ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми
Заклад вищої освіти

Волинський національний університет імені Лесі
Українки

Освітня програма

32543 Середня освіта. Біологія, природознавство,
здоров'я людини

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Спеціальність

014 Середня освіта

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/
Використані скорочення:
ID

ідентифікатор

ВСП

відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО

Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО

заклад вищої освіти

ОП

освітня програма
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Загальні відомості
1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 44
Повна назва ЗВО

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ЗВО

02125102

ПІБ керівника ЗВО

Цьось Анатолій Васильович

Посилання на офіційний веб-сайт
ЗВО

vnu.edu.ua

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
https://registry.edbo.gov.ua/university/44

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
ID освітньої програми в ЄДЕБО

32543

Назва ОП

Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини

Галузь знань

01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність

014 Середня освіта

Спеціалізація (за наявності)

014.05 Біологія та здоров’я людини

Рівень вищої освіти

Бакалавр

Тип освітньої програми

Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму
здійснюється на основі ступеня
(рівня)

Повна загальна середня освіта, Фаховий молодший бакалавр, ОКР
«молодший спеціаліст», Молодший бакалавр, Бакалавр

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

Кафедра батаніки і методики викладання природничих наук

Інші навчальні структурні
підрозділи (кафедра або інші
підрозділи), залучені до реалізації
ОП

Кафедра фізіології людини і тварин, кафедра зоології, кафедра історії
України та археології, кафедра історії та культури української мови,
кафедра іноземних мов природничо-математичних спеціальностей,
кафедра всесвітньої історії та філософії, кафедра здоров’я і фізичної
культури, кафедра української літератури, кафедра фізичної географії,
кафедра експериментальної фізики, інформаційних та освітніх
технологій, кафедра анатомії людини, кафедра гістології та медичної
біології, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, кафедра
педагогічної та вікової психології, кафедра органічної хімії та фармації,
кафеда лісового та садово-паркового господарства, кафедра теорії і
методики початкової освіти

Місце (адреса) провадження
освітньої діяльності за ОП

м. Луцьк, вул. Потапова 9 (корпус С), пр. Волі, 13 (корпус А), вул.
Винниченка, 30 (корпус В), вул. Ярощука, 30 (корпус 9)

Освітня програма передбачає
присвоєння професійної
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка
присвоюється за ОП (за наявності)

Вчитель біології, основ здоровʼя, природознавства

Мова (мови) викладання

Українська

ID гаранта ОП у ЄДЕБО

82463

ПІБ гаранта ОП

Дмитроца Олена Романівна

Посада гаранта ОП

Доцент

Корпоративна електронна адреса
гаранта ОП

Dmytroca.Olena@vnu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП

+38(050)-221-82-85
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Додатковий телефон гаранта ОП

+38(033)-224-93-27
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Форми здобуття освіти на ОП

Термін навчання

заочна

2 р. 10 міс.

очна денна

3 р. 10 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження
Реформування системи освіти в Україні передбачає підготовку фахівців, здатних впроваджувати її вимоги у
педагогічну практику на всіх рівнях освіти. Тому на факультеті біології та лісового господарства ВНУ імені Лесі
Українки реалізується ОПП «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини», метою якої є підготовка
компетентного конкурентноспроможного фахівця в галузі біологічної та педагогічної наук, здатного на високому
професійному рівні виконувати свої обов'язки та вирішувати практичні проблеми відповідно до вимог Нової
української школи, керуючись моральними та етичними принципами, готового до подальшого саморозвитку та
навчання.
У зв'язку з прийняття постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text) факультет у 2016 р. роозпочав підготовку фахівців
за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія). Наказом МОН України № 1368 від 12.10.2017р.
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1344-17#Text) внесені зміни, зокрема розширено предметну спеціальність 014
Середня освіта (Біологія) до Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), що стало передумовою розробки ОПП
«Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини» та підготовки її до реалізації.
ОПП розроблено робочою групою фахівців факультету (к.б.н., доц. Дмитроца О., к.б.н., доц. Коцун Л., д.б.н., проф.
Сухомлін К., д.б.н., проф. Волгін С., к.пед.н., доц. Іванців О., к.б.н., доц. Поручинський А.) із залученням вчителівпрактиків (Ягенська Г., Козлович С.). ОПП схвалено рішенням Вченої ради Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки (СНУ) (протокол № 1 від 25.01.2018 р.) (у зв’язку з перейменуванням ЗВО з 17.08.
2020 року – Волинський національний університет імені Лесі Українки, ВНУ) та отримано ліцензію на
впровадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) галузі знань 01
Освіта/Педагогіка (наказ МОН України № 666-з від 15.05.2018 р.).
Впровадження ОПП «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини» зумовлене, з одного боку,
сучасними потребами ринку освітніх послуг відповідно до вимог Нової української школи, з другого –
територіальними особливостями Волинської області, де більшість сільських шкіл потребують вчителя,
професіограма якого буде формуватись на міждисциплінарній основі. На ОПП навчаються також студенти з
прилеглих до Волинської області районів Рівненської, Львівської та Тернопільської областей, де також є потреба у
таких фахівцях. Тому навчання за ОПП має прикладну орієнтацію і передбачає практичну підготовку фахівців у
галузі біології із широким доступом до працевлаштування на посадах вчителя біології, природознавства та основ
здоров’я у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти, до освітньої діяльності у закладах
позашкільної освіти природничого напрямку. Крім того, на факультеті забезпечена наступність у підготовці
фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) для отримання другого (магістерського)
рівня вищої освіти.
Професорсько-викладацький склад кафедр факультету, що забезпечують ОПП, має власні педагогічні та біологоприродничі традиції, пройшовши шлях від викладання анатомо-фізіолого-гігієнічних дисциплін на окремих
факультетах (з 1971 р.) до багатовекторної загальноуніверситетської роботи з формування сучасного фахівця
біологічного профілю (з 1993 р.), та потужний науковий та інноваційний потенціали.
Викладачі кафедр факультету проводять заняття на курсах підвищення кваліфікації учителів біології Волинського
інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО), організовують обласні шкільні олімпіади та турніри,
конкурси-захисти наукових робіт МАН, розробляють та видають методичну літературу, посібники, підручники
(проф. Волгін С. є автором підручників з біології для школярів 6 - 8 класів, рекомендованих МОН України),
дидактичні матеріали для вчителів, школярів і студентів. Багато випускників кафедри наразі працюють у закладах
середньої освіти міста, області та за її межами. Про професіоналізм випускників факультету свідчать високі здобутки
їх учнів. Зокрема, за результатами ЗНО з біології у 2020 році Волинська область займає 6 позицію за сумарною
кількістю високих результатів (160-200 балів), Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної ради – 13
позицію серед шкіл України. Софія Золотопупова, випускниця Комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені
Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», є призером Міжнародної учнівської олімпіади з
екології 2019 року (золота медаль) та є стипендіаткою Президента України (Наказ МОН України від 08.10.2019 р. №
1276 «Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з
фізики, математики, біології, екології, хімії, інформатики, астрономії 2019 року»). За підсумками ІV етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади зі шкільних предметів Волинська область посідає ІІ місце з біології та І місце з
екології за 2018/2019 рр. Слід зазначити високі рейтингові місця Волинської області і за показниками
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН за 2018/2019 рр.: відділенням
екології та аграрних наук – 5 місце, хімії та біології – 4 місце. Високо оцінено роботу Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру, як одного з лідерів позашкільної освіти в Україні, де працюють наші випускники.
Навчальний процес за ОПП «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини» розпочато з 1 вересня
2018 року. Обсяг ОП 240 кредитів ЄКТС/ 3 роки 10 місяців (для заочної форми навчання – 4 роки 10 місяців (на базі
ПЗСО) або 2 роки 10 місяців (на базі ОКР «Молодший спеціаліст»). ОПП ґрунтується на інноваційних проєктних
результатах, із урахуванням сучасного стану біології та природознавства.
Упродовж 2019 р. ОПП переглядалася з позиції студентоцентрованого підходу та поліпшення відповідності
сучасним запитам ринку освітніх послуг. У лютому 2020 року кафедрами факультету було організовано зустріч зі
стейкхолдерами (вчителями-практиками закладів загальної середньої освіти, спеціалістами ВІППО,
представниками позашкілля та іншими потенційними роботодавцями, випускниками), на якій обговорювались стан
і перспективи розвитку ОПП «Середнія освіта. Біологія, природознавство здоров’я людини» та подано конкретні
пропозиції щодо її поліпшення.
Зважаючи на побажання стейкхолдерів та впровадження у ВНУ імені Лесі Українки нової політики щодо широкого
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вибору навчальних дисциплін, було створено проєкт нової ОПП «Середня освіта. Біологія природознавство, здоров’я
людини» та оновлено склад групи забезпечення ОПП (увійшли: Дмитроца О., к.б.н., доцент, гарант ОПП, Коцун Л.,
к.б.н., доц.,
Омельковець Я., к.б.н., доц., Коцан І., д.б.н., професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук
України), до якої долучено вчителів-практиків (Козлович С. та Абрамчук І.) та студентів (Зубчевська Д.).
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)
Рік
навчанн
я

Навчальний
рік, у якому
відбувся
набір
здобувачів
відповідного
року
навчання

Обсяг
набору на
ОП у
відповідно
му
навчально
му році

Контингент студентів на
відповідному році навчання
станом на 1 жовтня поточного
навчального року

У тому числі іноземців

ОД

З

ОД

З

1 курс

2020 - 2021

35

20

0

0

0

2 курс

2019 - 2020

35

16

0

0

0

3 курс

2018 - 2019

35

16

8

0

0

4 курс

2017 - 2018

0

0

0

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

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
Рівень вищої освіти

Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл)

програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень

339 Французька мова
1274 Українська мова та література. Світова література
1322 Фізика
1353 Англійська мова
1699 Німецька мова
1831 Історія
1875 Географія. Економіка
1937 Фізична культура
1972 Інформатика
2063 Математика
2068 Польська мова
2476 Хімія
17606 Історія, правознавство
18078 Історія, правознавство
2420 Біологія
23763 Біологія, природознавство, здоров'я людини
32543 Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я
людини
32545 Середня освіта. Українська мова та література. Світова
література
32546 Середня освіта. Польська мова
32547 Середня освіта. Німецька мова
32548 Середня освіта. Французька мова
32550 Середня освіта. Історія, правознавство
32551 Середня освіта. Математика
32552 Середня освіта. Природничі науки
32554 Середня освіта. Хімія
32555 Середня освіта. Географія. Економіка
32556 Середня освіта. Фізика
32557 Середня освіта. Інформатика
32558 Середня освіта. Фізична культура
36231 Англійська мова
36232 Німецька мова
40491 Середня освіта. Англійська мова
40579 Середня освіта. Англійська мова
40584 Середня освіта. Німецька мова
40585 Середня освіта. Польська мова
42522 Польська мова
47588 Французька мова
47854 Середня освіта. Німецька мова
47902 Середня освіта. Польська мова
27801 Природничі науки

другий (магістерський) рівень

1199 Біологія
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1591 Українська мова та література. Світова література
1785 Фізика
2171 Фізична культура
2194 Математика
2195 Інформатика
2237 Географія. Економіка
17647 Французька мова
17653 Історія, правознавство
23764 Біологія, природознавство, здоров'я людини
30215 Середня освіта. Біологія
30216 Середня освіта. Математика
30217 Середня освіта. Англійська мова
30218 Середня освіта. Українська мова та література. Світова
література
35076 Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я
людини
40481 Середня освіта. Інформатика
1974 Англійська мова
2001 історія
17648 Німецька мова
28196 Біологія
30219 Середня освіта. Історія, правознавство
34235 Середня освіта (Географія. Економіка)
40587 Середня освіта. Англійська мова
42866 Німецька мова
47840 Середня освіта. Англійська мова
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)
рівень

37560 Фізика
37561 Фізична культура
48511 Теорія та методика навчання фізичної культури
48512 Сучасні освітні технології у процесі навчання фізики

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про
самооцінювання, кв. м.
Загальна площа

Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО

99601

21133

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського
відання або оперативного управління)

99601

21133

0

0

2154

0

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж
право власності, господарського відання або оперативного
управління (оренда, безоплатне користування тощо)
Приміщення, здані в оренду

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:
щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП
Документ

Назва файла

Хеш файла

Освітня програма

OPP_Bio_pryr_zdorov_ludunu 2018 78uoJVxNKN/8cUgiWjL0gRBDDRrzaFnKycvNSOj4dXA
.pdf
=

Освітня програма

OPP_Biol_Pryrodozn_Zdorovludyny
pdf.pdf

9ayyhuIr04j8MJEFvEf2ki6plrXcW3PQ8ni7F/9E71s=

Навчальний план за ОП

NP_BZL_B_D_18 (1).pdf

Pjwm+B2Kjllg6wEc7nFW3IshuanxPii+skWsOTKP+To=

Навчальний план за ОП

NP_BZL_B_Z_18 (1).pdf

oxAlMHof+rja7uM3le/bbBB2Xm29OXKXVkgdn22ZwlM
=

Навчальний план за ОП

NP BZL 2020 .pdf

sMqiyfB+u0Im5nC0Wzb73cmHkQZopfQV3ikdhr36pf0=

Навчальний план за ОП

NP_BZL_B_Z_mc18 (1).pdf

pBnXW9cyhBlzNC2at4m5m4KxsTXYzED4TDU6oB5//6
E=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензії ОПП 2020 р..pdf

qWEyR0/i5ZgnMe5OAF+F0vFA9+Vv4rO90/HFmC45wE
k=

Рецензії та відгуки
роботодавців

Рецензії до ОПП 2018 р.pdf

wXUfrzaa+/yORY69fm4/nF9Gdd6DPq4JGegicfDqXJQ=
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Рецензії та відгуки
роботодавців

Відгук Прокопчук.pdf

uH4+t50EEeZ6189lufG2FN32uwBafozruFfaWxOG6jg=

1. Проектування та цілі освітньої програми

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
ОПП педебачає підготовку конкурентоспроможного фахівця в галузі біологічної та педагогічної наук, здатного на
високому професійному рівні виконувати обов’язки, вирішувати практичні проблеми відповідно до вимог НУШ,
готового до подальшого саморозвитку. Залучення потенціалу науково-педагогічних традицій та наукових шкіл
факультету визначає інноваційність ОП, що дозволяє здобути ґрунтовну теоретичну підготовку, проводити наукові
дослідження, працювати із сучасним обладнанням та збагатити програму сучасними знаннями у
міждисциплінарних площинах.
Унікальність ОПП полягає у тому, що:
- чітко структуровані логічні взаємозв’язки між ІК, ЗК та ФК та їх спрямованістю на здобуття ПРН, розвиток
комунікативних, соціально-психологічних й організаційних компетентностстей;
- ОП розвиває здатність до розв'язання багатовимірних завдань у майбутніх фахівців шляхом насичення ОК
сучасними методами навчання з вираженою творчою компонентою для набуття та розвитку soft skills;
- забезпечує міждисциплінарну підготовку, яка дозволяє сформувати у здобувачів відповідні орієнтири на сучасні
технології навчання біології, природознавства, здоров’я людини відповідно до освітнього простору регіону, який
потребує багатопрофільних фахівців.
- викладання ОК забезпечують НПП – учасники міжнародних проєктів (Erasmus+ (Staff mobility), Erasmus+ (КА2)
(Журавльов О., Моренко А., Коржик О.); співавтор шкільних підручників з біології для 6-8 кл., рекомендованих
МОН України (Волгін С.); учителі-практики (Машевська А., Фіщук О., Журавльов О.).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та
стратегії ЗВО
Цілі ОПП відповідають місії університету відповідно до Стратегії розвитку ВНУ імені Лесі Українки на 2020-2024
рр. формувати «високоосвічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно
мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і
демократичного суспільства» (https://vnu.edu.ua/uk/zagalna-informaciya).
Заявлені цілі ОПП відповідають меті діяльності університету, відображеній у Статуті ЗВО
(https://vnu.edu.ua/uk/zagalna-informaciya), здійснювати: високоякісну освіту та наукову діяльність, що базуються на
принципах толерантності, демократичності, патріотичності, екологічному вихованні та мотивації до здорового
способу життя; розвиток волинських освітніх традицій; співпрацю з роботодавцями для формування у студентів
необхідних на ринку праці навичок; підготовку фахівців, здатних до саморозвитку, ефективної діяльності у
глобалізованому, інформаційному суспільстві. ОП розроблена у відповідності до академічної доброчесності та
свободи.
Запропонована ОПП передбачає міждисциплінарну та практичну підготовку фахівців, з креативним, критичним
мисленням, творчим розвитком особистості, що забезпечується необхідною навчально-матеріальною базою,
можливістю формування ІОТ. Основа із базових дисциплін покликана формувати у здобувачів готовність до
сприйняття інновацій гуманістичних світоглядних орієнтирів та соціальної відповідальності – основних параметрів
формування соціальної складової сталого розвитку суспільства.
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми
Рекомендації здобувачів висловлені під час опитувань (анкетування, бесіди) щодо змісту ОПП: цілей,
компетентностей, ПРН, ОК. Студенти входять до вчених рад факультету/університету, тому безпосередньо впливали
на обговорення, погодження ОПП. Проєкт ОПП обговорено студентською радою факультету
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva). Значимими для здобувачів
є застосовування інноваційних методик, використання інформаційних ресурсів, практична підготовка. Тому, ОПП
посилено методичними дисциплінами (ОК 17, 34), урізноманітнено практиками (ОК 31), сучасними методамии
навчання, відповідним матеріальним забезпеченням. Позитивним досвідом є лекції запрошених науковців, що дає
змогу студентам більш критично оцінити якість ОПП
(https://www.facebook.com/biofaksnu/posts/1251488305055424).
Випускники залучаються до формування ОПП шляхом обміну досвідом на конференціях, семінарах, зустрічах на
тижнях факультету тощо.
Акредитація ОПП є первинною, її обговорення здійснювалось з фокус-групами бакалаврів. ОПП 2020 р. пройшла
громадське обговорення за участі здобувачів та випускників факультету (https://vnu.edu.ua/uk/gromadskeobgovorennya), котрі пройшли онлайн-анкетування щодо рівня задоволеності якістю ОПП
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva). Усі рекомендації
розглянуті робочою групою, найбільш слушні ввійшли в ОПП (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-andinstitutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
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- роботодавці
Роботодавці постійно залучаються для проведення експертної оцінки якості ОПП під час спільних зустрічей,
науково-методичних заходів, педагогічних практик студентів, онлайн-анкетування (https://vnu.edu.ua/uk/facultiesand-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva). Ведеться постійний діалог з роботодавцями щодо
врахування сучасних тенденцій розвитку освіти. Підтвердженням є довгострокові угоди з навчальними установами
міста та області про проходження виробничих практик, спільні проведення турнірів, олімпіад з біології, участь у
конференціях, семінарах з актуальних проблем сучасної освіти: семінар «Стандарти Нової української школи»
(лабораторія «Технології навчання природничих наук» та ВІППО, 09.04.2019 р.); онлайн-семінар «Міжнародні
ресурси з методики навчання біології як засіб компетентністно орієнтованого навчання» (к.п.н., заслужений вчитель
України Ягенська Г., проф. Сухомлін К., 21.05.2020 р.); науково-методичний інтернет-семінар «Вчитель біології та
природничих наук в сучасному освітньому просторі» (доц. Іванців О., доц. Дмитроца О., Мацюк Л., 15.05.2020 р.).
Під час обговорення проєкту оновленої ОПП роботодавці особливу увагу звернули на необхідність посилення
практичної складової підготовки здобувачів, включення дисциплін, пов’язаних з охороною життя й здоров’я, що
знайшло відповідне відображення у змісті ОПП 2020 р. при формулюванні фахових компетентностей, ПРН і
формуванні ОК програми (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva.
- академічна спільнота
У розробці ОПП активну участь брала академічна спільнота факультету/ університету, зокрема викладачі, що
забезпечують викладання ОК ОПП, працівники навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти,
навчального відділу. Їх пропозиції та побажання відображені у формулюванні цілей та ПРН, переліку ОК, форм
організації навчання, оцінювання результатів навчання, набуття практичних навичок.
Обговорення вказаних аспектів ОПП проводилось на засіданнях кафедр, розширеній науково-методичній комісії
факультету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva). При розробці
ОПП враховано стратегічні цілі Університету як представника академічної спільноти.
На етапах оновлення ОПП її основні положення презентовано академічній спільноті під час громадського
обговорення та анкетування, результатом чого є: уведення ОК 13, ОК 18, ОК 22; оптимізація співвідношення між
аудиторними годинами, збільшення обсягу педагогічної практики, формування каталогу вибіркових дисциплін.
При оновленні ОПП вивчався досвід розвитку дотичних ОП спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я
людини) інших ЗВО, що дозволило структурувати ОК ОПП, узгодити відповідність між компетентностями та ПРН,
посилити практичне зорієнтування навальних дисциплін.
ОПП позитивно проренцензували Раковець О., к.б.н., завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін
КЗВО «Луцький педагогічний коледж», Федорів Т., к.п.н., директор Калуського ліцею №10 Калуської міської ради
Івано-Франківської області.
- інші стейкхолдери
В ОПП було враховано замовлення МОН України на підготовку бакалаврів для сфери освіти, обсяг якого
затверджено відповідним наказом МОН України; інтереси територіальних громад Волинської області щодо
забезпечення міста й області висококваліфікованими педагогами-біологами та інтереси абітурієнтів щодо
отримання якісної освіти. До формулювання цілей та ПРН за ОПП на різних етапах розробки долучилися
представники освітніх закладів, а саме ВОЕНЦ, ВІППО, із якими укладені договори про співпрацю, учителі закладів
загальної середньої освіти (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Це дозволило удосконалити реалізацію ОПП і суттєво розширити можливості провадження освітньої діяльності.
Важливою складовою такої співпраці є залучення представників цих закладів до відстеження тенденцій розвитку
ОПП та визначення пріоритетних завдань у підготовці майбутніх фахівців; усучаснення методик навчання (зокрема,
впровадження методик проєктно-дослідницької діяльності в ОК 17, ОК 34 (https://youtu.be/LIv3IzuRMUk)),
використання кадрових ресурсів. Управління освіти Луцької міської ради у Волинській області
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva) є базою проходження
педагогічних практик, що забезпечує надання реальної оцінки ОПП стейкхолдерами, що враховується робочою
групою у покращенні освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на нових рівнях її реалізації.
Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції
розвитку спеціальності та ринку праці
При розробці ОП враховано тенденції розвитку освіти, що відображені у Концепції НУШ, Концепції розвитку
педагогічної освіти, думки роботодавців та академічної спільноти. Колектив факультету співпрацює з ВІППО,
Управлінням освіти Луцької міської ради у Волинській області та керівниками навчальних закладів міста, вивчає
ринок праці зі спеціальності, проводить спільні науково-методичні заходи (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/fiziologiyilyudini-i-tvarin). На сьогодні підготовка фахівців міждисциплінарного профілю здійснюється на засадах
інноваційних технологій навчання, педагогіки партнерства та академічної доброчесності, з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності та ринку праці регіону.
Це відображено у цілях ОПП: підготовка фахівців, здатних забезпечити освітній процес з біології, природознавства,
здоров’я людини у закладах загальної середньої освіти відповідно до сучасних вимог. Цілі ОП відповідають
тенденціям розвитку спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини): формування в учнів ціннісних
орієнтацій щодо здорового способу життя на кожному етапі навчально-виховного процесу. Затребуваними на ринку
праці є фахівці, які володіють сучасними педагогічними технологіями викладання біології,
здоров’язбережувальними компетентностями, свідомим ставленням до збереження довкілля, що відображено у
змісті фахових компетентностей ОП. Цілі ОПП та ПРН відповідають запитам роботодавців, що відображено у
відповідних угодах (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
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Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано галузевий та регіональний контекст
При формулюванні цілей та ПРН ОПП враховано галузевий контекст (ПРН 2-3, ПРН 5-7, ПРН 9, ПРН 11, ПРН 14,
ПРН 19), освітні потреби людини, студентоцентроване навчання, принципи академічної доброчесності. Компоненти
ОПП визначають особливості та вимоги середньої освіти у вітчизняному та європейському вимірах, що відображено
у змісті, формі та методах теоретичної підготовки, максимальному наближенні практичної підготовки до реальних
умов праці.
Урахування регіонального контексту в процесі удосконалення ОПП здійснювалося через аналіз освітнього ринку
регіону (16 % шкіл області є малокомплектними, тому міждисциплінарна підготовка сприятиме повному
навантаженню учителя), пропозицій стейкхолдерів, педагогічного супроводу щодо реалізації ІОТ, становлення
власного кар’єрного шляху. Регіональний підхід до підготовки фахівців за ОПП реалізує проходження студентами
педагогічної практики в ЗЗСО області.
При розробці ОПП було враховано Регіональну комплексну програму розвитку освіти Волинської області на 20182022 рр. (http://volynrada.gov.ua/session/17/9-0), яка задає регіональні тенденції і пріоритети розвитку освітньої
галузі. Це висвітлено при формуванні цілей та ПРН та є орієнтиром у формулюванні тем і проблем у межах ОК,
науково-практичному доробку здобувачів вищої освіти і викладачів, зокрема у змісті фахових публікацій, наукових
досліджень (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva). Регіональний
контекст реалізовано в ОК 7, ОК 10, ОК 11, ОК 16, ОК 17, ВК 2, ВК 7 та інших.
Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формулювання цілей і ПРН ОПП взято до уваги досвід створення подібних програм у ЗВО України: ТНПУ
імені Володимира Гнатюка (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія), 2018 р.), ЗНУ (Біологія та здоров’я
людини), 2019 р.), ОНУ імені І. І. Мечникова (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 2020 р.), СДПУ імені А.
С. Макаренка (Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) 2020 р.), К-ПНУ імені Івана Огієнка (Середня
освіта (Біологія), 1019 р.), ГНПУ імені Олександра Довженка (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини,
природознавство), 2020 р.)). Розглянуті ОПП мають як схожі з ОП, що акредитується, цілі та ПРН, так і відмінні, що
полягають у специфіці ОК, зумовленій кадровим потенціалом ЗВО, регіональним контекстом. При формулюванні
ПРН ОПП враховано відображену в усіх проаналізованих ОП необхідність у підготовці конкурентоспроможного
фахівця в галузі біологічної та педагогічної наук, здатного до науково-педагогічної діяльності, безперервної
самоосвіти та професійного росту. Це можливо завдяки постійному осучасненню змісту та методів викладання ОК,
компетентністно-орієнтованим підходам у навчанні, актуалізації змісту програм професійної підготовки вчителів
(забезпечення інклюзивної освіти, цифрової грамотності тощо), диференціація у підготовці вчителів.
Подібність ОПП до ОП в польських університетах (Університет імені Яна Длугоша, Ченстохов) полягає у
впровадженні міждисциплінарних компетенностей та посиленні психолого-педагогічної складової практик
Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) немає. ОПП і навчальний
план підготовки здобувачів вищої освіти розроблено з урахуванням Національної рамки кваліфікацій для
відповідного кваліфікаційного рівня, Закону України «Про вищу освіту». Розбіжності між результатами навчання,
сформульованими в ОПП, та вимогами НРК відсутні.
Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній,
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
У зв’язку з відсутністю стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини),
ПРН за ОПП визначені відповідно до вимог Національної рамки кваліфікацій, яка ґрунтується на європейських і
національних принципах та стандартах забезпечення якості освіти (Постанова КМУ від 25.06. 2020 р. N 519 Про
внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1341)
(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200519.html).
Зазначені в ОПП програмні результати навчання відповідають вимогам 7-го рівня Національної рамки кваліфікацій
та першому циклу вищої освіти (за ОПП 2018 р.) та 6-го рівня Національної рамки кваліфікацій (за ОПП 2020 р.).
Відповідно НРК для ОС «бакалавр» визначено інтегральну компетентність, яка полягає у здатності розв’язувати
складні спеціалізовані завдання та практичні задачі в галузі середньої освіти при здійсненні педагогічної діяльності
з навчання біології, природознавства та основ здоров'я або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій,
законів, проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та невизначеністю
умов і вимог до професійної, навчальної або дослідницької діяльності.
При розробці ОПП 2018 р., визначаючи ПРН, враховано дескриптори знань, умінь, навичок, комунікації,
автономності та відповідальності, зокрема: концептуальні наукові та практичні знання, критичне мислення, теорій,
принципів, методів та понять (ПРН 1, ПРН 2, ПРН 3, ПРН 6, ПРН 10, ПРН 11). Також когнітивні уміння (ПРН 2,
ПРН 4, ПРН 5, ПРН 15, ПРН 19) та практичні уміння (ПРН 7, ПРН 9, ПРН 12, ПРН 18), комунікації (ПРН 8, ПРН 13,
ПРН 17, ПРН 18), вимоги до автономності та відповідальності (ПРН 5, ПРН 7, ПРН 14, ПРН 17, ПРН 18). Усі
відображені ПРН співвідносяться із загальними (ЗК) та фаховими (ФК) компетентностями.
ОПП є збалансованою, враховуючи міждисиплінарність, з раціональним розподілом кредитів, з чіткою структурою і
прозорим планом реалізації.
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Відповідно, опанувавши ОПП, випускник здатен застосувати набуті компетентності та відповідні орієнтири на
сучасні технології навчання біології, природознавства, здоров’я людини відповідно до освітнього простору регіону,
де на сучасному етапі є потреба у багатопрофільних фахівцях, здійснення організації та проведенні освітньої
діяльності.

