антропогенно 

змінених еко-

системах (32) 

 

 

“Faculty Development Program” 

2004. 

2.Dale Carnegie Foreign Faculty 

Exchange Professional 

Development (accredited by the 

Accrediting Council for Continuing 

Education and Training, Inc.), 

(вересень 2004 р.). 

Sertificate of completion, October, 

2004. 

3. Стажування в межах проекту 

“ENAGRA TEMPUS Project: 

Environmental curricula at 

agricultural universities” AgroSup, 

Dijon (France), National Superior 

Institute of Agronomic Sciences, 

Food and the Environment) 

(березень 2011 р.). 

4.Львівський національний 

аграрний університет (вересень-

грудень 2016 р.). 

Посвідчення про проходження 

стажування. 

30.5; 30.6; 30.7; 

30.8; 30.11; 30.12; 

30.13; 30.16; 

30.17 

Мамчур Звенислава 

Ігорівна – 

член групи 

 

завідувач кафедри 

екології, кандидат 

біологічних наук, 

доцент 

Львівський 

державний 

університет ім. Івана 

Франка, 1988. 

Спеціальність: біоло-

гія; кваліфікація: 

викладач біології і 

хімії. 

Кандидат біологічних 

наук, 03.00.05 – 

ботаніка.  

Диплом кандидата 

наук КН № 013938 

від 2 квітня 1997 р. 

Тема дисертації: 

Епіфітні мохоподібні 

Комплексний 

моніторинг 

геосоціоекосистем 

(32) 

 

 

1. Міністерство охорони 

навколишнього природного 

середовища України (на посаді 

директора департаменту 

біотичних ресурсів та екомережі) 

(Наказ № 349-0 від 13.05.2008 

р.). 2.  

3. Інститут екології Карпат НАН 

Показники за 

пунктами: 30.1; 

30.2; 30.3; 30.5;  

30.7; 30.8; 30.10; 

30.13; 30.16; 

30.17; 30.18 



промислових міст 

Львівської області. 

 

Доцент кафедри 

біологічних основ 

фізичної культури,  

ДЦ № 003984 від 26 

лютого 2002 р.   

 

Науковий семінар 

 

Педагогічна практика 

 

України з 12.02.2013 по 

12.08.2013 р., програма 

стажування – протокол № 7 

засідання кафедри екології від 

11.02.2013 р., наказ Інституту 

№08/к від 12.02.2013 р.; 

3. Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie  (Польща), листопад 

2015 р., наказ № 4001 від 

23.10.2015 р. 

4. Природознавчий музей НАН 

України (вересень –грудень 

2018) 

Джура Наталія 

Миронівна – 

член групи 

 

доцент кафедри 

екології, кандидат 

біологічних наук, 

доцент 

Львівський 

національний 

університет імені 

Івана Франка, 2001. 

Спеціальність: 

біологія; 

кваліфікація: біолог, 

викладач біології і 

хімії. 

Кандидат біологічних 

наук, 03.00.12 – 

фізіологія рослин. 

ДК №042927 

від 11.10.2007 р. 

Тема дисертації: 

Фізіологічні аспекти 

адаптації рослин Carex 

hirta L. до нафтового 

забруднення. 

 

Доцент кафедри 

екології. 

12ДЦ №041558 

від 26.02.2015 р. 

Військові аспекти 

деградації біосфери 

(32) 

 

 

Науковий семінар 

 

Педагогічна практика 

 

Наукові стажування у 

Відділенні фізико-хімії горючих 

копалин Інституту фізико-

органічної хімії і вуглехімії ім. 

Л.М. Литвиненка  НАН України:  

1) з 28 квітня по 27 червня 2014 

року. Звіт про стажування 

затверджено на засіданні 

кафедри екології (протокол №22 

від 08.07.2014 р.), посвідчення 

про стажування №01 від 

27.06.2014 р.);  

2) з  04  березня 04  червня  2019 

року. Звіт про стажування 

розглянуто і затверджено на 

засіданні кафедри екології 

(протокол №15 від 10.06.2019 р.), 

посвідчення від 04.06.2019 р.) 

У рамках міжнародної наукової 

співпраці -   дидактичне 

стажування на кафедрі 

агроекології економічного 

факультету  Жешувського 

університету (Польща) з 17 по 25 

січня 2005 року. Сертифікат про 

стажування (24.01.2005 р.) 

Підвищення кваліфікації на 

базі Львівського обласного 

Показники за 

пунктами: 30,1; 

30,2; 30.9; 30.12; 

30.13; 30.14; 

30.15; 30.16; 

30.17. 



інституту післядипломної 

педагогічної освіти:  

 з 21.02.2012 по 15.03.2012 

(свідоцтво №36308 від 

16.03.2012);  

 з 17.10.2016 по 18.11.2016 

(свідоцтво №003125 від 

02.12.2016). 