2. Структура та зміст освітньої програми
Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240
Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності)?
180
Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
60
Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і має на
меті формування у здобувачів ЗК та ФК майбутніх учителів біології, основ здоров’я, природознавства для успішного
здійснення професійної діяльності відповідно до сучасних вимог НУШ. Досягнення мети ОПП забезпечується
дисциплінами біологічного, здоров’язберігаючого, природознавчого, психолого-педагогічного, інформатичного
спрямування. Перелік рекомендованих загальних і фахових компетентностей корелює з описом відповідного
кваліфікаційного рівня НРК.
Загальний обсяг ОПП: 240 кредитів. Співвідношення обсягів ОК програми: цикл загальної підготовки: нормативні
дисципліни – 94 кредитів ЄКТС (39,2 %); цикл професійної підготовки: нормативні дисципліни – 86 кредитів ЄКТС
(35,8 %); вибіркові дисципліни – 60 кредитів ЄКТС (25 %). Співвідношення об’єму дисциплін двох циклів
підготовки: 39,2% і 60,8%.
Навчальні дисципліни циклу загальної підготовки (ОК 1–ОК 3, ОК 4, ОК 7) забезпечують гуманітарну складову,
виступають підґрунтям для формування світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей,
загальнокультурної підготовки майбутніх педагогів біологічної освіти. Навчальні дисципліни циклу загальної (ОК
8–ОК 16) та професійної підготовки (ОК 20, ОК 1, ОК 23–ОК 28) знайомлять студентів з теоретичним змістом
біологічної області: Землезнавство, Фізика, Зоологія, Ботаніка, Анатомія людини, Загальна цитологія та гістологія,
Генетика, Екологія біологічних систем, Фізіологія та біохімія рослин, Фізіологія людини і тварин, Мікробіологія,
Імунологія, Молекулярна біологія, Вірусологія, Хімія, Теорія еволюції, Навчальна комплексна практика.
Дисципліни Педагогіка (ОК 18.1, ОК 18.2), Психологія (ОК 19.1, ОК 19.2) та ОК 22 відповідають теоретичному змісту
педагогічної області, оскільки їх зміст розкриває специфіку та особливості середньої освіти, виховання та навчання
дітей в закладах загальної середньої освіти, розвиток дітей шкільного віку. Навчальні дисципліни методичного
спрямування (ОК 14, ОК 17, ОК 34) та практики (ОК 30 – ОК 32) забезпечують опанування методами, методиками та
практичними технологіями виховання і навчання школярів, врахування досягнень вітчизняної науки, надбань
світового педагогічного досвіду.
Дисципліни професійного вибіркового циклу ВК 1-ВК 4, ВК 7, ВК 9, ВК 10, ВК 12 забезпечують формування у
здобувачів вищої освіти знань та умінь, необхідних для роботи вчителя біології та природознавства; ВК 5, ВК 6, ВК 8
ВК 11 забезпечують здоров’язберігаюче підґрунтя ОП.
Особливостями ОП є те, що вона не лише враховує специфіку предметної сфери біологічної та педагогічної освіти, а
й конкретизує різновекторність сучасної освітньої політики і враховує запити стейкхолдерів. Окрім того, структура і
зміст програми передбачають використання комплексу методів, методик і технологій: сучасні науково-природничі
методи дослідження, педагогічні, інформаційні та комп’ютерні технології навчання біології, природознавства,
здоров’я людини.
Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої
траєкторії?
Право здобувача вищої освіти за ОПП щодо формування ІОТ реалізується відповідно до Закону України «Про
освіту»; Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки; Положення про індивідуальний навчальний план студента;
Положення про порядок формування індивідуальної траєкторії навчання студентів ВНУ імені Лесі Українки;
Положення про порядок організації вивчення навчальних дисциплін вільного вибору у СНУ імені Лечі Українки;
Положення про дистанційне навчання у ВНУ імені Лесі Українки; Положення про визнання результатів навчання,
отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ; Положення про організацію та
проведення сертифікатних курсів у ВНУ імені Лесі Українки; Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativnoСторінка 10

pravova-baza).
ІОТ досягається при виборі здобувачем видів і темпу освоєння ОПП, вільного вибору дисциплін, методів, форм і
засобів навчання, при формулюванні теми курсової роботи, науково-дослідних завдань, проведення навчальних
консультацій тощо. Формування ІОТ відбувається і через погодження баз виробничої практики (здобувач освіти
обирає базу практики із пропонованого переліку або пропонує свою).
Формування ІОТ можливе завдяки впровадженню академічної мобільності шляхом створення умов для
паралельного навчання у кількох ЗВО або за різними спеціальностями одного закладу.
Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?
Право на вибір навчальних дисциплін регламентується Положенням про організацію навчального процесу на
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.); Положенням
про індивідуальний навчальний план студента (2020 р.); Положенням про порядок формування індивідуальної
траєкторії навчання студентів ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.).
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» кожна ОПП містить не менше 25% вибіркових дисциплін, що дає
можливість студентам формувати ІОТ. Процедура реалізації права здобувачів на вибір навчальних дисциплін за
ОПП 2018 р. регламентується Положенням про порядок організації вивчення навчальних дисциплін вільного
вибору у СНУ імені Лесі Українки (2017 р.). Деканат, куратор надають здобувачам ВО роз’яснення щодо змісту ІОТ,
особливостей формування індивідуального плану, доводить до їх відома перелік дисциплін за вільним вибором,
порядком, термінами й особливостями запису та формування груп для їх вивчення.
Анотації, програми вибіркових дисциплін до ОП розміщуються на сайті факультету (https://vnu.edu.ua/uk/facultiesand-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva), що дає можливість здобувачам ознайомитися з їх
переліком, отримати необхідні консультації. Запис бакалаврів для вивчення дисциплін вільного вибору
здійснюється у семестрі, який передує навчальному року їх вивчення (квітень-травень). Відповідні заяви подаються
студентами особисто на кафедри, які забезпечують ці дисципліни. Лаборант кафедри їх реєструє і подає на розгляд
кафедри та деканату.
Невчасне (відсутність) подання студентом заяви на вивчення вибіркових дисциплін є порушенням навчальної
дисципліни. У випадку, якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не записалась необхідна кількість
студентів (не менш 15 осіб для бакалаврів), деканат доводить до відома студентів перелік дисциплін, що не будуть
вивчатися. Після цього студент обирає іншу дисципліну, де є або може сформуватися кількісно достатня група.
Перелік вибіркових дисциплін згідно з поданими заявами та персональний склад сформованих груп
затверджуються на засіданні деканату факультету, списки груп оприлюднюються на дошці оголошень. В ОПП
дисципліни вільного вибору мають 4-6 кредитів, а їх вивчення завершується підсумковим контролем: заліком чи
екзаменом.
Починаючи з 2021/2022 н.р. в дію вступило Положення про порядок формування ІОТ студентів ВНУ імені Лесі
Українки (2020 р.), згідно з яким здобувачі 1-го курсу зможуть вибирати навчальні дисципліни із загальноуніверситетського каталогу вибіркових дисциплін (наразі формується їх каталог). Студенти реалізовуватимуть своє
право вибору навчальних дисциплін на початку весняного семестру (березень), який передує навчальному року, в
якому передбачене їх вивчення. Перелік вибіркових навчальних дисциплін формується за ОПП та розміщено на
сайті факультету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності
Практична підготовка здобувачів регулюється Положенням про проведення практики студентів ВНУ імені Лесі
Українки (https://ed.vnu.edu.ua/71-2), програмами практик, договорами з базами практик
(ttps://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
ОПП передбачає проходження навчальних (комплексної (2, 4 семестри), психолого-педагогічної (5 семестр),
навчально-педагогічної (6 семестр)) та виробничої педагогічної (7 семестр) практик. Частка практик становить 8,3 %
(за ОПП 2020 р. – 10 %) від загального обсягу кредитів.
Метою практичної підготовки є закріплення професійних знань, умінь і навичок студентів. Кожна практика має свої
завдання і зміст, при формулювання яких враховуються рекомендації роботодавців і стейкхолдерів. Підсумки
практик обговорюються на засіданнях кафедр, вченої ради факультету.
Педагогічна практика формує загальні (ЗК6, ЗК 8 – 10) і фахові (ФК 1, ФК 9 – 10, ФК 12 – 13) компетентності. Під час
педагогічної практики здобувачі виконують обов’язки вчителя біології, класного керівника, вивчають інноваційний
досвід вчителів-практиків регіону та впроваджують основи педагогічної майстерності. За результатами
проходження практики роботодавці надають характеристику щодо якості підготовки здобувачів. Завершальним
етапом практики є підсумкова конференція. Згідно зі звітами практик стейкхолдери схвально оцінюють фаховометодичні компетентності і soft skills здобувачів (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/botaniki-i-metodiki-vikladannyaprirodnichih-nauk
Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП
результатам навчання ОП
Соціальні навички є особливо важливими для професії вчителя, що пояснюється їх включенням у професійний
контекст його роботи та тісним взаємозв’язком з такими необхідними вчителю особистісними якостями, як
відповідальність, креативність, гнучкість, системність, критичність, динамічність, вміння працювати в команді,
навчатися протягом всього життя. ОПП дозволяє забезпечити набуття здобувачами ВО soft skills упродовж
навчання, особливо при проходження практик і вивченні таких дисциплін, як Психологія, Педагогіка, Логіка, Вікова
фізіологія з основами гігієни, Інформаційні технології в освіті, Українська мова (за професійним спрямуванням),
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Іноземна мова (за професійним спрямуванням). В ОПП 2020 р. додані ОК: Інклюзивна освіта, Безпека
життєдіяльності та основи охорони праці. При вивчені методичних курсів (ОК 28, ОК 29) студенти опановують
сучасні форми проведення занять, як, наприклад, тренінги, фасилітація. Здобувачі можуть долучатися до роботи
студентського самоврядування, розвиваючи навички лідерства та роботи у команді.
Формуванню соціальних навичок сприяє участь здобувачів вищої освіти у конференціях, майстер-класах,
навчально-дослідній роботі, обробці та аналізі інформації з різних джерел тощо. Набуттю soft skills сприяють такі
методи навчання, як метод проблемних лекцій, частково-пошуковий метод, пояснювально-ілюстративний метод.
Зазначені соціальні навички формуються відповідно до компетентностей: ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК6, ЗК8, ЗК9, ЗК10.
Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
У Положенні про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському)
рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.) визначено норми навантаження здобувачів ВО у процесі навчальної
діяльності за ОПП.
План навчального процесу складається з циклів дисциплін загальної (39,2 %) та професійної підготовки (орієнтовно
60,8 % ); до складу останнього входять нормативні (35,8 %) та вибіркові навчальні дисципліни (25 %). Загальне
навантаження за ОПП становить 7200 год., з яких аудиторна робота – 3034 год. (42,1 %), самостійна робота – 3694
год. (51,3 %). Тижневе аудиторне навантаження студента становить 21,5-25,5 год., що є цілком прийнятним.
Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та
змісту конкретної навчальної дисципліни, її мети в реалізації ОПП, питомої ваги в освітньому процесі. Зміст
самостійної роботи прописаний у програмах/силабусах з дисциплін (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-andinstitutes/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva) та супроводжується навчально-методичним забезпеченням.
Навчальним планом передбачено консультації (для денної форми навчання – 6 %, для заочної – 12 % від загального
обсягу навчальної дисципліни). Для заочної форми навчання консультації проводяться в період сесій та міжсесійних
занять, обсяг аудиторних годин становить не менше ¼ від аудиторних годин навчальної дисципліни денної форми
навчання (https://ed.vnu.edu.ua/71-2).
Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною
роботою)?
Згідно з Законом України про освіту, Розпорядження КМУ від 19.09.2018 р. № 660-р «Про схвалення Концепції
підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» в університеті розроблено Положення про підготовку
студентів у ВНУ імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Студент укладає тристоронній договір з університетом та
підприємством щодо навчання із використанням елементів дуальної форми навчання та має виконувати свої
зобов’язання в рамках договору.
Наразі за ОПП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, хоча вивчаються всі
можливості для розвитку цієї форми освіти. Елементи дуальної освіти на ОПП можливі через надання студентам
права на вільне відвідування лекційних занять за умови їх працевлаштування за фахом (Положення про
організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі
Українки, 2020 р.). Для студентів бакалаврів, починаючи з 3-го курсу, допускається вільне відвідування лекційних
занять. Відвідування інших занять (крім консультацій) є обов’язковим. Дозвіл на вільне відвідування лекцій надає
декан факультету на один семестр.
Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти,
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Згідно «Закону України про освіту», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 660-р «Про
схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» в університеті розроблено
«Положення про підготовку студентів у Волинському національному університету імені Лесі Українки з
використанням елементів дуальної форми здобуття освіти» (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).
Студент укладає тристоронній договір з університетом та підприємством, щодо навчання із використанням
елементів дуальної форми навчання, та має виконувати свої зобов’язання в рамках договору.
За ОПП не здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, хоча вивчаються всі
можливості для розвитку цієї форми освіти.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та
вимоги до вступників ОП
https://vstup.vnu.edu.ua/вступ-на-бакалаврат/
Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Вступ на навчання до ВНУ імені Лесі Українки регламентується Правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки,
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які відповідають встановленим МОН України. Вступ на ОП спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я
людини) на базі ПЗСО здійснюється на основі подання сертифікатів ЗНО з предметів: Українська мова (коефіцієнт
0,35); Біологія (коефіцієнт 0,35); Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або
хімія (коефіцієнт 0,2). Для розрахунку конкурсного балу застосовується середній бал атестата про ПЗСО (коефіцієнт
0,1) (https://vstup.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/Додаток-4-ПЗСО.pdf).
Учасникам Всеукраїнської олімпіади університету на основі ПЗО зі спеціальностей, відповідно до Переліку
спеціальностей з особливою підтримкою, можуть нараховуватись додаткові бали з одного предмета під час
розрахунку конкурсного балу в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет.
На ОПП можуть вступати особи, які здобули ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр». Такі особи
можуть зараховуватись на другий курс денної форми навчання терміном навчання 2 р. 10 м. (у 2018 р. був
здійснений прийом на 1 курс заочної форми навчання терміном на 2 р. 10 м. відповідно до Правил прийому до СНУ
імені Лесі Українки (2018 р.)) за результатами фахових випробувань – ЗНО з української мови (ваговий коефіцієнт
0,25), ЗНО на вибір вступника (ваговий коефіцієнт 0,25), фахове випробування (загальна педагогіка) (ваговий
коефіцієнт 0,5).
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регламентується Положенням про організацію
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, у
п.9.7 якого прописано процедуру визнання результатів навчання в іншому ЗВО. Для здобувачів, які беруть участь у
програмі академічної мобільності на базі закордонних ЗВО, визнання результатів навчання здійснюється відповідно
до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі
Українки, згідно п.4.5 якого університет без додаткової атестації визнає позитивні кредити та оцінки (бали),
отримані під час навчання з дисциплін, які студент освоїв у ЗВО-партнері з урахуванням п. 4.6 (перезарахування
дисциплін відбувається, якщо їх зміст та/або результати, отримані компетентності та обсяг співпадають не менше
ніж на 60%). Визнання результатів навчання здобувачів ВО у неформальній та/або інформальній освіті
регламентуються Положенням про визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або
інформальній освіті у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).
Перезарахування результатів навчання з навчальних дисциплін проводиться на підставі порівняння навчальних
програм та академічної довідки. Доступність до зазначених дакументів для здобувачів ВО забезпечується через
головну сторінку офіційного сайту університету (https://vnu.edu.ua/uk).
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)?
ОПП реалізується з 2018 року, тому не було конкретних прикладів визнання результатів навчання в інших ЗВО.
Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього
процесу?
Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, регулюється Положенням про визнання
результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у ВНУ імені Лесі
Українки (2020 р.).
Валідація результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, передбачає звернення із
заявою та відповідними документами (сертифікати, свідоцтва тощо) на ім’я проректора з навчальної роботи та
рекрутації університету з проханням про визнання результатів навчання, набутих у неформальній та/або
інформальній освіті. Проректор у своїй резолюції дає розпорядження декану створити предметну комісію, яка
розгляне підтверджувальні документи і проведе аналіз їх відповідності програмі/силабусу ОК, проведе співбесіду зі
здобувачем та ухвалить рішення про визнання, невизнання або часткове визнання результатів, набутих під час
неформального та/або інформального навчання. Здобувача ВО ознайомлюють з програмою/силабусом ОК та
переліком питань для підсумкового оцінювання, із критеріями оцінювання та правилами оскарження результатів.
Предметна комісія надає здобувачу до 10 робочих днів для підготовки до підсумкового контролю (з кожної
дисципліни) та до 20 робочих днів для виконання обраної ним теми/варіанту індивідуального завдання (за
наявності). Термін підготовки обговорюється зі здобувачем. У разі незгоди, здобувач має право подати апеляцію.
Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо
такі були)
На сьогодні за ОПП відсутня практика застосування правил визнання результатів навчання, отриманих у
неформальній освіті. Проте здобувачі мають змогу підвищувати свій рівень у Центрі мов та комп'ютерних технологій
CLEVER (сертифікат міжнародного зразка Pearson Test of English General (https://vnu.edu.ua/uk/articles/privitannyarektora-shidnoievropeyskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesi-ukrayinki), мовному центрі СВІТ
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-mizhnarodnikh-vidnosin) університету. Відповідно до
Загальноєвропейської рекомендації, сертифікат з мовної освіти (на рівні не нижче В2) дає підстави для
перезарахування освітнього компонента Іноземна мова (за професійним спрямуванням) з підсумковою оцінкою 100
балів. На факультеті розроблено сертифікатні курси (Основи наукових досліджень і технологія підготовки наукових
робіт та проєктів школярів у сфері природничих наук, Квітникарство та ін.) (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-andinstitutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva), пройшовши які, студент, за рішенням предметної комісії, може
претендувати на перезарахування як окремих модулів відповідних ОК ОПП (Культурні рослин та озеленення
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школи, Основи здоров'я та методика його навчання та ін.). Рішенням вченої ради факультету за згоди викладача
запроваджена практика зарахування 10 балів студентові за участь у наукових пікніках, змаганнях, конкурсах,
майстер-класах, профорієнтації тощо, які відноситься до неформальної освіти.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Керівним документом у виборі форм і методів навчання є Положенням про організацію навчального процесу на
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/712). Складовими освітнього процесу в університеті є: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка,
контрольні заходи (у тому числі у формі комп’ютерного тестування), атестація. Викладачі використовують
загальнонаукові й інтерактивні методи з перевагою студентоцентрованих (під час лекцій – словесні, словеснонаочні, бесіди та ін.; під час лабораторних/практичних занять – словесні, наочні, пояснювально-ілюстративні,
дослідницькі та ін.); різноманітні інтерактивні методи (робота у групах, ситуаційні завдання, кейс-методи).
Викладачі вільно обирають форми і методи навчання, залежно від мети, завдань тієї чи іншої теми,
компетентностей та ПРН, яких необхідно досягти (відповідність ПРН ОК методам навчання та оцінювання
представлена в таблиці 3). В освітньому процесі активно використовується елементи дистанційного навчання (до 30
% ОК мають розроблені дистанційні курси на платформах Moodle, Office 365), що регулюється Порядком організації
поточного, семестрового контролю та підсумкової атестації здобувачів із використанням дистанційних технологій
(https://ed.vnu.edu.ua/71-2). В умовах пандемії COVID-19 в університеті активно впроваджується змішана форма
навчання (https://ed.vnu.edu.ua/category/%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8).
Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Студентоцентрований підхід задекларований у Положенні про організацію навчального процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/71-2).
Відповідно, за ОПП передбачені механізми реалізації принципу студентоцентрованого підходу в навчанні.
Здобувачі мають своєчасний доступ до переліку та обсягів ОК, послідовності їх вивчення, графіку навчального
процесу, форм контролю, електронного розкладу (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-biologii-talisovogo-gospodarstva). При розробці ОПП, програм/силабусів, методичного забезпечення ОК реалізується
компетентнісний підхід, враховуються особистісні пріоритети студентів, забезпечується реалістичність навчального
навантаження. Студентоцентрований підхід реалізується через вибір навчальних дисциплін, форм навчання,
поєднання самостійної та аудиторної роботи, вибір тем курсових робіт та баз практик, індивідуальні консультації,
навчання у зручний час завдяки дистанційній платформі Moodlе та Office 365. Усе це створює умови для
самостійного застосування студентами знань та умінь для розв’язання певних проблем, дозволяючи
індивідуалізувати оцінювання їх результатів навчання.
Анкетування здобувачів ВО засвідчило, що вони переважно задоволені формами та методами навчання й
викладання (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП
принципам академічної свободи
Дотримання принципів академічної свободи є однією з пріоритетних засад діяльності університету. Усі учасники
ОПП під час освітнього процесу користуються свободою слова у поєднанні з толерантністю й об'єктивністю.
Світоглядні, релігійні, політичні погляди НПП не впливають на реалізацію здобувачами освіти академічної свободи
(https://vnu.edu.ua/uk/public-information/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-snu-imeni-lesi-ukrayinki).
Академічна свобода НПП реалізується під час провадження науково-педагогічної та/або інноваційної діяльності.
При формуванні навчального навантаження викладачів кафедри враховуються їх особисті науково-методичні
пріоритети. Залежно від предмету, мети та поставлених цілей, викладачі вільні у виборі навчально-методичного
забезпечення дисципліни, визначенні форм, методів і засобів організації освітнього процесу, форматі контролю.
Академічна свобода дозволяє студентам брати участь у формуванні індивідуального навчального плану, мати
можливість навчання за індивідуальним графіком, реалізувати право на академічну мобільність, участь у
проблемних групах (https://ed.vnu.edu.ua/71-2).
Усім учасникам ОПП забезпечене безкоштовне користування інформаційними ресурсами, послугами навчальних,
навчально-методичних, наукових підрозділів закладу, фондами бібліотеки; право участі в колегіальних органах
управління та у громадських професійних об’єднаннях. Результати анкетування науково-педагогічних працівників
підтвердили свободу вибору форм і методів навчання та викладання.
Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей,
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих
освітніх компонентів *
Відповідно до Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/71-2) учасники освітнього процесу
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своєчасно отримують інформацію про цілі, зміст, очікувані результати навчання, порядок і критерії оцінювання у
межах ОК програми.
Інформування викладачів про зміст ОК відбувається шляхом обговорення на засіданнях кафедр. ОК ухваленні
науково-методичною комісією та затвердженні вченою радою факультету.
Здобувачі ВО інформацію про зміст ОК (мету дисципліни, ПРН, форми й методи роботи, можливості зарахування
результатів неформального навчання, академічну доброчесність тощо) отримують на першому занятті. На початку
навчального року на організаційних студентських зборах надається загальна інформацію про ОК, зміст вибіркових
дисциплін. Затверджені програми/силабуси ОК розміщені на сайті факультету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-andinstitutes/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Для надання необхідної інформації про ОК використовуються платформи дистанційного навчання (Moodlе, Office
365). В університеті створено електронний розклад http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi. Порядок і критерії
оцінювання визначаються Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі
Українки, Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного
тестування у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/71-2).
Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Навчання і викладання на основі дослідження є вагомим чинником якісної підготовки, розвитку наукового
мислення, творчого підходу до вирішення теоретичних і практичних завдань майбутньої професійної діяльності
здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) (Положенням про організацію
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки,
2020 р.). Підґрунтям для інтеграції навчання і дослідження є використання викладачами у процесі викладання
дисциплін власних наукових досліджень. Студентам пропонуються навчально-дослідні завдання, що потребують
використання дослідницького методу. Під час навчальної комплексної практики проходять тематичні наукові
екскурсії, що посилює методику польових досліджень.
Базовий науково-дослідницький компонент студенти впроваджують при залученні до роботи у проблемних групах
(Інноваційні технології при вивченні рослин у шкільному курсі біології), наукових гуртків (Селекція рослин в умовах
in vitro) (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
На основі здобутих теоретичних знань, науково-дослідних вмінь і навичок, студенти беруть участь у наукових
дослідженнях кафедр, конкурсах студентських наукових робіт; під керівництвом викладачів готують наукові
публікації. Така навчально-дослідна діяльність мотивує здобувачів знайомитися з особливостями організації
проведення наукових досліджень, презентації власних досліджень, що є цінним досвідом для майбутньої
професійної діяльності вчителя.
Студенти виконують курсову роботу, яка ґрунтується на аналізі та систематизації результатів сучасних наукових
досліджень у галузі біології та методик навчання. З метою посилення науково-дослідницького компоненту при
виконанні курсових робіт до ОПП 2020 р. введено ОК «Математичні методи в біології».
В університеті функціонують організації, які сприяють розвитку у здобувачів вищої освіти наукового мислення,
вмінь науково-дослідної роботи: Рада молодих вчених (організатор науково-практичної конференції «Актуальні
проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук», (https://ra.vnu.edu.ua/startuvala-iv-mizhnarodna-naukovopraktychna-konferentsiya-aktualni-problemy-rozvytku-pryrodnychyh-ta-gumanitarnyh-nauk/?fbclid=IwAR33Dug3qcEO6qD-1dICEkIT0TDV1ZNWdq71OLkzet5jfOWfDUrWgbyGTk); Наукове товариство аспірантів та студентів
(НТАіС), діяльність якого здійснюється відповідно до розробленого Положення (https://ra.vnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/12/Polozhennya-pro-Naukove-tovarystvo-aspirantiv-i-studentiv.pdf) (є організатором щорічної
науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи
досліджень» (https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/Участь_студентів_у_пленарному_та_секційних_засіданнях)) Під
керівництвом куратора НТАіС факультету здобувачі представляють університет у масштабних соціальних заходах з
популяризації науки («Наукові пікніки» 2019 р., «ЯРФЕСТ» 2019 р., 2020 р.).
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі
Викладачі оновлюють зміст ОК на основі наукових досягнень, сучасних практик, вимог часу відповідно до п. 91.
Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях
у ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.). Науково-методична комісія факультету сприяє упрoвадженню сучасних метoдiв
oрганiзацiї oсвiтньoгo прoцесу, вирiшенню практичних питань oрганiзацiї та метoдичнoгo забезпечення
навчальнoгo прoцесу тощо, керуючись Положенням про науково-методичну раду ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.).
Зміст ОК відображається в програмах, які затверджуються терміном до 5 років з можливістю оновлення відповідно
до перегляду ОПП, ініціативи здобувачів та стейкхолдерів, згідно з Положенням про розроблення, затвердження,
моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativnopravova-baza). У ОПП 2020 р. введено ОК: Безпека життєдіяльності та основи охорони праці, Інклюзивна освіта та ін.
З метою забезпечення професійної спрямованості змісту, попередження дублювання, урахування
міждисциплінарних зв’язків програми на початку навчального року розглядаються і схвалюються на засіданні
кафедр (з 2020 р. погоджуються гарантом ОПП). Змістове наповнення програм ОК є авторським. В оновлений зміст
ОК включаються матеріали стажувань викладачів, як закордонних (Моренко А., Абрамчук О. та ін. (Польща),
Зінченко М. (Норвегія), Фіщук О. (Болгарія, 2020 р.), так і вітчизняних (Сухомлін К. (ХНПУ імені Г.С. Сковороди),
Коцун Л. (УДПУ імені Павла Тичини) та ін.), що стосуються посилення практичної підготовки, інформаційного
супроводу дисципліни, оволодіння новітніми технологіями досліджень.
Журавльов О., Коржик О. взяли участь у проекті «Розвиток потенціалу студентської мобільності в Україні та Сербії»
(MILETUS) у рамках програми Erasmus+ (2018, 2019 рр., керівник проф. Коцан І.). Викладачі беруть участь у
круглих столах, тренінгах, школах тощо: Фіщук О. (Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів, 2019 р.);
Волгін С. (Екологічні проблеми Волині, 2018 р.); Дмитроца О. (Teaching Update: студії сучасного викладача, 2020 р.).
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На факультеті проводяться заходи для викладачів та здобувачів (Використання міжнародних ресурсів з методики
навчання біології у професійній підготовці вчителя (Сухомлін К., Ягенська Г.)
(https://www.facebook.com/biofaksnu/photos/pcb.1313813702156217/1313809315489989/)). Моренко А, Поручинський
А., Дмитроца О. започаткували проєкт «Навчай і навчайся якісно» в рамках Стратегічного практикуму (2019 р.),
організованого ГО «Вище», Саксонським центром дидактики вищої школи (Німеччина). Дмитроца О., пройшовши
тренінговий онлайн-курс «Групи рівних. Заклади вищої медичної освіти» (2020 р.) з посилення навичок фасилітації
(Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» спільно з ГО «Інша освіта), запровадила освітянський
проєкт на кафедрі фізіології людини і тварин у форматі БПР «Група рівних» (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/fiziologiyilyudini-i-tvarin).
Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Згідно зі Стратегією розвитку ВНУ імені Лесі Українки інтернаціоналізація діяльності є принципом
функціонування університету (https://vnu.edu.ua/uk/zagalna-informaciya) та реалізується в рамках Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.).
Учасники освітнього процесу мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності ЄС ERASMUS+;
подвійного диплому; студентських обмінів; стипендіальних освітніх програмах тощо. Університет сприяє
проходженню стажування учасників освітнього процесу у закордонних університетах та НДУ на основі укладених
договорів про співпрацю із міжнародними партнерами. Викладачі мають сформовані профілі науковців у Google
Scholar, ORCID, Scopus, Web of Science та ін.
Викладачі співпрацюють з науковцями ЗВО та НДУ України (Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН
України), з колегами Центру експериментальної біомедицини імені Беріташвілі (Грузія). Проводяться спільні
дослідження з кафедрою педагогіки факультету наук про здоров'я і суспільних наук Державної вищої школи імені
Іоанна Павла ІІ (Польща), за результатами яких проведено науковий семінар
(https://vnu.edu.ua/uk/news/nauka/naukovci-derzhavnoi-vischoi-shkoli-imeni-ioanna-pavla-ii-zavitali-nabiologichniy)/)/. Дмитроца О., Поручинський А. входили до наукового комітету VII Міжнародної наукової
конференції «Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej» (Ченстохов, 2018 р.).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють
перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Поточний та підсумковий контроль здійснюється відповідно до графіку навчального процесу та програм навчальних
дисциплін і регламентується Положенням про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та
другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки», Положенням про організацію навчального процесу на
заочній формі навчання у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань
студентів ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у
формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про державну екзаменаційну комісію
щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти, Положенням про
дистанційне навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Поточний
контроль здійснюється у формі усного опитування, письмових робіт, перевірки та прийому
практичних/лабораторних робіт, тестування (у т.ч. з використанням платформи MOODLE, Office 365), тощо.
Максимальна кількість балів за поточний контроль з дисципліни, де форма контролю екзамен – 40 балів, залік –
100 балів. Підсумковий контроль – у формі модульного контролю, семестрового заліку та екзамену, захисту курсової
роботи, державної атестації.
Модульні контрольні роботи проводяться у формі письмових робіт (питання з відкритою відповіддю) та письмового
чи комп’ютерного тестування. Максимальний бал, отриманий за модульні контрольні роботи, становить 60 балів.
Заліки та екзамени проводяться в усній чи письмовій формі або у вигляді комп’ютерного тестування. Семестровий
залік виставляється за умови, якщо студент виконав усі види навчальної роботи, які визначені програмою
навчальної дисципліни, та отримав не менше 60 балів. Максимальна сума балів за екзамен – 60. З особливостями та
порядком проведення контрольних заходів з дисципліни, структурою та формою цих заходів, критеріями
оцінювання та програмою/силабусом дисципліни загалом студент ознайомлюється на першому занятті
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva). Поділ навчального
матеріалу дисципліни на навчальні модулі, їх кількість та види поточного контролю визначаються програмою
навчальної дисципліни, погоджуються кафедрою, науково-методичною комісією факультету, науково-методичною
радою університету і затверджується проректором з навчальної роботи та рекрутації. Форма підсумкового контролю
визначається при розробці ОПП. Питання, що виносяться на залік чи екзамен, підбираються так, щоб максимально
охопити усі теми курсу, а при тестуванні – використовуються завдання різних форматів та когнітивних рівнів. З
метою забезпечення змістової й функціональної валідності екзаменаційні білети з дисциплін затверджуються на
засіданні кафедри, а з державних іспитів – на раді факультету.
Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Основними чинниками, які забезпечують чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання
навчальних досягнень бакалаврів, є доступність програм навчальних дисциплін та силабусів, у яких чітко прописані
форми контрольних заходів і критерії оцінювання (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologiiСторінка 16

ta-lisovogo-gospodarstva), та нормативних документів, що регламентують проведення цих заходів: Положенням про
організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі
Українки, Положення про організацію навчального процесу на заочній формі навчання у ВНУ Лесі Українки,
Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки, Положення про
організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі
Українки, Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший
(бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza), а також
своєчасне проведення викладачами пояснень щодо контрольних заходів у силабусах та у візитках електронних
курсів (http://194.44.187.60/moodle/course/index.php?categoryid=12).
Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання
доводяться до здобувачів вищої освіти?
На початку вивчення дисципліни здобувачі отримують необхідні пояснення щодо порядку проведення контрольних
заходів, їх структури, форми, критеріїв оцінювання та отримують всю необхідну інформацію щодо
програми/силабусу, посилання на вебсторінку факультету біології і лісового господарства, де вони розміщені
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva), на сторінку електронного
освітнього ресурсу платформи MOODLE (http://194.44.187.60/moodle/course/index.php?categoryid=12) або Office 365
Teams. На початку кожного семестру згідно з навчальним планом укладається електронний розклад навчальних
занять, ознайомитися з яким студент може на веб-сторінці університету (http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi) та
з паперовим варіантом розкладу – на дошці оголошень на факультеті. Розклад заліків та іспитів розміщено на
сторінці факультету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Інформація про терміни проведення поточних контрольних заходів та модульних контрольних робіт з тієї чи іншої
дисципліни під час дистанційного навчання здійснюється через вебресурси навчальних дисциплін в LMS Moodle,
Office 365 Teams, відповідно до Положення про дистанційне навчання у ВНУ імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza) та через групи у Viber. Таким чином, інформація надходить до
студента оперативно та своєчасно.
Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти
(за наявності)?
Стандарт вищої освіти першого рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 014 Середня
освіта (Біологія та здоров’я людини) відсутній. Атестація випускників ОПП проводиться у формі комплексного
кваліфікаційного іспиту з біології, здоров'я людини, природознавства та методик їх навчання відповідно до
Положення про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та
другий (магістерський) рівні освіти (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Програма іспиту розміщена на
сторінці факультету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про організацію навчального процесу на
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про поточне
та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки, Положенням про організацію і проведення
поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ університеті імені Лесі Українки,
Положенням про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та
другий (магістерський) рівні освіти, Положенням про випускні кваліфікаційні роботи (проєкти)
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Заходи поточного, проміжного та підсумкового контролю
проводяться відповідно до програм навчальних дисциплін/силабусів, які розміщені на сторінці факультету
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva), Там же здобувачі можуть
ознайомитися з програмою комплексного кваліфікаційного іспиту для випускників ОПП.
Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних
процедур на ОП
Згідно з Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки підсумкова
оцінка з ОК виставляється за результатами поточного (максимум 40 балів) та модульного контролю (максимум 60
балів) (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Якщо підсумкова оцінка з дисципліни є сумою підсумкових
модульних оцінок та становить не менше 75 балів (для іспиту), і 60 балів (для заліку), то, за згодою студента, вона
може бути зарахована як підсумкова оцінка. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або бажання підвищити
рейтинг, студент складає залік чи іспит у формі, передбаченій програмою ОК. На залік/іспит виноситься 60 балів, а
бали, набрані за результатами модульних контрольних робіт, анулюються.
Оскаржити необ’єктивність викладача студент може під час повторної здачі заліку/іспиту комісії, до складу якої
входить завідувач кафедри і декан, або шляхом апеляції у разі комп’ютерного тестування.
Робота щодо запобігання конфлікту інтересів ведеться в рамках Антикорупційної програми та регламентована
Наказом про запобігання проявам корупційних правопорушень в університеті, Кодексом академічної доброчесності
(п. 6), Положенням про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки. Студенти
мають змогу повідомити про конфліктні ситуації через скриньки довіри (від початку карантину - biodovira@vnu.edu.ua), телефон довіри (72-45-21). За час дії ОПП ситуацій, що спричиняють конфлікт інтересів
виявлено не було.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів?
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Відповідно до Положення про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza) повторне складання іспитів допускається не більше двох разів із
кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється деканом факультету. Якщо підсумковий
контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування, то згідно з Положенням про організацію і проведення
поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у ВНУ імені Лесі Українки ліквідація
академічної заборгованості проводиться у формі комп’ютерного тестування (https://vnu.edu.ua/uk/normativnopravova-baza).
Згідно з Положенням про державну екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший
(бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти, студенти, які не склали державні іспити у затверджений для
них термін, мають право на повторну атестацію в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після
закінчення університету за умови наявності вільного ліцензованого місця за обраною спеціальністю ОПП
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).
Аналіз відомостей навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти ОПП показав, що під час літньої сесії 2019/2020
н.р. було 2 випадки повторного перескладання семестрового контролю студентами першого курсу та 5 випадків –
другого курсу.
Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів урегульовується Положенням про
систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти і
науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf), Положенням про поточне та
підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі Українки», Положенням про державну екзаменаційну
комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти та
Положенням про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у
ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). Застосування цих правил на ОПП не було.
Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?
Політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності містить Кодекс академічної доброчесності
ВНУ імені Лесі Українки (https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyidobrochesnosti.pdf ) та Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній
діяльності здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки (https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf).
Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням
академічної доброчесності?
У процесі вивчення дисциплін, передбачених ОПП, студентам доводять до відома недопустимість списування,
виконання завдань за іншу особу, плагіювання, компіляцій, виконання робіт на замовлення чи подання таких робіт
як результату власних досліджень тощо та ознайомлюють з Кодексом академічної доброчесності ВНУ імені Лесі
Українки (https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf) та
Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів
вищої освіти і науково-педагогічних працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки (https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf). Студентські наукові
роботи перевіряються на плагіат комп’ютерними програмами, переліченими у Додатку 2 вищеназваного
Положення.
Університет уклав угоду з компанією «Антиплагіат» про безкоштовний доступ до сучасного сервісу перевірки
наукових робіт на плагіат (https://vnu.edu.ua/uk/articles/universitet-uklav-ugodu-z-kompaniieyu-antiplagiat-probezkoshtovniy-dostup-do-suchasnogo). В університеті створюється фонд кваліфікаційних робіт, що забезпечить у
перспективі уникати плагіату кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти.
Оформлення посилань на наукову літературу здійснюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».
Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Популяризація академічної доброчесності здійснюється під час бесід кураторів академгруп зі студентами,
викладачами на лекційних та практичних заняттях та засіданнях гуртків і проблемних груп, деканом та його
заступниками під час засідань старостату та на зборах академгруп, курсів та факультету загалом, куратором НТАіС,
під час зборів наукового товариства аспірантів і студентів факультету біології та лісового господарства. Дієвим
засобом її популяризації є прозора та об’єктивна система оцінювання знань студентів, неупередженість та
доброзичливість науково-педагогічних працівників факультету, які розуміють, що дотримання академічної
доброчесності неможливе без формування у майбутніх педагогів високих моральних принципів та чіткої
громадянської позиції.
Університет став фіналістом серед 153 закладів вищої освіти України та братиме участь у проєкті «Ініціатива
академічної доброчесності та якості освіти», що ініціюють Американські ради з міжнародної освіти
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(https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/universitet-stav-finalistom-proektu-iniciativa-akademichnoi-dobrochesnosti-ta).
Усім учасникам освітнього процесу пропонується безкоштовне проходження онлайн-курсу «Конфлікт інтересів:
треба знати!». (https://vnu.edu.ua/uk/articles/vikladachiv-zaproshuyut-reiestruvatisya-na-bezkoshtovniy-onlayn-kurskonflikt-interesiv).
Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
Розгляд заяв щодо порушення Кодексу академічної доброчесності та надання пропозицій адміністрації університету
(факультетів) щодо накладання відповідних санкцій здійснює Комітет з етики наукових досліджень (див. п. 6
Кодексу академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки
(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/Kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf). Основними видами
академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності є повторне проходження оцінювання
(контрольна робота, іспит, залік), відрахування з університету, позбавлення академічної стипендії.
За час дії ОПП порушень академічної доброчесності виявлено не було.