Прослухала та успішно 

завершила дистанційний 

навчальний курс  «Методична 

діяльність в умовах 

децентралізації освіти в Україні» 

для педагогічних працівників 

закладів освіти (Сертифікат 

№LM516623 від 14.01.2020), 

суб’єкт підвищення кваліфікації 

– ТОВ «Всеосвіта» 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Капрусь Ігор 

Ярославович – 

член групи 

 

професор кафедри 

екології, доктор 

біологічних наук, 

професор 

Львівський 

державний 

університет імені 

Івана Франка, 1985. 

Спеціальність: 

біологія; 

Кваліфікація: біолог, 

викладач біології і 
хімії. 

Кандидат біологічних 

наук 03.00.16 – 

екологія. Тема 

дисертації: «Структура 

населення ногохвісток 

(Collembola) як 

індикатор стану 

корінних і 

трансформованих лісів 

Українських Карпат» 

(дипломи: КТ № 

008258 від 15.05.1995 

р. і КН № 011696 від 

15.05.1996 р.). 

Доктор біологічних 

наук, 03.00.08 – 

зоологія (диплом ДД 

№ 002874 від 

17.01.2014 р.). Тема 

дисертації «Хорологія 

різноманіття колембол 

Науковий семінар 
Короткотермінові стажування 

в межах міжакадемічних 

проектів Національної 

академії наук України та 

Польської академії наук в 

наукових закладах Кракова і 

Варшави (сертифікати та 

академічні документи: 

травень-червень 2010-2018 

рр., жовтень 2019 р.). 

Стажування в межах тренінгу 

«Моніторинг та аналіз звіту з 

оцінки впливу на довкілля» 

ГО «Нова енергія» 

(сертифікат: листопад 2019 

р.). 

 

Показники за 

пунктами: 

30.1; 30.2; 30.3; 

30.4; 30.5; 30.7; 

30.8; 30.11; 30.14; 

30.16; 30.17 



(філогенетичний, 

типологічний і 

фауністичний 

аспекти)». 

Професор за 

спеціальністю 101 

Екологія (атестат АП 

№ 000255 від 

12.12.2017 р.). 

Кияк Володимир 

Григорович – член 

групи 

 

Інститут екології 

Карпат НАНУ, 

завідувач відділу, 

провідний 

науковий 

співробітник 

професор кафедри 

екології, доктор 

біологічних наук 

Львівський 

сільськогосподар- 

ський інститут, 1981; 

Агрономія. Вчений 

агроном 

Кандидат біологічних 

наук, 03.00.16 – 

екологія. «Структура 

ценопопуляцій рослин 

в альпійських 

угрупованнях Карпат» 

(БЛ № 0022438 від 

21.04.1989). 

Доктор біологічних 

наук, 03.00.16 – 

екологія. «Малі 

популяції рідкісних 

видів рослин 

високогір’я 

Українських Карпат: 

структура, стратегія і 

життєздатність» (ДД 

№008052 від 

10.02.2010). 

Старший науковий 

співробітник зі 

спеціальності 

«екологія» (АС 

№006187 від 

14.06.2007). 

 

Наукові основи 

збереження та 

відновлення 

біорізноманіття 

(32) 

 

 

Науковий семінар 

 

 

Інститут загальної екології та 

охорони природи 

Дрезденського технічного 

університету, м. Тарандт, 

Німеччина (керівник 

стажування проф.. П.-А. 

Шмідт), тема стажування – 

«Екоморфологічні і 

популяційно-біологічні 

дослідження субальпійських 

видів в гірському поясі 

Рудних гір і порівняльні 

аналізи їх поведінки в 

Українських Карпатах» - 

01.05 – 31.07.2004. 

Інститут екології Карпат НАН 

України з 12.02.2013 по 

12.08.2013 р., 

програма стажування – 

протокол № 7 засідання 

кафедри екології від 

11.02.2013 р., наказ Інституту 

№08/к від 12.02.2013 р.; 

Стажування у Люблінському 

природничому університеті 

(Польща), листопад 2015 р., 

наказ № 4001 від 23.10.2015 

р. 

Показники за 

пунктами: 30.1; 

30.2; 30.3; 30.8; 

30.10; 30.11; 30.16; 

30.17. 

_________ 
* Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови або наявність 

кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням зазначеної мови у разі провадження освітньої діяльності з підготовки 

іноземців та осіб без громадянства. 



** Зазначаються показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності.  (не менше 4) 

30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної 

спеціальності: 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії; 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

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 (підкомісій) з вищої 

освіти 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; 

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі 

олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”; 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ 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; 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення; 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

14) 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; керівництво студентом, який став призером 



або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних 

мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного 

судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років. 

Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за 

попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, 

призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації науково-

педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 “Культура і 

мистецтво”, замість наукових публікацій можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, 

декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео 

твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні 

твори, аранжування творів, рекламні твори. 
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