6. Людські ресурси
Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх
професіоналізму?
Проведення конкурсного добору викладачів на посади НПП регламентується Порядком проведення конкурсного
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів
(контрактів) у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/202011/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf) відповідно до Положення
про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на посади науково-педагогічних
працівників ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/index.php/uk/normativno-pravova-baza). Конкурсний відбір
є прозорим, ґрунтується на засадах демократичності, спрямований на визначення більш підготовленого претендента
з урахуванням досвіду роботи, академічної та професійної кваліфікації. Оголошення про проведення конкурсу,
терміни та умови його проведення публікуються на офіційному вебсайті ЗВО у вкладці Вакансії
(https://vnu.edu.ua/uk/vakansiyi). Конкурсна комісія бере до уваги: відповідність кваліфікаційним вимогам, рівень
наукової активності, науково-методичний рівень проведення занять, відповідність професійної, академічної
кваліфікації цілям ОПП, рейтинг НПП, результати опитувань здобувачів тощо. Кандидатури обговорюються на
засіданні кафедр, вченій раді факультету та на засіданні конкурсної комісії університету. З 2020 р. запроваджено
нові форми контрактів для НПП. (https://vnu.edu.ua/uk/viddil-kadriv-volinskogo-nacionalnogo-universitetu-imeni-lesiukrainki).
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до
організації та реалізації освітнього процесу
На етапі створення ОПП роботодавці брали участь у її розробці, рецензуванні (Козлович С.В., вчитель біології КЗ
«ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. № 7 – природничий ліцей»; Ягенська Г., к.п.н., народний учитель України, вчитель біології
Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука; Новік Т., учитель біології, старший учитель НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –
гімназія» смт Стара Вижівка) та обговоренні ОПП (Мацюк Л, методист відділу природничих дисциплін ВІППО). Їх
пропозиції та рекомендації частково ввійшли у оновлену ОПП 2020 р. (розширене засідання НМК факультету
(12.02. 2020 р.), https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/protokol_6-10_19-20_nmk.pdf). Група забезпечення
ОПП та гарант постійно контактують з роботодавцями, залучаючи їх до навчального процесу, проведення спільних
заходів, науково-практичних семінарів (Використання міжнародних ресурсів з методики навчання біології у
професійній підготовці вчителя https://www.facebook.com/297524300451834/posts/1312500632287524/ ;
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2800955146698414&set=pcb.2801036276690301). Налагоджена взаємовигідна
ділова комунікація і підписані договори про співпрацю з установами: Управлінням освіти Луцької міської ради
(Договір про співпрацю у сфері практичної підготовки студентів), Волинським обласним еколого-натуралістичним
центром тощо. Роботодавці консультують здобувачів під час навчальних та виробничих (педагогічних) практик.
Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
З метою ефективної реалізації ОПП до навчального процесу на основі партнерської взаємодії залучаються фахівці з
досвідом роботи, представники роботодавців для проведення консультацій, майстер-класів, лекцій (Пшибельський
В., Ягенська Г.). Професіонали-практики входять до складу ДЕК (Раковець О.), керують виробничою практикою
(Ягенська Г.). Викладачі за ОПП є одночасно професіоналами-практиками: ст. викл. Машевська А. (Педагогічна
практика, Методика навчання природничих) – КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Луцької міскої ради Волинської
області»; доц. Фіщук О. (Навчально-педагогічна практика, Шкільна навчально-дослідна ділянка) – КЗ ЗСО
«Луцький інституційний ліцей № 8 Луцької міської ради»; доц. Журавльов О. (Основи здорового способу життя) –
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. Доц.
Мельнійчук М. (Землезнавство), доц. Голуб С.М. (Грунтознавство з основами рослинництва) є вчителямиметодистами; доц. Іванців О. (Методика навчання біології) має педагогічний стажу у ЗЗСО понад 10 років, доц.
Коцун Б. (Методика вивчення природи Волинської області) – понад 20 років. Доц. Коцун Л. проводить заняття зі
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слухачами очно-заочної біологічної школи при ВОЕНЦ (з 2013 р.), є керівником пошукової роботи з біології у 8-9
класах Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної ради (з 2010 р.). Доц. Дмитроца О. є вчителем
спецкурсу «Біологія людини» ЛНВК «ЗОШ І-ІІ ст. №7 – природничий ліцей» (з 2015 р.).
Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні
приклади такого сприяння
Професійний розвиток викладачів регламентує Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників СНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-11/Polozhennya-propidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf), реалізація якого відбувається згідно двосторонніх угод з низкою установ,
організацій, ЗВО України та за кордоном. Кожен НПП, реалізуючи своє право на академічну мобільність, має
можливість професійного розвитку, вільно обираючи місце стажування за організаційного сприяння університету.
Закордонні стажування пройшли: Зінченко М. (Вища школа економіки та інновацій, Люблін, Польща), Абрамчук О.,
Козачук Н., (Університет Марії Кюрі-Склодовської, Люблін, Польща), Фіщук О. (Люблянська школа бізнесу,
Любляна, Словенія; University of Finance, Business and Entrepreneurship, Софія, Болгарія), Коржик О. (Університет
Нові Сад, Новий сад, Сербія).
У ЗВО є власні програми підвищення кваліфікації фахівців. Курси підготовки до здачі тесту з іноземної мови
завершили, отримавши сертифікати, які підтверджують знання іноземної мови на рівні В2: Теплюк В., Абрамчук О.,
Журавльов О., Кузьмішина І., Зінченко М., Фіщук О. Курси з електронного навчання й менеджменту в університеті:
Office 365 пройшли Голуб В., Омельковець Я., Фіщук О., Коржик, Поручинська Т. та ін.
Професійний розвиток здійснюється також через навчання в аспірантурі і докторантурі, участь у рейтинговому
оцінюванні якості викладання та професійних компетентностей НПП. Професійному розвитку сприяє і
започаткована Школа гарантів ОПП.
Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
В унiверситетi рoзвитoк викладацькoї майстернoстi педагoгiчних та НПП стимулюється рiзними видами заoхoчень,
якi визначенi правилами внутрiшньoгo рoзпoрядку. Для стимулювання творчої та наукової активності викладачів
ЗВО впроваджено індивідуальний абсолютний рейтинг викладача, одним із завдань якого є формування системи
матеріального і морального стимулювання діяльності НПП для подальшого заохочування. Згідно з Положенням
про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) у ВНУ імені Лесі
Українки в 2020 р. були премійовані викладачі ОПП: Моренко А., Фіщук О., Іванців О., Мельнійчук М., Дмитроца О.,
Кузьмішина І., Коцун Л., Сухомлін К., Журавльов О., Коржик О. та ін. Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку
ВНУ (https://vnu.edu.ua/uk/public-information/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-snu-imeni-lesi-ukrayinki) до
працівників університету за зразкове виконання своїх обов’язків, новаторство у праці та інші досягнення можуть
застосовуватись заохочення, передбачені цими правилами та Колективним договором університету
(https://vnu.edu.ua/uk/kolektivniy-dogovir-snu). Наказами ректора №4-П від 19.02.2019 р. «Про заохочення» були
премійовані: Волгін С., Моренко А., Кевшин А., Сухомлін К., Коцун Л., Мельнійчук М.; Нагрудними знаками
відзначені Козачук Н. (2018 р.), Коцун Б. (2020 р.), Іванців В. (2019 р.). Інші викладачі, що беруть участь у ОПП,
також неодноразово відзначалися нагородами органів місцевої влади та самоврядування, університету.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Джерелом фінансування ОПП є кошти державного бюджету, фізичних та юридичних осіб, благодійні внески,
гранти. Більшість навчально-методичних та науково-дослідних лабораторій факультету на 7-му поверсі навчальнолабораторного корпусу С ВНУ імені Лесі Українки (м. Луцьк, вул. Потапова, 9). Поряд знаходиться гуртожиток для
студентів факультету, спортивно-оздоровчий комплекс та 2 стадіони. Приміщення підтримується в належному стані.
Науково-навчальні, науково-дослідні лабораторії забезпечені необхідним обладнанням й приладдям для
проведення занять, відео- й мультимедійним обладнанням. У корпусі розміщени «Центр інноваційних технологій та
комп’ютерного тестування».
Додатковим засобом для навчання та спілкування студентів і викладачів є вільний доступ до мережі інтернет,
реалізований за допомогою технології Wi-Fi у фойє та коридорах усіх навчальних корпусів університету. Займатись
науково-дослідною діяльністю студенти можуть у бібліотеці ВНУ імені Лесі Українки (загальний фонд – 841842
примірники), Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки та Волинській
обласній науковій медичній бібліотеці.
Ефективно проводити тренінги, вебінари, семінари та майстер-класи дозволяє створений Коворкінг-Центр
«Академ-Бізнес ХАБ», інклюзивний хаб у бібліотеці ВНУ імені Лесі Українки. У корпусі С функціонує гардероб,
розміщені їдальня (30 посадкових місць); за 50 метрів від корпусу у навчальному корпусі G – їдальня «ТікТак» (24
посадкових місця).
Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування
цих потреб та інтересів?
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Освітнє середовище, створене у ВНУ імені Лесі Українки, дозволяє реалізувати ОПП завдяки продуманому й
раціональному використанню аудиторій, комп’ютерних класів, обладнання тощо. Обладнання лабораторій
періодично оновлюється, проводиться заміна застарілого на сучасні прилади. Лише за 2019-2020 н.р. на факультет
закуплено обладнання на суму 511557 гривень. На базі наукових лабораторій факультету функціонують проблемні
групи та гуртки. В університеті працює Наукове товариство аспірантів і студентів, проводяться щорічно Міжнародна
науково-практична конференція студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи
досліджень», Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський
і національний вимір». На факультеті працює навчально-наукова лабораторія «Технології навчання природничих
наук», яка займається проблемою впровадження новітніх технологій навчання у сфері природничих наук.
Реалізацію потреб і інтересів здобувачів вищої освіти забезпечують коворкінг (розташований на факультеті),
спортивні секції, творчі гуртки, численні культурно-масові заходи, які організовує Центр культури і дозвілля
(https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/Майстер-клас,_фотовиставки,_відеоекскурсії,_презентації), База практик табору
«Гарт» ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/baza-praktik-taboru-gart-vnu-imeni-lesi-ukrainki).
Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
Університет створює безпечне для життя і здоров’я студентів освітнє середовище, керуючись ЗУ «Про охорону
праці» (https://dnaop.com/html/3428/doc-zakon-ukrajini-pro-ohoronu-praci), «Правилами внутрішнього розпорядку
СНУ імені Лесі Українки», інструкціями з охорони праці (https://vnu.edu.ua/uk/articles/universitet-uchasnik-proiektuz-perepidgotovki-ta-socadaptaciyi-viyskovosluzhbovciv).
Контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності студентів і працівників
університету здійснює відділ охорони праці, на факультеті – декан. Проходження студентами інструктажів з техніки
безпеки фіксується у журналі інструктажів або (при проходженні практики) у щоденнику практики. В аудиторіях та
лабораторіях факультету підтримуються оптимальна температура та освітленість, здійснюються регулярні
провітрювання. Активне дозвілля та відпочинок студентів забезпечують спорткомплекс, 2 стадіони, база практиктабір «Гарт» (берег озера Світязь). Викладачі проходять обов’язковий психіатричний огляд при прийомі на роботу
(https://vnu.edu.ua/uk/vakansiyi), працює Психологічна служба (https://vnu.edu.ua/uk/articles/psihologichna-sluzhbasnu-nadaie-bezkoshtovni-konsultaciyi).
В умовах карантину обов’язкові масковий режим, вимірювання температури, у вільному доступі антисептики
(https://vnu.edu.ua/uk/articles/nakaz-pro-zahodi-shchodo-zapobigannya-zahvoryuvannyam-yaki-viklikaie-koronavirusna)
Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Порядок доступу до публічної інформації в університеті регулюється Положенням про забезпечення доступу до
публічної інформації. Освітню та інформаційну підтримку здобувачів здійснює деканат, оприлюднюючи
електронний розклад, розміщуючи інформацію про розклад занять, сесій, державних іспитів тощо на дошці
оголошень та вебсторінках університету (http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi) та факультету
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Організаційна підтримка проводиться деканатом (видача довідок-викликів на сесію, організація навчальнометодичної роботи), планово-фінансовим відділом (надає інформацію про вартість навчання), відділом молодіжної
політики та соціальної роботи (https://vnu.edu.ua/uk/articles/nakaz-pro-pochatok-2020-2021-navchalnogo-roku)
(організація та проведення дозвілля).
Консультативну підтримку здійснює відділ молодіжної політики та соціальної роботи (надання інформації про
вакансії тимчасової та постійної роботи для працевлаштування випускників і студентів у різних сферах (банк
вакансій), роз’яснювальна робота щодо законодавчих і нормативно-правових актів державного регулювання
зайнятості та трудових відносин, підготовка до співбесіди та стресового інтерв’ю з працедавцем)
(https://vnu.edu.ua/uk/viddil-molodizhnoi-politiki-ta-socialnoi-roboti) та Психологічна служба (інформаційнопросвітницькі лекції). (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/psikhologichna-sluzhba-snu-nadae-bezkoshtovnikonsultacii). Серед засобів соціальної підтримки здобувачі вказували на важливість існування «Скриньки довіри»
(25 %), наявність соціальної стипендії (26 %).
Соціальну підтримку також реалізують первинна прфспілкова організація студентів університету, відділ молодіжної
політики та соціальної роботи та адміністрація студентського містечка. 81 % здобувачів при опитуванні висловили
задоволеність рівнем організації студентського самоврядування та підтримки (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-andinstitutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП
(якщо такі були)
Згідно із ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та Правилами прийому до
університету (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/pravila-priyomu-2021) проходять вступні випробування у формі
співбесіди та в разі позитивного висновку рекомендуються до зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти:
особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пп. 10-14 статті 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»; особи, яким ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за
результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів
охорони здоров’я та соціального захисту населення).
Згідно з Правилами внутрішнього розпорядку ВНУ імені Лесі Ураїнки особи з особливими потребами мають право
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на: навчально-реабілітаційний супровід; вільний доступ до інфраструктури університету згідно медико-соціальних
показань; реалізацію права отримання соціальної стипендії (https://vnu.edu.ua/uk/public-information/pravilavnutrishnogo-rozporyadku-snu-imeni-lesi-ukrayinki)).
У рамках реалізації стратегії розвитку університету до початку 2021 р. пандусом облаштовані навчальні корпуси №1
(В), №2 (С), №3 (А), №4 (Д), №5 (Е), №8 (Н) (https://vnu.edu.ua/uk/tehnichniy-zvit-pro-stan-budivelnih-konstrukciyshchodo-dostupnosti-dlya-osib-z-invalidnistyu).
Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу?
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Робота щодо запобігання корупційним явищам у ВНУ імені Лесі Українки здійснюється згідно з антикорупційним
законодавством України (https://vnu.edu.ua/uk/antikorupciyne-zakonodavstvo) в рамках Антикорупційної програми
та регламентована наказом ректора Про запобігання проявам корупційних правопорушень в університеті
(https://vnu.edu.ua/uk/antikorupciyne-zakonodavstvo), Положенням про порядок і процедури вирішення
конфліктних ситуацій у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).
За підготовку, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції відповідає уповноважена
особа, що визначається за рішенням ректора.
Поведінка працівників і студентів університету регламентується Правилами внутрішнього розпорядку ВНУ імені
Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/public-information/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-snu-imeni-lesi-ukrayinki) і
передбачає взаємоповагу та недопустимість будь-яких форм дискримінації, фізичного та психічного насильства.
Для попередження корупційних проявів для здобувачів вищої освіти проводяться відкриті захисти практик,
курсових робіт, здійснюється комп’ютерний підсумковий контроль з багатьох дисциплін на базі відділу технічних
засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування»
(https://vnu.edu.ua/uk/advertisement/fakultet-psihologiyi-ta-sociologiyi-povidomlyaie-pro-provedennya-zasidannyakafedri-0). При дистанційній формі роботи ДЕК здійснюється запис проходження іспиту або захисту кваліфікаційної
роботи.
У профілактичних заходах щодо запобігання службових зловживань активну участь беруть декан та його заступник з
виховної роботи, куратори академічних груп, викладачі, студентська рада факультету, Психологічна служба
(https://vnu.edu.ua/uk/articles/psihologichna-sluzhba-i-studentska-rada-boryutsya-z-korupciieyu-u-snu-imeni-lesiukrayinki). Студенти мають змогу повідомити про факти хабарництва та інші зловживання через скриньки довіри
(bio-dovira@vnu.edu.ua), телефон довіри (72-45-21) та вебсторінку (https://vnu.edu.ua/uk/povidomiti-pro-korupciyu).
Під час реалізації ОПП застосування цих процедур не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому
доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОПП регулюються нормативними
документами: Положенням про порядок розробки, затвердження, періодичного перегляду та закриття освітньої
програми у ВНУ імені Лесі Українки; Положенням про організацію навчального процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки, Порядком формування освітніх
програм та навчальних планів підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями
денної та заочної форм навчання у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza).
Функцію моніторингу та надання рекомендацій щодо оновлення ОПП та навчальних планів здійснюють навчальнометодичний відділ забезпечення якості вищої освіти (https://vnu.edu.ua/uk/navchalno-metodichniy-viddilzabezpechennya-yakosti-vischoi-osviti) та навчальний віділ (https://vnu.edu.ua/uk/navchalniy-viddil).
До розроблення ОПП, навчального плану долучаються здобувачі, стейкхолдери, викладачі, рекомендації і
пропозиції котрих документуються протоколами спільних зустрічей, засідань кафедр. Навчальним відділом,
деканатом, гарантом ОПП, членами кафедр, групою забезпечення здійснюється оновлення ОПП у встановленому
університетом порядку. Оновлені ОПП та навчальні плани погоджуються завідувачами кафедр, рішенням науковометодичної комісії, вченою радою факультету, гарантом, затверджуються Вченою радою університету та
оприлюднюються на сайті факультету.
Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Відповідно до Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/71-2р.), Положення про порядок розробки,
затвердження, періодичного перегляду та закриття освітньої програми у ВНУ імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza) моніторинг ОПП здійснюється на загальноуніверситетському та
локальному рівнях.
Система моніторингу та перегляду ОПП відбувається за участю стейкхолдерів і передбачає проведення відповідних
процедур, пов’язаних з одержанням та аналізом інформації щодо змістовності та організації освітнього процесу. За
результатами моніторингу та перегляду освітніх програм у разі необхідності відбувається їх доопрацювання.
Останній перегляд ОПП зумовлений введенням уніфікованих та обов’язкових в університеті дисциплін для першого
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рівня освіти, оновленням вимог до ОПП та навчальних планів у відповідності до принципів побудови вільної
траєкторії навчання студентів та академічної доброчесності (https://ed.vnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/11/Induvid_navj_plan_stud.pdf), аналізу ринку освітніх послуг та рекомендацій стейкхолдерів,
аналізу результатів опитування здобувачів вищої освіти.
Для розробки ОПП створена група, керівником якої є гарант ОПП доц. Дмитроца О. Проєкт ОПП 2020 р. пройшов
громадське обговорення, експертизу на засіданнях кафедр, науково-методичній комісії та вченій раді факультету,
відбулося рецензування стейкхолдерами, і лише після цього ОПП було затверджено рішенням Вченої ради
університету (протокол 7 від 28.05.2020 р. https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-talisovogo-gospodarstva).
За відсутності галузевого стандарту за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) для першого
(бакалаврського) рівня освіти з метою удосконалення професійної підготовки фахівців були внесені наступні зміни.
Інтегровано ОК: Україна в європейському історичному та культурному контекстах, Генетика з основами селекції,
Мікробіологія з основами вірусології, Фізика з основами астрономії. Введено ОК Безпека життєдіяльності та основи
охорони праці, Сучасні концепції природознавства. Для посилення науково-дослідницької роботи студентів внесено
ОК Математичні методи в біології, для надання регіонального контексту – ОК Методика вивчення природи
Волинської області. Оптимізовано співвідношення в межах аудиторних годин між лекціями та
лабораторними/практичними заняттями для посилення практичної підготовки здобувачів. Збільшено обсяги
Навчальної-комплексної практики (з 6 до 8 кредитів) та Педагогічної практики (з 6 до 9 кредитів). Для підвищення
професійної майстерності майбутнього вчителя було введено ОК Інклюзивна освіта, Загальна методика навчання
природничих дисциплін.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться
до уваги під час перегляду ОП
Відповідно до п. 9.2 Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (2020 р.), передбачена процедура врахування пропозицій
здобувачів ВО щодо моніторингу та перегляду ОП.
Пропозиції студентів щодо змісту ОК, ПРН, перегляду ОП враховуються як шляхом усних бесід під час освітнього
процесу, так і онлайн-анкетуванням (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogogospodarstva). Анкетування містить питання щодо процедур оцінювання, задоволеності змістом ОК, формами,
методами викладання та ін. Моніторинг ОПП здобувачами регламентується Положенням про порядок розробки,
затвердження, періодичного перегляду та закриття освітньої програми у ВНУ імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza). У грудні 2020 відбулося комплексне опитування студентів
університету (https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Здобувачі залучені до складу вченої ради факультету (Положенням про вчену раду факультету ВНУ імені Лесі
Українки, 2020 р.), органів студентського самоврядування, здійснюючи безпосередній вплив на освітній процес за
ОПП. ОПП, що акредииється, проходила обговорення на засіданні студентської ради факультету
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva). Студентка ОПП Зубчевська
Д. увійшла до складу робочої групи оновленої ОПП 2020 р.
Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення
якості ОП
Відповідно до п. 8.3. Статуту ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-ukrayinki),
Положення про студентське самоврядування у ВНУ імені Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/studentskesamovryaduvannya) органи студентського самоврядування беруть участь в обговоренні та вирішенні питань
удосконалення освітнього процесу та в заходах щодо забезпечення якості ВО; вносять пропозиції щодо змісту ОПП і
навчальних планів; беруть участь у засіданнях стипендіальних комісій; організації дозвілля та семінарів, наукових
конференцій, круглих столів за участі роботодавців та виконують інші функції, передбачені Законом України «Про
вищу освіту». До складу Вчених рад університету та факультету входять 10 % здобувачів ВО, які мають можливість
через публічні виступи та відкриті форуми висловлювати свої думки та пропозиції з питань періодичного перегляду
ОПП та інших процедур забезпечення її якості. Інтереси здобувачів представляють члени студентського
самоврядування, які входять до складу вченої ради факультету (А. Дричик, В. Вавдійчик, І. Шуляк, В. Демчук). У
випадку наявності звернень студентів щодо неналежної реалізації ОПП органи студентського самоврядування
можуть розглянути їх і звернутися до керівництва факультету або університету зі скаргами або пропозиціями.
Результати онлайн-опитування щодо забезпечення якості освітнього процесу розглядаютсься на засіданні
студентської ради факультету, університету.
Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її
якості
Для вдосконалення ОПП були проведені зустрічі з роботодавцями щодо обговорення змісту ОПП, переліку
навчальних дисциплін та їх контенту, змісту навчального плану, а також ключових компетентностей і ПРН. До
робочої групи оновленої ОПП ввійшли Козлович С. (КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. № 7 – природничий ліцей»), Абрамчук
І. (Тріскинська ЗОШ І-ІІІ ст. Сарнинського району). Стейкхолдери виступили рецензентами ОПП (Зіркевич О.,
вчитель біології, заступник директора з навчально-виховної роботи Нововолинської ЗОШ І-ІІ ст., Багно О., вчитель
біології КЗ «ЛНВК І-ІІІ ст. № 9», Купіч Л., директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Піддубці Луцького р-ну. старший вчитель;
Мацюк Л., методист ВІППО), їхні пропозиції та зауваження були враховані під час перегляду ОПП.
Науково-методичні семінари, майстер-класи, презентації навчально-методичного забезпечення сприяють
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формуванню запитів на нові знання й уміння не тільки у здобувачів ВО, а й у представників освітніх закладів
регіону. Співпраця із роботодавцями реалізується на базі лабораторії «Технології навчання природничих наук».
При переглядi OПП враховуються прoпoзицiї i зауваження внутрішніх стейкхолдерів – викладачів кафедр, якi є
керівниками спецкурсів у ЗЗСО, дослідницьких учнівських робіт тощо (Сухомлін К., Голуб В., Теплюк В. та ін.).
Університет співпрацює з роботодавцями в контексті розроблення та періодичного перегляду ОПП та інших
процедур забезпечення її якості, а саме: з Управлінням освіти і науки Волинської області, Управлінням освіти
Луцької міської ради, ВОЕНЦ, ВІППО.
Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій
працевлаштування випускників ОП
За ОПП перший випуск здобувачів ВО відбудеться у 2021 р. На факультеті практика збирання та поширення
інформації щодо кар’єрного шляху випускників проводиться через підтримку їх зв’язків із факультетом:
запрошення випускників на дні відкритих дверей факультету, де вони презентують власний професійний досвід та
інформують здобувачів щодо практичного застосування знань і вмінь, здобутих під час навчання; для спільного
проведення семінарів, тренінгів; беруть участь у рецензуванні та громадському обговоренні ОП; у процесі
спілкування НПП з випускниками під час практики в школах, профорієнтаційної роботи в закладах освіти міста та
області. Процедура збору інформації щодо кар’єрного росту випускників проводиться шляхом опитування та у
спільноті факультету facebook. На сайті факультету відображено інформацію про випускників (рубрика «Наші
випускники») (https://www.facebook.com/297524300451834/posts/1312500632287524/),
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva), формуються вебпрофілі
випускників, які дозволяють моніторити їх кар’єрний шлях, підтримувати з ними зв'язок.
В університеті працює Асоціація випускників, яка займається наповненням інформаційної бази даних випускників
університету та допомагає молодим випускникам у працевлаштуванні, підвищенні їх кваліфікаційного й освітнього
рівнів. Асоціація через соціальні мережі організовує ділові зустрічі, спільні науково-практичні конференції, тренінги
й зустрічі з випускниками.
Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
ОПП забезпечує формування загальних та фахових компетентностей, що відповідає сучасним вимогам до
викладання біології, природознавства, здоров'я людини, а також тенденціям розвитку спеціальності й освітнього
ринку праці.
Цілі, компетентності, освітні компоненти програми корелюються, уточнюються, поглиблюються відповідно до
рекомендацій навчального відділу, навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти, науковометодичної ради університету, кафедр із метою актуалізації, осучаснення, відповідності основним засадам розвитку
освіти і науки у світі й Україні, а також запитам здобувачів ВО, органів самоврядування, стейкхолдерів, академічної
спільноти. Реагуючи на потреби здобувачів ВО у розвитку пізнавальних та творчих здібностей, в університеті
створюється електронний каталог вибіркових дисциплін відповідно до Положення про порядок формування
індивідуальної траєкторії навчання студентів ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/71-2).
Рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу вказує на недостаню активність НПП щодо публікацій
матеріалів власних досліджень у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема, Scopus, Web
of Science тощо. Система забезпечення якості ЗВО враховує ці моменти при конкурсі на заміщення вакантних посад.
У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП за час її реалізації були виявлені недоліки у
побудові програм з дисциплін, які були враховані та виправлені. В оновленій ОПП 2020 р. посилено акцент на
практичну підготовку, зроблений перерозподіл аудиторного навантаження з професійно-орієнтованих дисциплін.
Проведена корекція ОК програми, спрямованих на покращення реалізації компетентностей, що сприятиме
формуванню професійних навичок у роботі із школярами з особливими потребами. Для більш чіткого
збалансування складових компонент за спеціальністю посилено блок дисциплін з методичним аспектом. У спектрі
сучасних суспільних викликів щодо навчання в умовах COVID-19 посилено забезпечення навчальних дисциплін за
ОПП інформаційним супроводом. За умов реформ вищої школи та становлення Нової української школи акцент у
оновленій ОПП зроблено на практичній підготовці.
Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Оскільки акредитація ОПП «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини» за першим
(бакалаврським) рівнем є первинною, тому результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які беруться
до уваги під час удосконалення ОП, відсутні. На факультеті біології та лісового господарства успішно акредитована
ОПП «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини» за другим (магістерським) рівнем (дата видачі
сертифіката про акредитацію освітньої програми 18.12.2020 (№ 1035) терміном до 01.07.2026 р.).
Аналіз зауважень та рекомендацій експертної комісіїї , Галузевої експертної ради щодо акредитації освітньої
програми «Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини» другого (магістерського) рівня було
здійснено на розширеному засіданні кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук та групи
забезпечення (протокл № 7 від 9.12. 2020 р.). За результатами засідання посилено інформування здобувачів на
ОПП щодо академічної мобільності, здобуття ними навичок і знань у неформальній/інформальній освіті,
організовано зустрічі зі студентами щодо популяризації академічної доброчесності. Також розпочато роботу зі
стейкхолдерами щодо перегляду діючої ОПП «Середня освіта. Біологія, природознаство, здоров'я людини».
В університеті налагоджені та ефективно функціонують процедури реагування на зауваження і рекомендації, які
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формулюють акредитаційні комісії з ОП різних спеціальностей. Результати їх діяльності розглядаються і
аналізуються на засіданнях Вченої і науково-методичної рад університету, у підрозділах університету, які
приймають відповідні рішення з метою покращення освітньої діяльностіта усунення недоліків. Зокрема, було
виконано рекомендацію з оновлення матеріально-технічної бази кафедр факультету, упродовж 2020 р. оновлено
бібліотечні фонди з методичних дисциплін. Удосконалення ОП здійснювалося з урахуванням досвіду і пропозицій
представників провідних вітчизняних освітніх установ, де викладачі за ОП проходили стажування з навчальних
дисциплін. Активна участь НПП у семінарах, тренінгах активізувала інтерактивні методи викладання. Посилено
кадровий склад кафедри ботаніки і методики викладанння природничих наук фахівціями-практиками (на основі
сумісництва).
Під час удосконалення ОП враховувались вимоги до ліцензування та акредитації, що визначені МОН України та
НАЗЯВО, оціночні критерії Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, Європейської асоціації
університетів, Європейської асоціації вищих навчальних закладів, загальновизнаних рейтингів тощо.
Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП?
Контроль за якістю освітнього процесу регулюється Положенням про організацію навчального процесу на першому
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки (https://ed.vnu.edu.ua/71-2р.) та
діяльністю Навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти
(https://vnu.edu.ua/uk/articles/universitetu-zbilshili-kilkist-derzhavnih-misc-na-magistraturu).
Усi учасники академiчнoї спiльнoти залученi дo прoцедур внутрiшньoгo забезпечення якoстi OП. Викладачі беруть
участь у рoзрoбці, реалiзацiї, моніторингу OП, органiзoвують кoнтрoльнi захoди, аналiзують результати та внoсять
прoпoзицiї щодо усуненню недoлiкiв. Завідувачі кафедр контролюють виконання викладачами індивідуальних
планів, програм ОК, дотримання т дисципліни. Декан, заступники контролюють організацію освітнього процесу,
навчально-методичну документацію кафедр. Ректор, проректори, навчальний відділ здійснюють перевірку
дотримання графіку навчального процесу, стан навчально-методичного забезпечення ОК, практик, підсумкової
атестації. Здoбувачi ВО беруть участь в oбгoвoреннi OП під час освітнього процесу, на засiданнях вченої ради
факультету, студентських рад.
Фахiвцi-практики, рoбoтoдавцi залучаються дo прoцедури рoзрoблення/оновлення OПП, внoсять прoпoзицiї щодо
пoкращення якoстi та мoнiтoрингу OПП. Академічна спільнота долучається до змін ОПП через опитування і
вивчення запитів здобувачів. Питання якості освітнього процесу за ОПП розглядаються на засіданнях кафедр,
Вченої та науково-методичної рад університету та ректорату.
Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
Для здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті створено чітку систему.
Відповідно до Статуту ЗВО (https://vnu.edu.ua/uk/statut-snu-imeni-lesi-ukrayinki), Положення про організацію
навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у ВНУ імені Лесі Українки
(https://ed.vnu.edu.ua/71-2р.) структурні підрозділи тісно взаємодіють та координують якість освітнього процесу.
Навчально-методичний відділ забезпечення якості ВО здійснює моніторинг якості викладання ОК та ОПП через
анкетування студентів. Вчена рада, склад та функції якої визначаються Законом України «Про вищу освіту»,
ректорат на чолі із ректором є найвищими органами забезпечення якості освіти в університеті. Вчена рада
університету та факультету визначають систему і затверджують процедури внутрішнього забезпечення якості ВО,
ОПП, навчальних планів. До повноважень ректора/проректорів входить: формування стратегії забезпечення якості
освіти, розробка принципів оцінювання якості ОПП та роботи НПП, результатів навчання здобувачів. Навчальний
відділ здійснює аналіз програм/силабусів, навчально-методичного забезпечення, організацію форм і методів
освітнього процесу.
Деканати та кафедри у межах своїх повноважень забезпечують аналіз ОП у співпраці зі стейкхолдерами, виконавчу
координацію навчального та наукового процесу. Заповнення відомостей для самоаналізу ОПП здійснює гарант
ОПП.

9. Прозорість і публічність
Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Документи ЗВО, що регулюють права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу: Статут університету
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2020-10/Статут%20ВНУ%20новий%20стиснутий.pdf; Правила внутрішнього
розпорядку університету (https://www.vnu.edu.ua/index.php/uk/pravila-vnutrishnogo-rozporyadku-snu-imeni-lesiukrainki; Положення про організацію навчального процесу на першому (бакалаврському) та другому
(магістерському) рівнях у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
(https://vnu.edu.ua/sites/default/files/202011/Положення%20про%20організацію%20навчального%20процесу%20на%20першому%20%28бакалаврському%29
%20та%20другому%20%28магістерському%29%20рівнях.pdf); Правила прийому до ВНУ імені Лесі Українки
(https://vstup.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/Правила_прии
̆ ому-ВНУ-імені-Лесі-Українки_2021.pdf),
контракти викладачів та осіб, які навчаються в університеті, Наказ 211-з «Про організацію навчального процесу у
СНУ імені Лесі Українки у 2020/2021 н.р.) (https://ed.vnu.edu.ua/712/%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8). Уся нормативно-правова база, яка регулюює права і обов'язки
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учасників освітнього процесу ОПП, є доступною і розміщеною на сайті університету
https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza. У ЗВО з 2015 р. запроваджено електронний документообіг з
використанням хмарного середовища Office 365, з 2020 р. – електронний розклад занять (ПС-розклад
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700).
Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному вебсайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
З метoю oтримання зауважень та прoпoзицiй зацiкавлених стoрiн (стейкхoлдерiв) унiверситетoм ствoренo стoрiнку у
Facebook https://www.facebook.com/vnu.edu.ua, телефoни та електрoннi адреси адмiнiстрацiї унiверситету
oприлюдненo на сайтi унiверситету https://vnu.edu.ua/uk. З метoю oтримання зауважень та прoпoзицiй
зацiкавлених стoрiн (стейкхoлдерiв) факультетом біології та лісового господарства ствoренo стoрiнку у Facebook
https://www.facebook.com/biofaksnu На сайті ЗВО для ознайомлення було розміщено посилання на проєкт ОПП
Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/202012/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0
%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%97%D0%9B%202020_%20%281%29.pdf). ОПП пройшла громадське
обговорення. Було проведено анкетування та рецензування ОПП (https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=UyHPee_cNk6rjIlICyNmqsW8HwyspvZBrRlScIaSpu9UNFg2V1pYSVoyMU1CMU9YSEhFS0JGOTJJRi4u). Рецензії та
зведена таблиця за результатами громадського обговорення та пропозиціями стейкхолдерів оприлюднена на сайті
факультету (https://volnumy.sharepoint.com/:b:/g/personal/biological_vnu_edu_ua/EWg8GrcK3iRHrjFk9iTUKY8BX3OWpgR0JnY0x_YDBwjdIg?
e=bhk8Pf).
До затвердження ОПП була обговорена на засіданнях кафедр факультету, студентською радою факультету та
розглянута на засіданні науково-методичної комісії факультету та вченій раді факультету
(https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutions/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva).
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
Інформація про ОПП 2018 р. оприлюднена на сайті факультету:
ОПП https://volnumy.sharepoint.com/:b:/g/personal/biological_vnu_edu_ua/EdLr6EtWjM9KiN3LOABNGX8BNzgAqSpLa1UsGNnhLMMXI
Q?e=4Yky8c
НП ДФН https://volnumy.sharepoint.com/:b:/g/personal/antonjuk_jura_vnu_edu_ua/Ef4ATWCVsx5Ium4VDDR5VOYBlu7__Mn6cs2lImHDp7y
tPw?e=K8rtAg
НП ЗФН https://volnumy.sharepoint.com/:b:/g/personal/biological_vnu_edu_ua/EcacaKuK665DiIsMaEBobSYBbBF7PPmePSsza-FB0HkAcQ?
e=QHvIfl
НП ЗФН (на базі мс) https://volnumy.sharepoint.com/:b:/g/personal/biological_vnu_edu_ua/EfOQ4MvBOtlGq9909vTIuUQBiFvJB2OrzJThZkjh-g4ErQ?
e=IsnPPo
Інформація про ОПП 2020 р. оприлюднена на сайті факультету:
ОПП https://volnu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/biological_vnu_edu_ua/ERmBaeZf81HtWKQ6r7eZ0YBKlBMdCZwndVyC4v8ZP1KtQ?e=FFY9hy
НП http://vnu.edu.ua/sites/default/files/202012/%D0%9D%D0%9F%20%D0%91%D0%97%D0%9B%20%D0%B1%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%2020.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП
Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
Сильними стронами ОПП Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини є:
Чіткість формулювання цілей та ПРН ОПП, що відповідають місії та стратегії ВНУ імені Лесі Українки, потребам
зацікавлених сторін та сучасним тенденціям розвитку біологічної та педагогічної освіти; міждисциплінарна та
багатопрофільна підготовка відповідно до викликів Нової Української школи, галузевого та регіонального
контекстів.
Збалансованість цілей ОП та засобів їх досягнення, логічність та взаємозв’язок освітніх компонентів на основі
інноваційної діяльності, різноманітних форм та методів навчання з орієнтацією на досягнення програмних
результатів на межі предметних спеціальностей.
Реалізацію ОПП забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, які орієнтовані на
удосконалення викладацької майстерності та наукових здобутків, проходять стажування у ЗВО України та за
кордоном; здійснюють академічну мобільність. До реалізації ОПП залучені професіонали-практики.
Включення власних здобутків науково-дослідницької діяльності викладачів у зміст освітніх компонентів, у тому
числі вибіркових та залучення студентів до науково-дослідницької роботи, шо оптимізує здобуття ПРН
бакалаврами.
Налагоджена система навчання з використанням хмарних освітніх технологій для створення можливостей
дистанційного та змішаного навчання (під час непередбачуваних ситуацій, індивідуального навчання, здійснення
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академічної мобільності здобувачів, «навчання в дорозі», для студентів з обмеженими можливостями тощо).
Розвинута інфраструктура: компактно розташовані навчальні корпуси, гуртожитки, заклади харчування, спортивні
зали та майданчики, а також інші елементи соціально-побутової інфраструктури сфери університету. Для польових
практик використовується сучасна база практик-табір «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки, розташована на території
Шацького національного природного парку.
Слабкі сторони ОПП:
Відсутність затвердженого Стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я
людини).
Обмежені фінансові ресурси щодо залучення вчителів-практиків, НПП інших ЗВО, іноземних фахівців для
проведення аудиторних занять та фінансування участі НПП і здобувачів у міжнародних конференціях.
Короткий термін існування ОПП (з 2018 року) не дозволив розкрити повною мірою її можливості для залучення
студентів до науково-дослідницької діяльності та висвітлення її результатів у публікаціях, участі студентів у
конкурсах науково-дослідних робіт, а також відсутність на даний час академічної мобільності здобувачів.
Відсутність досвіду впровадження елементів дуальної освіти на ОПП.
Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує
здійснити задля реалізації цих перспектив?
Здійснюючи моніторинг сучасного ринку освітніх послуг, аналізуючи позитивні результати вступної кампанії 2020
року на спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), враховуючи освітні традиції підготовки
вчительських кадрів на Волині, вважаємо правильним рухатись в обраному напрямку підготовки фахівців за ОПП
Середня освіта. Біологія, природознавство та здоров’я людини за умови гнучкості програми відповідно до змін
професійного середовища та вимог Нової української школи.
Перспективами розвитку ОПП упродовж найближчих 3 років є:
Розроблення та забезпечення механізмів впровадження в освітній процес при реалізації ОПП елементів дуальної
освіти, що посилить залучення потенційних роботодавців та викладачів-практиків до підготовки здобувачів ОПП
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Активізація роботи при навчально-науковій лабораторії «Технології навчання природничих наук» викладачів,
провідних педагогів-практиків з метою обміну інноваційним досвідом, впровадження сучасних форм і методів
викладання (фасилітація, тренінг, коучинг тощо), розробки нових моделей навчання студентів (STEM-освіта,
технології дистанційного навчання).
Вдосконалення компетентністного та проблемно-орієнтованого підходу до навчання та викладання, збільшення
можливостей індивідуальної освітньої траєкторії студентів.
Розширення академічної мобільності учасників освітнього процесу в рамках існуючих програм міжнародних
обмінів; оволодіння європейськими передовими освітніми практиками та їх реалізація у структурі ОПП, їх адаптація
для внесення у структуру ОПП.
Посилення ролі стейкхолдерів та випускників у реалізації ОПП на основі впровадження їх досвіду, критичних
зауважень та рекомендацій. Налагодження тісної співпраці з випускниками; створення бази випускників за ОПП з
метою моніторингу їх подальших досягнень.
Впровадження різних видів неформальної освіти (професійні курси, тренінги, онлайн-освіта, професійні
стажування, семінари, майстер-класи) для розширення можливостей здобувачів освіти на ринку праці з
присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.
Модернізація матеріально-технічного забезпечення ОПП.


Запевнення
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
Додатки:
Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та
оцінювання
***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від
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імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
Інформація про КЕП
ПІБ: Цьось Анатолій Васильович
Дата: 12.02.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Назва освітнього
компонента

Вид
компонента

Силабус або інші навчальнометодичні матеріали

Назва файла

Якщо освітній компонент
потребує спеціального
матеріально-технічного
та/або інформаційного
забезпечення, наведіть
відомості щодо нього*

Хеш файла

Хронобіологія

навчальна
дисципліна

programa_Hronobio fR/gOPDGj9nP1il1wJ 705
logoa.pdf
/rwM19hqkReAwP92 Інтерактивна дошка ePresenter
kEXWlu2No=
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T, 1 шт., 2020 р.; проектор
мультимедійний Epson EB-X7
LCD, 1 шт., 2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 1600
15.0’’XGA, 2010 р.

Навчальнопедагогічна практика

практика

Programa_navch- 2uB0mLJG8DUQHo Заклади середньої освіти м.
pedagogichna_prak 8n75WHCwaOqJz71j Луцька та області
nyka.pdf
N6R0NYpAGwPHQ= С 720 Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік),
плакати (17 од.).

Педагогічна практика

практика

Prpgrama_pedagogi 8cIIM8JJgislyhk3sR Заклади середньої освіти м.
chna_praktyka.pdf QbcwGwjXwYfks18X Луцька та області
dkSpyluK8=
С 720 Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік),
плакати (17 од.).

Курсова робота з
біології, здоров'я
людини,
природознавства та
методик їх навчання

курсова робота
(проект)

Programa_Kursova
_robota_z_biol_pr_
zd_lyud_18_BZL
(2).pdf

Основи здоров'я та
методика його
навчання

навчальна
дисципліна

Programa_Osnovy_ HAIL6nUdrEkSL4au С 705 Інтерактивна дошка
Zdorovya_MV.pdf g9T8OF5LdyBb1UGo ePresenter EP-84 T та програмне
PJ3UYSRHKSY=
забезпечення ePRESENTER
EP84T, 1 шт., 2020 р.; проектор
мультимедійний Epson EB-X7
LCD, 1 шт., 2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 1600
15.0’’XGA, 2010 р.; Зростомір,
сантиметрова стрічка; медичні
ваги;
динамометр медичний
електронний ручний ДМЕР-120, 2
шт., 2011 р.; динамометр
становий, 2011 р.; тонометри і
фонендоскопи , 10 шт., 2016 р.,
2020 р.; спірометри Барнеса, 10
шт., 2016 р.;
дидактична гра «Кубики
історій»; фасилітаційна
тканина

SJTGo5MOyCrfTOD С 720 Проектор мультимедійний
M3MPm9noYKzcBL EpsonEB-X7 LCD, 2014 р.,
OZj6+tHXY6fis0= ноутбук HP250G6, 2014 р. / 2018
р.
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER EP84T
(ліценз., 2020 р.).
705 Інтерактивна дошка
ePresenter EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T, 1 шт., 2020 р.;
проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD, 1 шт., 2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 1600
15.0’’XGA, 2010 р.

https://www.schoollife.org.ua/cate
gory/fajly/lessonshealth/lowhealth/
Комплексний екзамен підсумкова
з біології, здоров'я
атестація
людини,
природознавства та
методик їх навчання

Паразитологія

Programs Atestazia
2020.pdf

0S+4C+1WihEC/ND 705
Fje6VkDCdqV5ZZint Інтерактивна дошка ePresenter
p3mVwwYTP20=
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T, 2020 р.;
проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD, 2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 1600
15.0’’XGA, 2010 р.

навчальна
дисципліна

programa_parazytol +47IpwxWIjtBjqWb9 С 714
ogia.pdf
kCOHi8BPkcGPbGv7 Ноутбук Lenovo IdeaPad № 580,
6RaBWpqeO8=
Model Name 20182, 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10,5
шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати паразитичних
тварин, колекції комах та
молюсків, набори
мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.
Електронний ресурс
«Паразитологія» на платформі
Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/

Профілактика
навчальна
паразитарних
дисципліна
захворювань школярів

programa_profilact L7hgLlz5Y51AUP1rxr С 714
yka_parazytarnycu. qnfIuoen80/RzaY+lf Ноутбук Lenovo IdeaPad № 580,
pdf
yXUTX6I=
Model Name 20182, 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10,5
шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати паразитичних
тварин, колекції комах та
молюсків, набори
мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.

Фауна України та її
збереження

programa_fauna_u fTX2IC16R8ZGXGPT С 710
krainy.pdf
zKAKmTYAzHVyGYZ Проектор мультимедійний
Gi6qjLrkQO00=
BENQMS550+, 2019 р.
Ноутбук ACERAspireE1-570G,
2017 р.
Комп'ютер IntelCore i5/2,9
GHz/16 ГБ/ NVIDIA GeForce GTX
1050/2Tb/DELL24, 2020 р.
Колекції скелетів хребетних
тварин, опудала, вологі
препарати тварин, набори
мікропрепаратів.
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.;
мікроскопи Р-15 - 10 шт., 1995
р./2018 р.
Колекції зоологічного музею.

навчальна
дисципліна

С 714
Ноутбук Lenovo IdeaPad № 580,
Model Name 20182, 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10,5
шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати безхребетних
тварин, колекції комах та
молюсків, набори
мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.

Заповідна справа та її навчальна
навчання у шкільному дисципліна
курсі біології

programa_zapovidn rd4xe+YQPSOcLOR6 С 705
a_sprava.pdf
uDwXtRV7/fA58Ro4 Інтерактивна дошка
acIBxS3wKkU=
ePresenterEP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTEREP84T
(введення в експлуатацію – 2020
рік), проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук Samsung NP30 1600
15.0"XGA (введення в
експлуатацію – 2010 рік).
С 714
Ноутбук Lenovo IdeaPad № 580,
Model Name 20182, 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10,5
шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати тварин,
колекції комах та молюсків,
набори мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.
Фільмотека природоохоронних
об’єктів України.

Флора і рослинність
України та її
збереження

навчальна
дисципліна

Programa_Flora_i_ ZMwsYec3WHEwLO С717, С12
rosl_Ukr_18.pdf
MMtu2Q/vavNoxxW Ноутбук Compag Mobile AMD
K7TlAJbF7NJGWU= Athlon XP, 1789 MHz (введення в
експлуатацію – 2003 рік
(поточний ремонт 2017 р.);
проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2010 рік),
комп’ютер Celeron 2,8 MHz
(введення в експлуатацію – 2010
рік);
мікроскоп Біолам (введення в
експлуатацію – 2003 рік,
поточний ремонт 2020 рік),
експозиція Ботанічного музею
кафедри; гербарії локальної
флори, вологі препарати рослин,
колекції лишайників та грибів.

Охорона рослинного
світу та її вивчення у
шкільному курсі
біології

навчальна
дисципліна

Programa_Ochoron /ujHyuLeUy0ss++Dp С-720, С-717
a_roslinnogo_svity. WZyRb0v4BaC94OR Проектор мультимедійний Epson
pdf
YqFFkA5JZeA=
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).
Комп’ютер Celeron 1700 (введення
в експлуатацію – 2014 рік),
Комп’ютер AMD 2600 (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
Комп’ютер DualCore Intel
Wolfdale, 2933 MHz (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
Комп’ютер AMD Ryzen 3 1200
Quad-Core Processor 3.10 GHz
(введення в експлуатацію – 2014
рік
експозиція Ботанічного музею
кафедри; гербарії локальної
флори, вологі препарати рослин,
колекції лишайників та грибів,
навчальні стенди (17 од.).

Шкільна навчальнодослідна ділянка

навчальна
дисципліна

programa_shkilna_ rDVB5jscJCGsQhBY С-720, С-717
navch_dilyanka.pdf 0sQVnS9Ry1vXpYlKv Проектор мультимедійний Epson
JhUFS6c6EQ=
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).
Комп’ютер Celeron 1700 (введення
в експлуатацію – 2014 рік),

Комп’ютер AMD 2600 (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
Комп’ютер DualCore Intel
Wolfdale, 2933 MHz (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
Комп’ютер AMD Ryzen 3 1200
Quad-Core Processor 3.10 GHz
(введення в експлуатацію – 2014
рік
Грунтознавство з
основами
рослинництва

навчальна
дисципліна

Progr_Gruntozn_zosnovamy-rosl.pdf

IKZp3+spNghRQYd8 С 717
AZ+bIDTFmcJd6SX Геологічний музей ВНУ імені Лесі
geC6F4cR41x0=
Українки.
Волинська філія державної
установи «Інститут охорони
ґрунтів України»: лабораторії
аналітичного забезпечення
агрохімічних досліджень та
екобезпеки земель, якості
рослинницької продукції та
довкілля.
Грунтові профілі, атласи, проби
грунту, набір сит для грунту кп
131, грунтовий бур, рН-метр,
датчик вологості і температури
грунту rixen mtr-732, вологомір
ґрунту МГ-44.
Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).

Екологічна фізіологія
людини

навчальна
дисципліна

Program_
Ecologschna+fiziolludyny.pdf

OHGnGAmtjvcqOQV 704
fQ/NlYvCk3LwjX6m Проектор мультимедійний Epson
0LmsR0VYxzJQ=
EB-X7 LCD, 2014 р.;
крісло Барані, 2019 р.; кушетка
медична, простирадло
одноразове; рушники одноразові;
пульсометр Heaco, 2018 р.;
пневмотахометр, 2019 р.;
спірометр портативний (ССП), 3
шт., 2012 р.;
Тонометр ВР AG-1-20, 5 шт. 2020
р.; Ростомір, 2011 р.;
хронорефлексометр «Бар’єр»;
Електронний ресурс «Екологічна
фізіологія людини» на платформі
Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/
Система Moodle (Україна)
http://194.44.187.60/moodle/course
/view.php?id=439

Еволюційна фізіологія навчальна
дисципліна

Programa_Evoluciy 1oUOwhUcy867Uxvo 704
na_fizioloy.pdf
6aZjvLHpIPL1o5gz/q Проектор мультимедійний Epson
uCFd2PnPg=
EB-X7 LCD, (введення в
експлуатацію - 2014 рік);
ноутбук Toshiba, 1 шт. (введення
в експлуатацію – 2010 рік).
Дистанційний курс "Еволюційна
фізіологія" на платформі
Microsoft Teams.
Атлас з морфології нервової
системи тварин [Електронний
ресурс]
https://www.zin.ru/projects/neuro
morphology/index.html

Біологічні основи
раціонального
харчування і
дієтологія

progr_biologichni_o n1EwdTU0/1BWAKU 703
snovy_racionalnogo. tJ6nwyrpaPLbrDY3h мікроскоп MICROmed XS-5520, 6
pdf
ZvwQipEIkjU=
шт., 2019 р.; лоток емал.
ниркоподібний 25 см., 2019 р.;
лоток емал. прямокутний 15×20
см, 2019 р.; піпетка мірна з град.
2-2-2-10 мл (повний злив), 2019 р.;
спиртівка, 2019 р.; мірна колба
(50 мл.), 2019 р.; груша
(маленькі); чашки Петрі;
скельця; пінцет (малий); скляні

навчальна
дисципліна

лопатки;
пробірки довжиною 10 см.;
пробірки мірні (звужені донизу)
(10 мл.); холодильник ARISTON
MTA 1167, 2013 р.; палички,
2011р.;
ваги аналітичні, 2011 р.; водяна
баня; зростомір; сантиметрова
стрічка; штатив для пробірок;
фільтрувальний папір; чашка
Петрі; лійка; піпетка
Основи
ендокринології та
обмін речовин

навчальна
дисципліна

programa_osnjvy_e vcvv1LTezOUkQ4dD 705
ndocrynologii_obmi LCE06A9AyjGN2W2 Проектор мультимедійний Epson
n_rechovyn.pdf
8Va6rTbMPyTw=
EB-X7 LCD, 2014 р.;
інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER EP84T
(ліценз., 2020р.; ноутбук HP,
2020 р.
Тринокулярний мікроскоп SIGETA
MB-303, 2019 р.;
мікроскопи MICROmed XS-5520, 6
шт., 2019 р. Глюкометр, лоток
емал. ниркоподібний 25 см.;
лоток емал. прямокутний 15×20
см; піпетка для приладу
Панченкова (ШОЕ); промивач
поліетил. 500 мл; стерилізатор
електричний Укрбет; спиртівка;
мірна колба (50 мл.); груша
(маленькі);
чашки Петрі;
скельця; скарифікатори; пінцет
(малий); скляні лопатки;
пробірки довжиною 10 см.;
пробірки мірні (звужені донизу)
(10 мл.); мікропіпетки тип
Sentle-Lad з об’ємом 20-200 мкл;
мікропіпетки тип Sentle-Lad з
об’ємом 100-1000 мкл; дозатор
ручний для піпеток 1-10 мл;
рукавички нітрилові

Краєзнавство

навчальна
дисципліна

Programa_Kraezna
vstvo_18_BZL.pdf

TMGpf0tzl4dJeBa0o С 720
zVeLiFVhbNS9EiRJI Проектор мультимедійний Epson
9aXGkML5s=
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).

Методика вивчення
природи Волинської
області

навчальна
дисципліна

Programs Metodica
Volyn (1).pdf

FtjA4YEVWawbX0vY С-720
8sVjKeUrABM+gi+e Проектор мультимедійний Epson
Q8zTLXbbjVI=
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).
Гербарії.

Основи здорового
способу життя

навчальна
дисципліна

Progr_Osnovy_zdor 0Je4lib5pHgnbwwv9 705
ov_sposobu_zyttya. 1zYL5Py6VfFI7bhBQ Інтерактивна дошка ePresenter
pdf
YRJGZ3KSw=
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T, 1 шт., 2020 р.;
проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD, 1 шт., 2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 1600
15.0’’XGA, 2010 р.;
Зростомір, сантиметрова
стрічка; медичні ваги;
динамометр медичний
електронний ручний ДМЕР-120, 2
шт., 2011 р.; динамометр
становий, 2011 р.; тонометри і
фонендоскопи , 10 шт., 2016 р.,
2020 р.; спірометри Барнеса, 10
шт., 2016 р.
Електронний ресурс «Основи
здорового способу життя» на

платформі Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/
Система Moodle (Україна)
http://194.44.187.60/moodle/course
/view.php?id=439
Ентомологія та
методика
виготовлення
шкільних колекцій

навчальна
дисципліна

program_entomolog kMHfBjIcNvsORkm С 711
ia_metodyca .pdf
wUF122WqQC/uEok Комп'ютер IntelCore i5/2,9
06Ofz+ufjtWb8=
GHz/16 ГБ/ NVIDIA GeForce GTX
1050/2Tb/DELL24, 2010 р.
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 2
шт., 1998 р./2018 р. Ноутбук
Lenovo IdeaPad 20182, 2018 р.
Бінокулярні мікроскопи ЛОМО
МИКМЕД-1, 2 шт, 2000 р./2018 р.
Тринокулярний мікроскоп
Micromed XS - 4130 з
відеонасадкою 5МПікс.
Ентомологічні колекції
Волинської області та ШНПП.
С 714
Ноутбук Lenovo IdeaPad № 580,
Model Name 20182, 1 шт., 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.
Бінокулярні мікроскопи ЛОМО
МИКМЕД-1, 10 шт., 2000 р./2018
р.
Вологі препарати комах, колекції
комах, набори мікропрепаратів.
С 713 Музей зоології
Ентомологічна частина музею:
колекції, вологі препарати, цикли
розвитку комах, набори
елементів будови комах для
лабораторних робіт.
Електронний ресурс
«Ентомологія та методика
виготовлення шкільних колекцій»
на платформі Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/enrol/i
ndex.php?id=750

Методика організації
куточка живої
природи

навчальна
дисципліна

program_entomolog kMHfBjIcNvsORkm С 710 Проектор мультимедійний
ia_metodyca .pdf
wUF122WqQC/uEok BENQMS550+, 2019 р. Ноутбук
06Ofz+ufjtWb8=
ACER AspireE1-570G, 1 шт., 2017
р.
Комп'ютер IntelCore i5/2,9
GHz/16 ГБ/ NVIDIA GeForce GTX
1050/2Tb/DELL24, 1 шт., 2020 р.
Колекції скелетів хребетних
тварин, опудала, вологі
препарати тварин, набори
мікропрепаратів.
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.;
мікроскопи Р-15, 10 шт., 1995
р./2018 р.,
вольєр для черепахи
середземноморської Testudo
graeca, Колекції зоологічного
музею.
С 714 Ноутбук Lenovo IdeaPad №
580, Model Name 20182, 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.
Бінокулярні мікроскопи ЛОМО
МИКМЕД-1, 10 шт., 2000 р./2018
р.
Акваріум на 60 л., 12 шт.,
інсектарій для тарганів
мадагаскарських Gromphadorhina
portentosa, 2 шт., акваріум для
молюсків Ахатіна гігантська
Achatina fulica
С 720
Проектор мультимедійний

EpsonEB-X7 LCD, 2014 р.,
ноутбук HP250G6, 2014 р. / 2018
р. Інтерактивна дошка
ePresenter EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T(ліценз. 2020 р.).
Культурні рослин та
озеленення школи

навчальна
дисципліна

2018_Kulturni_rosli oVkuHsVyscn3CQ6a Проектор мультимедійний Epson
ni_ta_ozelenennya_ ZOI0fiSktULC5iDcVi EB-X7 LCD (введення в
shkoli БЗЛ скан
nCeIWpDkU=
експлуатацію – 2014 рік),
(2).pdf
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).
Комп’ютер Celeron 1700 (введення
в експлуатацію – 2014 рік),
Комп’ютер AMD 2600 (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
Комп’ютер DualCore Intel
Wolfdale, 2933 MHz (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
Комп’ютер AMD Ryzen 3 1200
Quad-Core Processor 3.10 GHz
(введення в експлуатацію – 2014
рік

Фітоценологія

навчальна
дисципліна

Programa_Fitocenol ALbSNM+mKz/e9bO С 717, С12
ogiya_18_BZL.pdf S29x9hEoAk43w+U6 Ноутбук Compag Mobile AMD
+g1LYWuDzABk= Athlon XP, 1789 MHz (введення в
експлуатацію – 2003 рік
(поточний ремонт 2017 р.),
проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2010 рік),
комп’ютер Celeron 2,8 GHz
(введення в експлуатацію – 2010
рік), мікроскоп Біолам (введення в
експлуатацію – 2003 рік,
поточний ремонт 2020 рік),
гербарії.

Біологія
індивідуального
розвитку

навчальна
дисципліна

Ембріологія

навчальна
дисципліна

program_BIR.pdf

MBX2B8USItubam3 С 710
65zWFYoIJhnNAey6 Проектор мультимедійний
UEYwLmMvW6AE= BENQMS550+, 2019 р.
Ноутбук ACERAspireE1-570G,
2017 р. Комп'ютер IntelCore i5/2,9
GHz/16 ГБ/ NVIDIA GeForce GTX
1050/2Tb/DELL24, 2020 р.
Вологі препарати розвитку
тварин, набори
мікропрепаратів, колекції
розвитку комах.
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.;
мікроскопи Р-15, 10 шт., 1995
р./2018 р.,
Колекції зоологічного музею.
С 705
Інтерактивна дошка
ePresenterEP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTEREP84T,
1 шт, 2020 р.
Проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD, 1 шт., 2014 р.
Ноутбук Samsung NP30 1600
15.0"XGA, 1 шт., 2010 р.
Електронний ресурс «Біологія
індивідуального розвитку» на
платформі Moodle (Україна):
Система Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/enrol/i
ndex.php?id=583

Programa_Emriolog LuWzoUFFa1iWqeW С 710
ia BZL 2018.pdf
hOWusLjvyxpLPjjUK Проектор мультимедійний
LzSMjazNJXQ=
BENQMS550+, 2019 р.
Ноутбук ACERAspireE1-570G,
2017 р.
Комп'ютер IntelCore i5/2,9
GHz/16 ГБ/ NVIDIA GeForce GTX
1050/2Tb/DELL24, 2020 р.

Вологі препарати розвитку
тварин, набори
мікропрепаратів, колекції
розвитку комах.
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.;
мікроскопи Р-15, 10 шт., 1995
р./2018 р.,
Колекції зоологічного музею.
С 705
Інтерактивна дошка
ePresenterEP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTEREP84T,
1 шт, 2020 р.
Проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD, 2014 р.
Ноутбук Samsung NP30 1600
15.0"XGA, 2010 р.
Programa_Biogeogr 5VG27EmaigjdZoFw С 720
afia.pdf
0K60aJH6O87Te+5z Проектор мультимедійний
zXemkYKQO5A=
EpsonEB-X7 LCD, 2014 р.,
ноутбук HP250G6, 2014 р. / 2018
р.
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T(ліценз., 2020 р.).
С 714
Ноутбук Lenovo IdeaPad № 580,
Model Name 20182, 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10,5
шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, - 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати тварин,
колекції комах та молюсків,
набори мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.
Зоогеографічні карти.

Біогеографія

навчальна
дисципліна

Зоогеографія

навчальна
дисципліна

program_zoogeogra YMvhHBULe7rMY1b С 720
fia.pdf
URqoBiRXFz+B5JD Проектор мультимедійний
8iOLoVS3uYbio=
EpsonEB-X7 LCD, 2014 р.,
ноутбук HP250G6, 2014 р. / 2018
р.
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T(ліценз., 2020р.).
С 714
Ноутбук Lenovo IdeaPad № 580,
Model Name 20182, 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10,5
шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати тварин,
колекції комах та молюсків,
набори мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.
Зоогеографічні карти.
Електронний ресурс
«Зоогеографія» на платформі
Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/enrol/i
ndex.php?id=819

Психологопедагогічна практика

практика

Programa_Psycholo ZzIIg+Cgs2Iwl+Nm3 Заклади середньої освіти м.
gokRVgJr47rjuBwIXt/2 Луцька та області
Pedagogichna_prakt
9V5WG9wA=
С 720 Проектор мультимедійний
yka.pdf
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік),
плакати (17 од.).

Навчальна
комплексна практика

практика

Programs Practica
2018 (2).pdf

IViXYmpPoOIYw3bF База практик табору «Гарт»
s6vqAAJCy3N2UOCp ВНУ імені Лесі Українки.
Ue+/cHNPKRg=
Лісівничий молодіжний центр на
базі Ботанічного заказника
загальнодержавного значення
«Воротнів».
Ківерцівський НПП «Цуманська
пуща», урочища Папики, Жабка,
Дачне.
Парк культури та відпочинку
імені Лесі Українки та 900-річчя
Луцька, заплава р. Стир в межах
м. Луцьк.
Камеральна обробка польових
зборів відбувається у С 714 , С 710
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2019 р., ноутбук
ACERAspireE1-570G, 2017 р.;
комп'ютер IntelCore i5/2,9 GHz/16
ГБ/ NVIDIA GeForce GTX
1050/2Tb/DELL24, 2020 р.
Колекції скелетів хребетних
тварин, опудала птахів та
ссавців; вологі препарати
безхребетних тварин, колекції
комах та молюсків; розпрямлячі,
морилки, ентомологічні коробки,
пастки для дрібних ссавців;
колекції зоологічного музею;
визначники.
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.;
мікроскопи Р-15, 10 шт., 1995
р./2018 р.
Колекції рослин Волинської
області, гербарні сітки, колекції
лишайників і грибів, вологі
препарати, визначники.
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.;
мікроскопи Р-15, 10 шт., 1995
р./2018 р.
Електронний ресурс «Навчальна
комплексна практика» на
платформі Moodle (Україна)
http://194.44.187.60/moodle/enrol/i
ndex.php?id=835

Теорія еволюції

навчальна
дисципліна

program_teoriaevoucii.pdf

k94TaHNPC7orELys С714 Ноутбук Lenovo IdeaPad №
85Nn4VFLS/tJ6iDTq 580, Model Name 20182, 2012 р.
eOtWKXy5YI=
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, - 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати безхребетних
тварин, колекції комах та
молюсків, набори
мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.

Хімія

навчальна
дисципліна

programa_chimia.p
df

CTg34i7nsDp3RDRk С807, С812
nUtzftVY0oKa/byyt3 Мультимедійний комплект:
dIsLMoWA8=
проектор Epson EB-X7 LCD, BenQ
MS506, ноутбук HP RTL8723DE,
Fusitsu–Siemens V 5533.
Бані водяні ЛВ-8, 8 шт.; бані
піщані, 4 шт., електрична
плитка; електроколбонагрівач;
пароутворювач; бутель для
дистильованої води;
водоструменевий насос, ваги
електронні ТВЛ-0,5 (0,01) 4 кл.;
лабораторний посуд; магнітна
мішалка ММ-6, 2 шт.; мірний
посуд; мийка; набір порцелянових
ступок з товкачиками.

Історія та
культура України

навчальна
дисципліна

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М;
стіл лабораторний, 8 шт.; шафа
витяжна ШВ-2; шафа сушильна
ШСВ-45 с; штативи
лабораторні. 20 шт; металеві
кільця, муфти, лапки; триноги. 5
шт., термостат, аптечка з
медикаментами; вогнегасник
порошковий ВП-5(3); пожежний
ящик з піском; термометри, 5
шт., нутч-фільтр.
#
7HcDg8ShisFDNN0c C11
Programa_Istoria_k bMRypMNZRx84vyE Проектор мультимедійний Epson
ultura_Ukrainy .pdf
ZMFvn8HS0sHc= EMP – 280 (введення в
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620
(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).
C720
Проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

Progr_Ukr_mova_2
019.pdf

Іноземна мова
(англійська) (за
професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

#
EUhgvKWGcQmdoC C704 Проектор мультимедійний
Silabus_Iniz_mova_ VA6Uq1GujwjRiA6h2 Epson EB-X7 LCD, 1 шт. (введення
Angl docx.pdf
t/rmdpEfnCFI=
в експлуатацію - 2014 рік);
ноутбук Toshiba, (введення в
експлуатацію – 2010 рік).
А 409
комплекти навушників з
мікрофоном – 12 шт.
Intel (R) Celeron (R) 1.80 ГГц –1
комп.
Microsoft Windows XP, Internet
Explorer; Opera Winamp, Microsoft
Office
Stereo headphones K 55

Іноземна мова
(німецька) (за
професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

# Silabus_ Inoz
mova (Nimecka)
БЗЛ 2020.pdf

WPD6nQBuAHPssisx А 211
C2hMW+rEhQqLYl1 Проектор мультимедійний Epson
un/Su52AywdM=
EB-X7 LCD, (введення в
експлуатацію - 2014 рік);
ноутбук Toshiba, (введення в
експлуатацію – 2010 рік).
А 409
комплекти навушників з
мікрофоном – 12 шт.
Intel (R) Celeron (R) 1.80 ГГц –1
комп.
Microsoft Windows XP, Internet
Explorer; Opera Winamp, Microsoft
Office

Іноземна мова
(французька) (за
професійним
спрямуванням)

навчальна
дисципліна

#
Silabus_inoz_mova
(Franc) .pdf

qD/TnrTlaC2vBqF62 С 210
JOIakP0t7JeHHr1M Проектор мультимедійний Epson
XSoDRw4XX4=
EB-X7 LCD, (введення в
експлуатацію - 2014 рік);
ноутбук Toshiba, (введення в
експлуатацію – 2010 рік).
А 409
комплекти навушників з
мікрофоном – 12 шт.
Intel (R) Celeron (R) 1.80 ГГц –1
комп.
Microsoft Windows XP, Internet

zGNnXDN6+igLN8a C704
6nYL84JPU2a/JwLt Проектор мультимедійний Epson
a94Ya+I09DOo=
EB-X7 LCD, (введення в
експлуатацію - 2014 рік);
ноутбук Toshiba, (введення в
експлуатацію – 2010 рік).
Електронний ресурс «Українська
мова за професійним
спрямуванням» на платформі
Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/course
/view.php?id=621

Explorer; Opera Winamp, Microsoft
Office
Логіка

навчальна
дисципліна

Programa_Logika_2 S8JwoqUvzDfZSDdG С-13
020_2021_biologich amCvasJ4/lgNq9c+E Проектор мультимедійний Epson
n[1428].pdf
nmQKW1jc88=
EMP – 280 (введення в
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620
(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).
С 704
Проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD, (введення в
експлуатацію - 2014 рік);
ноутбук Toshiba, (введення в
експлуатацію – 2010 рік).

Інформаційні
технології в освіті

навчальна
дисципліна

@Programa_Inform TuaYRVHILUrkgz0T С 1 Кількість комп’ютерів – 12:
aciyni_technologii_v lQSC0ur/BdjhnjefYa системний блок: Intel Core i3_osviti.pdf
+qLMXe9Y0=
3220, SRORG 3.3GHz 3Mb; ОЗП - 4
Гб. Монітор: Asus VH, 192DE LCD
5ms.
Програмне забезпечення:
Microsoft Windows 7 Pro;
Microsoft Security Essentials;
Microsoft Office 2003 Pro;
MyTest, Adobe Reader, Google
Chrome;
1С: Підприємство 8.2;
С4 Кількість комп’ютерів - 18
системний блок: Intel Dual Core
E5300 2.60GHz 2Mb; ОЗП - 2 Гб.
Asus VH 192DE LCD 5ms.
Програмне забезпечення:
Microsoft Windows 7 Pro;
Microsoft Security Essentials;
Microsoft Office 2003 Pro;
Google Chrome, CCleaner 3.19;
OpenOffice.org 3.3, WinDjView,
CodeBloks, Pascal ABC.
С 13
Проектор мультимедійний Epson
EMP – 280 (введення в
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620
(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).

Фізичне виховання

навчальна
дисципліна

# Silabus Fizuchne
Vuchovanna .pdf

SjkKPI+CTWVRPeJ0 Ігровий спортивний зал (А):
VPJlHXE57lwAckAt гімнастичні лави і гімнастичні
UcDvpvvz5bk=
стінки;
Зал тренажерний № 1:
тренажери, штанги, гирі;
міні-футбольне поле (штучне
покриття, баскетбольні щити,
футбольні ворота);
«Стадіон імені Віктора
Івановича Завацького»
(відповідає міжнародним
стандартам; синтетичне
покриття, легкоатлетичні
доріжки, яма з піском для
стрибків у довжину, волейбольне,
баскетбольне та футбольне
поле, тренажерне обладнання,
трибуни).

Творчий феномен Лесі навчальна
Українки
дисципліна

+++Progr_tvorch_fe DbvJXEqNK0DN1k6 С11
nomen_Lesya
HQ9aiydis8wWnNp Проектор мультимедійний Epson
Ukrainka.pdf
H6gJfMBBKG+lQ= EMP – 280 (введення в
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620
(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).

Землезнавство

Programa_Zemlezna UdIfCzRa9/ro5wZ4S С15
vstvo pdf.pdf
ZoJ994HAdPWB2Jp Проектор мультимедійний Epson
W2usJ0MLgww=
EMP – 280 (введення в
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620

навчальна
дисципліна

(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).
С704
Комплексний атлас України;
атлас вчителя; модель
планетної системи; панно
«Сонячна система»; анемометр,
барометр, барограф, вимірювач
вологості і рН ґрунту,
побутовий.
Фізика

навчальна
дисципліна

Programa_Fizuka denna
forma_navch.pdf

FFd9JX9H2FHn2uC С 413 Типовий комплект
HkSfy84WBY+C03I обладнання до лабораторії
B3K/eNN9vS1dI= молекулярна фізика.
С 416 Типовий комплект
обладнання до лабораторії
механіка
Проектор мультимедійний BWVP1 (введення в експлуатацію –
2020 рік),
С 415
Проектор мультимедійний BWVP1 (введення в експлуатацію –
2020 рік);
Microscop 300x1200x (введення в
експлуатацію – 2019 рік).
PORTABLE LSD DIGITAL
Microscope 1x600x (4 шт. )
(введення в експлуатацію – 2019
рік).
Набір призм та дзеркал з
призмою (введення в
експлуатацію – 2020 рік); лазер
діодний (660 нм, 50 мВт, 2019
рік); лазер діодний (810 нм, 100
мВт, 2019 рік)
С 422 Осцилографічна приставка
до ПК PC-OSCILLOSCOPE
(введення в експлуатацію – 2018
рік).
Мультиметр-автомат Modern
Digital Multimeters (введення в
експлуатацію – 2017 рік).

Зоологія

навчальна
дисципліна

Programa_Zoologia
_BZL (1-2 к)
2018.pdf

T3/W2ChkgpcIOy0T С 720 Проектор мультимедійний
tXuIG7lKox4ABm7L EpsonEB-X7 LCD, 2014 р., ноутбук
vJSdYdIz1gQ=
HP250G6, 2014 р. / 2018 р.
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T(ліценз., 2020 р.).
С 710 Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2019 р. Ноутбук
ACERAspireE1-570G, 2017 р.
Комп'ютер IntelCore i5/2,9
GHz/16 ГБ/ NVIDIA GeForce GTX
1050/2Tb/DELL24, 2020 р.
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.; мікроскопи
Р-15 , 10 шт., 1995 р./2018 р.
Колекції зоологічного музею.
Колекції скелетів хребетних
тварин, опудала, вологі
препарати розтинів тварин,
набори мікропрепаратів.
С 714 Ноутбук Lenovo IdeaPad №
580, Model Name 20182, 2012 р.
Проектор мультимедійний
BENQMS550+, 2012 р.,
Бінокулярні мікроскопи МБС10, 5
шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, - 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати безхребетних
тварин, колекції комах та
молюсків, набори
мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.
Електронний ресурс «Зоологія
хордових» Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/course
/view.php?id=1323

Ботаніка

навчальна
дисципліна

Programa Botanica
2018 (1).pdf

Hggm76DIgVweO5v С 720 Проектор мультимедійний
qFuYBap5KpveUIVo EpsonEB-X7 LCD, 2014 р., ноутбук
GlewoauZygPs=
HP250G6, 2014 р. / 2018 р.
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T(ліценз., 2020 р.).
С717, С12 Ноутбук Compag
Mobile AMD Athlon XP, 1789 MHz
(введення в експлуатацію – 2003
рік (поточний ремонт 2017 р.);
проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2010 рік),
комп’ютер Celeron 2,8 MHz
(введення в експлуатацію – 2010
рік); мікроскоп Біолам (введення
в експлуатацію – 2003 рік,
поточний ремонт 2020 рік),
експозиція Ботанічного музею
кафедри; гербарії локальної
флори, вологі препарати рослин,
колекції лишайників та грибів,
набори мікропрепаратів,
таблиці, муляжі органів рослин.
Електронний ресурс «Ботаніка»
на платформі Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/enrol/i
ndex.php?id=622
http://194.44.187.60/moodle/enrol/i
ndex.php?id=631

Анатомія людини

навчальна
дисципліна

Programa_Anatomi
a_ludyny.pdf

/zt1BJyHkz3BCopW С 709 Мультимедійний проектор
6XXpydxL6YNoGGF Epson EB-S72, 2018 р.; ноутбук
9OPJZbTky+zI=
Toshiba, (введення в
експлуатацію – 2010 рік); череп
людини 3 частини; прозора
модель пазух; модель ротової
порожнини, глотки; рельєфна
модель дихальної системи з
легеневою альвеолою; пряма
кишка; шлунково-кишковий
тракт з патологіями; модель
нирки; модель травна система;
модель жіночого тазу з
хребцями; чоловічий таз з
простатою; щитоподібна
залоза (набір з 4-х); молочна
залоза у розрізі, вологі
препарати; муляжі; скелет
людини та ін.
С 720 Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік),
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).

Загальна цитологія та
гістологія

навчальна
дисципліна

Program_Zag_cutol 7vI+b/7HiulkrNP/oB С 720 Проектор мультимедійний
ogia_gistologia
sPUGggPDpAIfJm+r Epson EB-X7 LCD (введення в
2019.pdf
G32WdOfu4=
експлуатацію – 2014 рік),
ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).
С 710 Проектор мультимедійний
BENQ MS550+ (введення в
експлуатацію – 2012 рік),
Ноутбук ACER Aspire E1-570G
(введення в експлуатацію – 2017
рік). Комп'ютер Intel Core i5/ 2,9
GHz/16 ГБ/NVIDIA GeForce GTX
1050/2Tb/DELL24 (введення в
експлуатацію – 2020 рік).
Мікроскоп біологічний «Біолам Р15» – 10 шт. (1998/1999 р.)
Мікроскоп бінокулярний
стереоскопічний МБС-10 – 1 шт
(1998 р.)
Мікроскопи «MICROmed XS-5520»

– 6 шт (2020 р.)
Цифрова камера «MICmed-5 Mp»
до мікроскопа – 1 шт (2020 р.)
Гвинтовий окулярний мікрометр
«МОВ-16» - 1 шт (2001 р.)
Окулярний сітковий мікрометр
(1993 р.)
Об᾿єкт-мікрометр (1989 р.)
Колекції мікропрепаратів (30)
Електронний ресурс «Загальна
цитологія й гістологія» на
платформі Moodle (Україна)
http://194.44.187.60/moodle/mod/q
uiz/view.php?id=21875
Фізіологія та біохімія
рослин

навчальна
дисципліна

Program_Physiology /tX6dNJvKOHq30/U С715, С720
_roslin_ (1).pdf
Vg2k5a/+5Im/VhtIC Проектор мультимедійний Epson
dwlbYMcO2o=
EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік);
електронні ваги Спартак, 0,01500 грам (введення в
експлуатацію 2020 р.),
ваги електронні 4кл. (0,01) г
ФЕН-600Л (введення в
експлуатацію 2020 р.); шафа
витяжна хімічна;
лабораторний посуд; вимірювач
рівня хлорофілу;
рh-метр; термостат; вологомір
зеленої маси; нітратомір;
лабораторий посуд; лабораторні
інструменти

Генетика

навчальна
дисципліна

Programa
Genetics_bzl (1).pdf

3+xeGGg376EdJTXr С-720 Проектор
y4M2MT+oicuDaHR мультимедійний Epson EB-X7
St7+O5ndQkKI=
LCD (введення в експлуатацію –
2014 рік), ноутбук HP250G6
(введення в експлуатацію – 2014
рік, поточний ремонт 2018 рік).
С717 Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).
Мікропрепарати з тем
«Мітотичний цикл клітини»,
«Гаметогенез у тварин та
рослин», таблиці.
Електронний ресурс «Генетика»
на платформі Moodle (Україна)
http://194.44.187.60/moodle/course
/view.php?id=836

Екологія біологічних
систем

навчальна
дисципліна

programa_ecologia
bio_system.pdf

DRNiZrIal9lzG2k2Y 714 Ноутбук Lenovo IdeaPad №
H17/+n6byW5kUrU8 580, Model Name 20182, 1 шт.,
Cw82VrJ2lU=
2012 р. Проектор
мультимедійний BENQMS550+,
2012 р., Бінокулярні мікроскопи
МБС10, 5 шт., 1998 р./2018 р.;
ЛОМО МИКМЕД-1, 10 шт., 2000
р./2018 р.
Вологі препарати тварин,
колекції комах та молюсків,
набори мікропрепаратів.
Колекції зоологічного музею.
С720 Проектор мультимедійний
EpsonEB-X7 LCD, 2014 р.,
ноутбук HP250G6, 2014 р. / 2018
р.
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T(ліценз., 2020 р.).
Електронний ресурс «Екологія
біологічних систем» на
платформі (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/enrol/i

Методика навчання
природничих наук

навчальна
дисципліна

ndex.php?id=1309
programa_metodyk VAfcaRsyejj6qYAji+o С720 Проектор мультимедійний
a_navchanna_pryro pwgo3+M7Au4LrZjQ Epson EB-X7 LCD (введення в
d.pdf
A9J2omjI=
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік),
плакати (17 од.).
С705 Інтерактивна дошка
ePresenter EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER EP84T
(введення в експлуатацію – 2020
рік). Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук Samsung NP30 1600
15.0’’XGA (введення в
експлуатацію – 2010 рік);
фасилітаційна тканина.

Педагогіка (Сучасні
навчальна
педагогічні технології) дисципліна

Programa_Pedagogi zpoRl0828DZ90+zO С 11 Проектор мультимедійний
ca .pdf
DyiT/ts/dV1CxpXmv Epson EMP – 280 (введення в
eTC2DFtJVQ=
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620
(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).
С 704 Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD, 1 шт. (введення
в експлуатацію - 2014 рік);
ноутбук Toshiba, 1 шт. (введення
в експлуатацію – 2010 рік).

Педагогіка (Методика
виховної роботи)

навчальна
дисципліна

Programa_Pedagogi zpoRl0828DZ90+zO С-11 Проектор мультимедійний
ca .pdf
DyiT/ts/dV1CxpXmv Epson EMP – 280 (введення в
eTC2DFtJVQ=
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620
(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).
С 704 Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD, (введення в
експлуатацію - 2014 рік);
ноутбук Toshiba (введення в
експлуатацію – 2010 рік).

Психологія (Основи
психології)

навчальна
дисципліна

programa_Psicholog W/YP2FBfamxwgsrir C-11 Проектор мультимедійний
ia_2019 (24).pdf
/MKkXGvDLlHGq4/ Epson EMP – 280 (введення в
D0yiBq6IdkU=
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620
(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).
C 720 Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).

Психологія (Вікова,
педагогічна та
спеціальна
психологія)

навчальна
дисципліна

programa_Psicholog W/YP2FBfamxwgsrir C-11 Проектор мультимедійний
ia_2019 (24).pdf
/MKkXGvDLlHGq4/ Epson EMP – 280 (введення в
D0yiBq6IdkU=
експлуатацію – 2008 рік),
ноутбук Acer Extenza 5620
(введення в експлуатацію – 2008
рік, поточний ремонт 2018 рік).
C 720 Проектор мультимедійний
Epson EB-X7 LCD (введення в
експлуатацію – 2014 рік).
Ноутбук HP250G6 (введення в
експлуатацію – 2014 рік,
поточний ремонт 2018 рік).

Методика навчання
біології

навчальна
дисципліна

Programa_Metodyk dGBIwSUu6mxUauK С720
a_navchannya_biol rz9gr9Zu4HvGanAzu Проектор мультимедійний
ogii pdf.pdf
3xoI+iGohps=
EpsonEB-X7 LCD, 2014 р.,
ноутбук HP250G6, 2014 р. / 2018
р.
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T(ліценз., 2020 р.).

Фізіологія людини і
тварин

навчальна
дисципліна

programa_fiziol_lud 4bVQYuyk1v2koyhUa С 703 С 705 Інтерактивна
yny_tvaryn.pdf
XbdfjedmQ+advbW3 дошка ePresenter EP-84 T та
gll6U2JjL4=
програмне забезпечення
ePRESENTER EP84T, 2020 р.;
проектор мультимедійний Epson
EB-X7 LCD, 2014 р.;
ноутбук Samsung NP30 1600
15.0’’XGA, 2010 р.;
Тринокулярний мікроскоп SIGETA
MB-303, 2019 р.;
мікроскопи MICROmed XS-5520, 6
шт., 2019 р.;
барвники, реактиви, 2018 р.;
крісло сорбційне, 2008 р./2011 р.;
2-канальний портативний
комп’ютерний
електронейроміограф НейроЕМГ-Мікро, 2003 р./ 2018 р.;
електроди чашечковидні з
кабелем відведення, 2 шт., 2018
р.;
електрод заземлюючий з кабелем
відведення, 2018 р.;
електрод одноразовий
поверхневий, 2 шт., 2018 р.;
набір гир, 2 кг, 5 кг, 2014 р.;
гель для ЭКГ/ЭЭГ Conti Gel, 500
мл, 2019 р.;
Вата, 500 г, 2020 р.;
96% етиловий спирт, 250 мл,
2019 р.;
монітор Samsung, 2003 р./ 2018
р.; системний блок, 2003 р./ 2018
р.;
сантиметрова стрічка 2018 р.;
крісло Барані, 2019 р.;
динамометр медичний
електронний ручний ДМЕР-120, 2
шт., 2011 р.;
динамометр становий, 2011 р.,
комплекс
електроенцефалографічний
Нейроком. Версія ПОПрофесіонал:
Електроенцефалограф Нейроком
19, 2019 р.;
фотофоностимулятор з вузлом
кріплення, 2019 р.;
аудіосистема (Sony GTK-XB7)
2019 р.;
пульт для відповіді
обстежуваного, 2019 р.;
монітор (21,5’’ LG 22M38A-B
VGA), 2019 р.;
системний блок (процесор Intel
Core i3-8100 3.6 GHz/8GT/s/6MB /
ASUS PRIME H310-Plus / Goodram
DDR4-2400 8192MB PC4-19200 /
Western Digital Blue 1TB 7200 rpm
64MB WD 10EZEX 3.5 SATA III /
GPS-600A8 600W / Kingston
SSDNow A400 120GB 2.5’’ SATAIII
TLC / QUBE QBM43), 2019 р.;
комплекс кардіографічний
Кардіолаб, 2019 р.;
тонометри і фонендоскопи, 10
шт., 2016 р., 2020 р.;
дозатор ручний для піпеток 1-10
мл; рукавички нітрилові;
холодильник ARISTON MTA 1167,
2012 р;
центрифуга CF-10, 2011 р.; банка
з гвинтовою кришкою, 2012 р.;
палички, 2011 р.;
ваги аналітичні, 2011 р.;
віскозиметр капілярний, 2014 р.;
пневмотахометр, 2019 р.;
глюкометр «One Call Plus», 2018
р.;
пульсометр Heaco, 2018 р.;
неврологічні молоточки, 10 шт..

2016 р.;
навчальні відео-фільми з
фізіології людини і тварин;
спірометри Барнеса, 10 шт., 2016
р.;
апарат Рота, 2 шт., 2013 р.;
Периметр Форстера, 4 шт., 2013
р.;
Поліхроматичні таблиці
Рабкіна, 2 шт., 2016 р.;
набір камертонів, 2 шт., 2013 р.;
гальванічний пінцет, 2001 р.;
набір препарувальних
інструментів, 2001 р.;
ростомір, 3 шт.,2016 р.; 2020 р.;
медичні ваги, 3 шт.,2016 р.; 2020
р.
Вікова фізіологія з
основами гігієни

навчальна
дисципліна

Programa_Vicova_f DTPQv2kI3SacmzkK 705, 704 Інтерактивна дошка
iziologia .pdf
KlZqxT4aSYgfxncEe ePresenter EP-84 T та програмне
Zaj7pJEaT4=
забезпечення ePRESENTER
EP84T, 2020 р.; проектор
мультимедійний Epson EB-X7
LCD, 2014 р.; ноутбук Samsung
NP30 1600 15.0’’XGA, 2010 р.;
Зростомір, сантиметрова
стрічка; медичні ваги;
динамометр медичний
електронний ручний ДМЕР-120, 2
шт., 2011 р.; динамометр
становий, 2011 р.; тонометри і
фонендоскопи , 10 шт., 2016 р.,
2020 р.; неврологічні молоточки,
10 шт.. 2016 р.; спірометри
Барнеса, 10 шт., 2016 р.;
дидактична гра «Кубики
історій».
Інформаційне забезпечення курсу
«Вікова фізіологія з основами
гігієни» на платформі Microsoft
Teams.
https://teams.microsoft.com/l/team
/19%3af579cf46e08c4f039345f11143e
a8bc5%40thread.tacv2/conversatio
ns?groupId=1ca7c00b-ca45-4403b6e6ad61404d70c3&tenantId=79cf2153dcef-4e36-ab8c-89480b2366aa

Мікробіологія

навчальна
дисципліна

Programa_Microbio
logia.pdf

4HfVtZj2q7M3WwE С 705 СП 208 Проектор
C+teZIL7hOEauQr7 мультимедійний Epson EB-X7
Wk5EIRfe/8f0=
LCD, 2014 р.;
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та Програмне
забезпечення ePRESENTER EP84T
(ліценз., 2020 р.; Ноутбук
Toshiba, 2010 р.;
Центрифуга молочна ОПН-3У
4.2, №7728 ТУ5-375-4260-76, 2011
р.;
Ламінарний бокс BDSL (Biological
Diagnostic Supplies Ltd), 2011 р.;
Термостат ТС 80 М2, 2011 р.;
Ультразвуковий дезінтегратор
УЗДН-А, №30-93.11 ТУ2574.01.0027-88, 2011 р.;
Центрифуга ОПН-8-У4.2, ТУ3754261-76, 2011р.;
Фотоелектроколориметр ФЕК56М-У4.2 з блоком живлення
№782340, 2011 р.;
Прилад для електрофорезу на
різних носіях ПЕФ-3, 2011 р.;
Розділювальні колонки для
проведення імунологічних
досліджень, 2015 р.;
Дистилятор ДЭ-10 модель 789,
№1767, ТУ 64-1-308-84, 2003 р./
2011 р.;
магнітна мішалка ММ-5,
№13879, ТУ25-11.834-80, 2011 р.;

рН-метр рН-340, №6413, 2011 р.;
Шафа сушильно-стерилізаційна
ШСС-80п, 2011 р.;
Медичний стерилізатор
сухожаровий UTC 20 л, 2015 р.;
Стерилізатор паровий ГК-20
(автоклав) №12269 ГОСТ
12.2.025, ТУУ 33.1-31257841002:2008, 2012 р.;
Ламінарний бокс ЛБ-Г №224,
2011 р.;
Прилад для обліку колоній
бактерій ПСБ, ТУ 64-1-2401-77,
2011 р.;
Термостат сухоповітряний ТС80, 2015 р.;
Ваги аналітичні, 2014 р.;
Апарат Кротова для відбору
зразків повітря, 2011 р.;
Ваги торсійні TECHNIPROT, 2011
р.;
МІКРОСКОП біологічний ЛО-МО
МИКМЕД-1,4 шт, 2011 р.;
Мікроскоп для морфологічних
досліджень MICRОmed XS-2610
LED, 5 шт., 2020 р.
Мікроскоп МИКМЕД-2 (ЛЮМАМ
РПО-11), 2012.
Імунологія

навчальна
дисципліна

programa_imunolog W34Z4MTKUySzAN 705
ia.pdf
Ee3WXDRrs23qQ1Tl Інтерактивна дошка ePresenter
URhIXVZGwudLQ= EP-84 T та програмне
забезпечення ePRESENTER EP84T
(ліценз., 2020 р.);
мікроскоп MICROmed XS-5520;
ємність для фарбування
препаратів Копліна 32 ˣ32ˣ86мм
на 5 стекол. верт.; камера
Горяєва (Фукс-Розенталя) 2секц.; лоток емал. ниркоподібний
25 см.; лоток емал. прямокутний
15×20 см;
стерилізатор електричний
Укрбет; спиртівка; мірна колба
(50 мл.); груша (маленькі);
чашки Петрі;
скельця; скарифікатори;
пінцет (малий); скляні лопатки;
пробірки довжиною 10 см.;
пробірки мірні (звужені донизу)
(10 мл.); холодильник ARISTON
MTA 1167, 2012 р.; центрифуга
CF-10, 2011 р.;
ваги аналітичні, 2011 р.;
барвники, реактиви (у т.ч.
флуоресцентні);
агар-агар мікробіологічний;
стерилізатор паровий ГК-20
(автоклав) №12269 ГОСТ 12.2.025
ТУУ 33.1-31257841-002:2008, 2011
р.;
шафа сушильно-стерилізаційна
ШСС-80п №4382, 2011 р.;
центрифуга ОПн-8УХЛ4.2
№0126 ТУ375-4261-76, 2011 р.;
фотоелектроколориметр ФЕК56М-У4.2 з блоком живлення, 2011
р.;
моноклональні антитіла антиА, анти-В, анти-D, 2020 р.;
стандартні сироватки І, ІІ,ІІІ
груп (АВ0) та Резус,2020 р.
Електронний ресурс
«Імунологія» на платформі
Moodle (Україна):
http://194.44.187.60/moodle/course
/view.php?id=550

Молекулярна біологія

навчальна
дисципліна

programa_molecul_
biol.pdf

COjYAj0aMMC9L4d 705 Інтерактивна дошка
Mx+9artfnxJVY7l2y ePresenter EP-84 T та програмне
MWdj6bzOyQk=
забезпечення ePRESENTER

EP84T, 2020 р.; проектор
мультимедійний Epson EB-X7
LCD, 2014 р.; ноутбук Samsung
NP30 1600 15.0’’XGA, 2010 р.;
системний блок (процесор Intel
Core i3-8100 3.6 GHz/8GT/s/6MB /
ASUS PRIME H310-Plus / Goodram
DDR4-2400 8192MB PC4-19200 /
Western Digital Blue 1TB 7200 rpm
64MB WD 10EZEX 3.5 SATA III /
GPS-600A8 600W / Kingston
SSDNow A400 120GB 2.5’’ SATAIII
TLC / QUBE QBM43), 2019 р.;
монітор (21,5’’ LG 22M38A-B
VGA), 2019 р.;
багатофункціональний
пристрій-принтер-сканерксерокс (Brother DCP L2540DNR1
500), 2019 р.;
електронний мікроскоп ПЕМ-100
виробництва фірми «СЕО», 2008
р./
2010 р./ 2014 р.; світловий
мікроскоп Аxioskop 40 (Zeiss),
2008 р.;
ваги аналітичні електронні 3кл.
50, 2014 р.; баня водяна
електр.одномісна ВБ-2, 2011 р.;
штативи, 2011 р.; пробірки, 2011
р.; набір наважок Г-4-1110 від 500
г до 10 мг., 2018 р.;
піпетка мірна з град. 2-2-2-10 мл
(повний злив), 2019 р.;
мікропіпетки тип Sentle-Lad з
об’ємом 20-200 мкл;
мікропіпетки тип Sentle-Lad з
об’ємом 100-1000 мкл; магнітна
мішалка ММ-5 №13879 ТУ2511.834-80; Центрифуга ОПн8УХЛ4.2 №0126 ТУ375-4261-76, 1
шт., 2011 р.; Хімічні реактиви;
Електронний ресурс
«Молекулярна біологія» на
платформі Moodle (Україна)
http://194.44.187.60/moodle/ та
на платформі Microsoft Teams.
https://teams.microsoft.com/
Вірусологія

навчальна
дисципліна

Programa_
Virusologia .pdf

B6GKeXC9HEJnyDC С 705 СП 208 Проектор
3PQSWSWuPd0cfzp мультимедійний Epson EB-X7
c6PrUMRVloN2Y= LCD, 2014 р.;
Інтерактивна дошка ePresenter
EP-84 T та Програмне
забезпечення ePRESENTER
EP84T(ліценз., 2020 р.); Ноутбук
Toshiba, 2010 р.; Камера
ультрафіолетова, 2011 р.;
Мікроскопи MICROmed XS-5520, 6
шт., 2019 р.; Люмінесцентний
мікроскоп із фазовоконтрастним пристроєм ЛОМО
МЛ-3, 2011 р. Лабораторний
посуд, 2018 р. ; Мікропіпетки
змінного об’єму (10-100 мкл, 20200 мкл, 100-1000 мкл) , 2011 р.;
Плитка електрична Термія, 2011
р.; Водяна баня, 2019 р.;
Барвники, реактиви (у т.ч.
флуоресцентні), 2018 р.;
Додатковий блок-освітлювач для
мікроскопа PowerMust 600 Offline,
2011 р.; Центрифуга молочна
ОПн-3У4.2, 2011 р.;
Ламінарний бокс BDSL (Biological
Diagnostic Supplies Ltd), 2011 р.;
Термостат ТС 80 М2;
Ультразвуковий дезінтегратор
УЗДН-А, 2011 р.; Центрифуга
ОПН-8-У4.2, 2011 р.;
Фотоелектроколориметр ФЕК-

56М-У4.2, 2011 р.; Прилад для
електрофорезу на різних носіях
ПЕФ-3, 2011 р.; Розділювальні
колонки для проведення
імунологічних досліджень, 2011 р.;
Дистилятор ДЭ-10 модель 789,
2011 р. ;
Магнітна мішалка ММ-5, 2011 р.;
рН-метр рН-340, 2011р.; Шафа
сушильно-стерилізацій-на ШСС80п, 2011 р.; Медичний
стерилізатор сухожаровий UTC
20 л, 2011 р.; Стерилізатор
паровий ГК-20 (автоклав), 2012
р.; Ламінарний бокс ЛБ-Г №224,
2012 р.; Прилад для обліку
колоній бактерій ПСБ, 2011 р.;
термостат сухоповітряний ТС80, 2011 р.; Ваги аналітичні,
2012р.;
Апарат Кротова для відбору
зразків повітря, 2012 р.; Ваги
торсійні TECHNIPROT, 2012 р.;
Мікроскоп біологічний ЛОМО
МИКМЕД-1, - 4 шт., 2011 р.
Мікроскоп для морфологічних
досліджень MICRОmed XS-2610
LED – 5 шт., 2020 р.
Мікроскоп МИКМЕД-2 (ЛЮМАМ
РПО-11), 2012.
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту;
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення


Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП
ID
виклад
ача

782

ПІБ

Зінченко
Олександр
Павлович

Посада

Доцент,
Основне
місце
роботи

Структурний Кваліфікація
підрозділ
викладача

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
KH 003397,
виданий
01.06.1993,
Атестат
доцента AP
004014,
виданий
30.08.1996

Стаж

Навчальні
дисципліни,
що їх
викладає
викладач на
ОП

Обґрунтування

32

Ентомологія та
методика
виготовлення
шкільних
колекцій

Виконуються пункти
1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16,
17 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Голова Волинського
відділення ГО
«Українське
ентомологічне
товариство» (20072020 р.).
3. Офіційний опонент:
Чумак М. В.
«Угруповання
сапроксилобіонтних
твердокрилих букових
пралісів Угольського
масиву Карпатського
біосферного
заповідника»,
спеціальність 03.00.16
– екологія, 2017 р.
4. Член журі

фінального етапу
Турніру юних біологів
2016 р., 2017 р., 2019 р.
5. Член журі ІV етапу
учнівської олімпіади з
екології 2016 р., 2017
р., 2019 р.
6. Член журі ІV етапу
учнівської олімпіади з
біології 2016 р., 2017
р., 2019 р.
7. Експерт для
здійснення
експертизи
електронних версій
кожного проекту
підручника, поданого
на конкурсний відбір
проектів підручників
для 9 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів
(наказ МОН України
від 30.12.2016 №
1699).
8. Член робочої групи
із розроблення
навчальних програм
для учнів 10-11 класів
(накази МОН України
від 24.02.2017 № 310
та від 05.04.2017 №
2.2-788) - робоча
група із розроблення
навчальної програми
з біології (рівень
стандарту).
Підвищення
кваліфікації:
1. Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології.
Стажування,
сертифікат № 135.
2. Науковопрактичний семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, кафедра
прикладної
математики та
інформатики.
Сертифікат № 514/19
серія н/с.
2. Семінар
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: OFFICE
365».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки. Сертифікат
№ 613/20.
3. Ужгородський
національний
університет. Довідка
№ 1862/01-14
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:

1. Зінченко О. П.
Медична та
ветеринарна
ентомологія :
Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт /
О. П. Зінченко, К. Б.
Сухомлін. – Луцьк :
Медіа, 2018.– 84 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
14553
2. Сухомлін К. Б.
Методологія
біологічної науки та
інтелектуальна
власність : Тестові
завдання / К. Б.
Сухомлін, О. П.
Зінченко, М. М.
Сухомлин. – Луцьк :
Медіа, 2016. – 64 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
9940
4. Сухомлін К. Б.
Методологія та
організація наукових
досліджень в галузі
біології : Методичні
рекомендації / К. Б.
Сухомлін, О. П.
Зінченко. – Луцьк :
Медіа, 2017. – 64 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
14599
3. Зінченко О. П.
Математичні методи в
біології. Статистичні
таблиці та основні
статистичні формули :
Метод. матеріали до
виконання
лабораторних робіт /
О. П. Зінченко, Я. В.
Степанюк. – Луцьк :
Медіа, 2016. – 28 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
8535
5. Сухомлін К. Б.
Методологія та
організація наукових
досліджень в галузі
біології : Тестові
завдання / К. Б.
Сухомлін, О. П.
Зінченко. – Луцьк :
Медіа, 2017. – 72 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
13840
6. Зінченко О. П.
Ентомофауна
Цуманської Пущі як
об’єкт вивчення під
час студентської
комплексної
навчальної практики /
Зінченко О. П.,
Сухомлін К. Б. //
Матеріали 19-ої
міжнародної наукової

конференції
«Ужгородські
ентомологічні
читання – 2019». 2729 вересня 2019 р. –
Ужгород, 2019. – С. 16.
7. Сухомлін К. Б.
Організація науководослідної роботи у
закладах освіти :
Методичні
рекомендації / К. Б.
Сухомлін, О. П.
Зінченко. – Луцьк :
Медіа, 2019. – 36 с. –
режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
16168
Коло наукових
інтересів:
Ентомологія, зоологія,
методика роботи з
обдарованими дітьми
10134

Поручинська Доцент,
Тетяна
Основне
Федорівна
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
ДK 058684,
виданий
10.03.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
044517,
виданий
15.12.2015

16

Імунологія

Виконуються пункти
9, 10, 13, 15, 16 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Робота у складі журі
III-IV етапу
Всеукраїнської
учнівської олімпіади з
біології (2017 рік).
2. Член Українського
фізіологічного
товариства (з 2000 р
по теперішній час).
3. Керівництво
школярем, який
зайняв призове місце
II-III етапу
Всеукраїнських
конкурсів-захистів
науководослідницьких робіт
учнів-членів
Національного центру
«Мала академія наук
України»; участь у
журі олімпіад чи
конкурсів «Мала
академія наук
України» :
2017-18 н.р.: Шевчук
Ангеліна (9 клас) та
Хвостюк Олексій (11
клас) - ІІ місце в
обласному конкурсізахисті.
2018-19 н.р.: Шевчук
Ангеліна (10 клас),
Середюк Дарина (9
клас), Черниш
Олександра (10 клас).
ІІІ місце у
Всеукраїнському
конкурсі-захисті.
Учень: Шевчук
Ангеліна (10 клас)
2019-20 н.р.: Шевчук
Ангеліна (11 клас) – І
місце в обласному
конкурсі-захисті
(секція «Біологія
людини»), Черниш
Олександра (11 клас) –
І місце в обласному
конкурсі-захисті

(секція «Медицина»),
Когут Ілона (10 клас)
– ІІ місце в обласному
конкурсі-захисті
(секція «Біологія
людини»).
4. Є одним з авторів та
розробників проекту,
поданого на конкурс
спільних українськопольських науководослідних проектів
для реалізації у 20182019 рр. МОН України
«Готовність дітей до
школи: морфологічні,
функціональні,
психічні,
територіальні
особливості» (2017
рік);
5. Є одним з
співавторів та
розробників проекту
«Європейська
політика у сфері
громадського
здоров’я» в рамках
програми Erasmus+
Jean Monnet Modules
(2018 рік)
Підвищення
кваліфікації:
Навчально-наукове
стажування,
Донецький
національний
університет ім. Тараса
Шевченка 01.07.–
31.12.2018 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Поручинська Т. Ф.
Імунологія. Тестові
завдання для
поточного контролю
знань / Т. Ф.
Поручинська. – 2018.
– 39 с. – Режим
доступу:
https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/161264761.p
df
2. Поручинська Т. Ф.
Неспецифічні та
специфічні фактори
захисту організму.
Конспект лекцій / Т.
Ф. Поручинська. –
Луцьк: 2018. – 86 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/14598/1/%D0%86%D
0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D1%
96%D1%8F.%20%D0%
A2%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B8.pdf
3. Kozachuk N.
Relationship Between
The Rhythmic Activity
Of The Cerebral Cortex
And The Manifestation
Of Impulsivity /
Reflexivity / N.
Kozachuk, L. Shvartz,
O. Zhuravlov, A.
Poruchynskyi, O.

Dmytrotsa, O.
Abramchuk, T.
Poruchynska, O.
Zhuravlova, L. Goshko.
– Research Journal of
Pharmaceutical,
Biological and Chemical
Siences. – July-August,
2018. RJPBCS 9(4). –
P. 1349-1355. – Режим
доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
15548?locale=en
Коло наукових
інтересів: Адаптаційні
реакції організму
людини та показники
її здоров’я в сучасних
антропоекологічних
умовах.
93151

Бойко Петро Професор,
Костянтинов Основне
ич
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
доктора наук
ДД 008208,
виданий
14.04.2010,
Диплом
кандидата наук
BT 001042,
виданий
29.12.1982,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
006804,
виданий
28.04.2009

24

Вірусологія

Виконуються пункти
1, 2, 4, 7, 11, 13, 16, 17,
18 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Експерт з
акредитації
Національного
Агентства з
акредитації
випробувальних
лабораторій в системі
ІСО – 17025, 20092019 роки
2. Член
спеціалізованої вченої
ради Д 26.004.03
Національного
університету
біоресурсів і
природокористування
по захисту
кандидатських та
докторських
дисертацій. (20162020 рр.).
3. Член Волинського
осередку АСВМУ з
2013 по цей час.
4. Завідувач
лабораторією
Інституту
ветеринарної
медицини НААН
України (2015-2016
рр.).
5. Наукове
консультування: ТОВ
«Старопорицьке»
Іваничівського
району; ТОВ
«Ратнівський аграрій»
Ратнівського р-ну;
ПОСП ім Шевченка
Горохівського р-ну;
СГПП «Рать» і
«Городище-2»
Луцького р-ну; ТОВ
«Перлина Турії»
Турійського р-ну;
Обласна дорадча
служба Волинського
АПК (2009-2020 рр.).
6. Керівник
кандидатської
дисертації Мандигра
Ю. М. «Санітарна

оцінка застосування у
тваринництві
дезінфікуючих засобів
на основі
полігексаметиленгуанідину» (Захист 2017 р.).
Підвищення
кваліфікації:
1. Лекції і тренінги з
питань біобезпеки і
біоризиків в установах
біологічного профілю.
Інститут ветеринарної
медицини НААН
України (2-15.06.2016
р.).
2. Лекції, виступи,
дебати з проблемних
питань та їх
розв’язання в галузі
кролівництва та
хутрового
звірівництва. Черкаси.
Науково-дослідна
станція НААН
України (24.05.2017 –
26.05.2017 р.).
3. Лекції, виступи,
дебати з питань
спільного
Міжнародного
проекту «Єдине
здоров’я». Інститут
ветеринарної
медицини НААН
України (16.04. –
21.04.2018 р.).
4. Интернет-проект
«Педагогика 21 века».
Польща. The East
European Scientific
Group. (Серпень 2018
р.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Бойко П. К.
Виготовлення
діагностикуму для
імунофлуоресцентної
індикації та
ідентифікації
збудника
пастерельозу кролів:
Методичні
рекомендації / П. К.
Бойко, А. М.
Паламарчук, О. П.
Бойко. – К.: Інститут
ветеринарної
медицини НААН
України, 2016. – 20 с.
2. Бойко П. К.
Виготовлення
діагностикуму для
імунофлуоресцентної
індикації та
ідентифікації
Campylobacter jejuni:
Методичні
рекомендації / П. К.
Бойко, О. М. Якубчак,
О. Ю. Лапа. – Київ:
НУБіП, 2016. – 20 с.
3. Бойко П. К. Технічні
регламенти
застосування мелясної
барди у рослинництві
сільськогосподарських
підприємств:

Методичні
рекомендації / М. І.
Зінчук, П. К. Бойко. –
Луцьк: ТОВ «ПЕК»,
2017. – 18 с.
4. Бойко П. К.
Тимчасові
рекомендації щодо
ефективного
застосування мелясної
барди ТОВ «Біо ПЕК»
у рослинництві
сільськогосподарських
підприємств
Волинської області /
М. І. Зінчук, П. К.
Бойко. – Луцьк: М.
Луцьк: Волинська
філія ДУ
«Держгрунтохорона»,
2017.
5. Бойко П. К.
Виготовлення
діагностикуму для
імунофлуоресцентної
індикації та
ідентифікації C.
perfringens типу D –
збудника класичної
токсичної
ентеротоксемії овець і
великої рогатої худоби
/ П. К. Бойко, С. А.
Ничик, Ю. С.
Мандигра, Т. М.
Уховська, Н. С.
Лозовицька //
Методичні
рекомендації для
спеціалістів
ветеринарної
медицини, науковців
та студентів. – Київ:
ІВМ НААН України,
2019. – 20 с.
Коло наукових
інтересів:
мікробіологія,
вірусологія, грунтова
мікробіологія,
класичні методи
виділення та
ідентифікації вірусних
хвороб людини.
29557

Голуб Сергій Доцент,
Миколайови Основне
ч
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
KД 062514,
виданий
19.06.1992,
Атестат
доцента ДЦ
002637,
виданий
10.09.2001,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) CH
002263,
виданий
09.04.1996

34

Грунтознавств
о з основами
рослинництва

Виконуються пункти
2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16,
17, 18 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Керівник проблемної
групи «Проблеми
ведення лісового
господарства і
аграрного
виробництва в
сучасних умовах».
Член журі IV етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
біології та з екології з
2002 року по даний
час.
Член журі обласного і
Всеукраїнського
турніру з біології з
2010 року по даний
час.
Член Українського

радіобіологічного
товариства з 2003
року по даний час.
Член Товариства
ґрунтознавців і
агрохіміків України з
1994 року по даний
час.
Підвищення
кваліфікації:
1. Підвищення
кваліфікації на
семінарі «Інноваційні
методики навчання з
використанням
комп’ютерноорієнтованого
середовища», 31.05 09.06. 2017 р. Наказ
№22 К/А від 30.05.
2017 р. Сертифікат
№175 серія н/с.
2. Піврічне
підвищення
кваліфікації шляхом
стажування – з 27
жовтня 2018 р. по 27
квітня 2019 р. на
кафедрі екології,
технології захисту
навколишнього
середовища та
лісового господарства
Національного
університету водного
господарства та
природокористування
(Наказ № 663 від
24.10.2018 р.).
3. Підвищення
кваліфікації за
категорією керівників
гуртків позашкільних
навчальних закладів у
ВІППО (Свідоцтво АС
02139699/03852-19). з
28.10.2019 по
08.10.2019 року).
4. Підвищення
кваліфікації шляхом
участі у роботі
науково-практичного
семінару
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю» м. Луцьк,
СНУ імені Лесі
Українки, Сертифікат
№ 430/19 серія н/с
про підвищення
кваліфікації (наказ №
14 К/А від 30.05.2019
р.) 30.05.2019 р. по
12.06.2019 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Голуб В. О. Екологофізіологічна та
фітопатологічна
оцінка рослинного
покриву м. Ковель в
умовах урбанізації /
Голуб В. О., Голуб С.
М. // Науковий вісник
Східноєвропейського
національного

університету імені
Лесі Українки. – Серія
Біологічні науки. –
Луцьк : Вежа, 2016. –
№ 7 (332). – С. 17-23.
2. Голуб С. М.
Дослідження
ресурсозберігаючи
технологій при
вирощуванні зернових
культур в умовах
Західного Полісся
України / Голуб С. М.,
Скуратівська О. В.,
Голуб В. О. //
Науковий вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки. – Серія
Біологічні науки. –
Луцьк : Вежа, 2017. –
№ 8 (333). – С. 146153.
3. Голуб В. О.
Біологізація
землеробства як
фактор підвищення
родючості ґрунту та
врожайності
сільськогосподарських
культур в умовах
Західного Полісся
України / Голуб В. О.
Голуб С. М., Голуб Г.
С. // Природа
Західного Полісся та
прилеглих територій:
зб. наук. праць / [за
заг.ред. Ф.В. Зузука].–
Луцьк: СНУ імені Лесі
Українки, 2018. –
№15. – С. 151-156.
4. Голуб В. О., Оцінка
техногенного
забруднення
урбоекосистем
Волинського Полісся /
Голуб В. О.,
Волощинська С. С.,
Голуб С. М. //
Монографія. – Луцьк :
Волиньполіграф,
2016. – 202 с. ISBN
978-617-7129-48-5.
5. Голуб С. М.
Урбоекологія та фіто
меліорація / Голуб С.
М., Голуб В. О. –
Методичні
рекомендації для
виконання
лабораторнопрактичних занять з
курсу. – Луцьк: ВежаДрук, 2017. – 51 с.
Коло наукових
інтересів:
проблематика
ведення лісового
господарства і
аграрного
виробництва в
сучасних умовах.
218913

Фіщук
Оксана
Сергіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
спеціаліста,
Волинський
національний
університет
імені Лесі

6

Шкільна
навчальнодослідна
ділянка

Виконуються пункти
1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 17. П. 30
Ліцензійних умов.
Підвищення
кваліфікації:

Українки, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
070402
Бiологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 029106,
виданий
30.06.2015,
Атестат
доцента AД
005018,
виданий
24.09.2020

1. Стажування у
Ботанічному саду
Університету Адама
Міцкевича, грант N
N303807540
Польської
національної наукової
фундації (м. Познань,
Польща, 2014 р.).
2. Курси
дистанційного
навчання MODLE п-к
№ 12/18
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки (Березеньквітень 2018).
3. Сертифікат В2 з
польської мови № 471,
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки (Червень
2018).
4. Курси при
Волинському інституті
післядипломної
педагогічної освіти,
посвідчення АС
02139699/00816-19,
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти
(Лютий 2019).
5. Стажування у
Національному
університеті
біоресурсів та
природокористування
України, кафедра
фізіології та біохімії
рослин та
біоенергетики (м.
Київ, квітень-травень,
2019 р.) Свідоцтво СС
00493706/009830-19.
6. Сертифікат В2 з
англійської мови №
569,
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки (Червень
2019).
7. Стажування у
Люблянській школі
бізнесу (Ljubljana
School of Business)
(Словенія, 2019р.)
Сертифікат № 3109/2019 (Вересеньжовтень, 2019).
8. Підвищення
кваліфікації науковопедагогічних
працівників ЗВО
«Освітній десант.
Перформанс освітніх
майстер-класів»
Тернопільський
національний
педагогічний
університет ім. В.
Гнатюка (Вересень
2019).
9. Навчання з курсу
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: Office

365»
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки (Березеньчервень, 2019 р.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Коцун Л.О.
Пришкільна ділянка
як база шкільного
квітництва і
садівництва / [Коцун
Л.О., Кузьмішина І. І.,
Коцун Б.Б. Фіщук
О.С.] // The 2nd
International scientific
and practical
conference “Innovative
development of science
and education” (April
26-28, 2020) ISGT
Publishing House,
Athens, Greece, 2020. –
P. 311-314.
2. Коцун Л. О.
Методичні основи
шкільного квітництва
та садівництва:
методичні
рекомендації до
лабораторних робіт
для магістрів медикобіологічного
факультету заочної
форми навчання / Л.
О. Коцун, І. І.
Кузьмішина, О. С.
Фіщук. – Луцьк : Друк
ПП Іванюк В.П., 2020.
– 26 с.
3. Фіщук О. С. Методи
біологічних
досліджень, що
використовуються на
уроках біології у
старшій школі
(методична розробка)
біологічного
факультету / О. С.
Фіщук. – Луцьк: ВежаДрук, 2018. – 60 с.
4. Фіщук О. С.
Екскурсії у навчанні
біології та
природознавства:
методичні
рекомендації до
практичних занять
для магістрів медикобіологічного
факультету заочної
форми навчання / О.
С. Фіщук, Л. О. Коцун
– Луцьк : Друк ПП
Іванюк В. П., 2020. –
32 с.
5. Фіщук О. С.
Методика
позашкільної роботи з
біології та
природознавства:
методичні
рекомендації до
практичних занять
для магістрів медикобіологічного
факультету заочної
форми навчання / О.
С. Фіщук – Луцьк :

179596

Волгін
Сергій
Олександров
ич

Професор,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДT 006816,
виданий
22.03.1991,
Диплом
кандидата наук
БЛ 010254,
виданий
02.02.1983,
Атестат
доцента ДЦ
004084,
виданий
25.10.1988,
Атестат
професора ПP
001248,
виданий
26.02.2002
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Охорона
рослинного
світу та її
вивчення у
шкільному
курсі біології

Друк ПП Іванюк В. П.,
2020. – 36 с.
Коло наукових
інтересів:
Використання
іноваційних
технологій для
кращого засвоєння
вивченого;
Інноваційні методи
викладання: новітнє в
європейській освітній
практиці;
Інновації в освітньому
менеджменті:
стратегічне
планування,
проектний
менеджмент,
управління якістю.
Виконуються пункти
2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13,
16, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Керівник
госпдоговірної теми
від 28 вересня 2018
року. Наукове
обґрунтування
«Адвентивні та
інвазивні види рослин
у флорі Черемського
природного
заповідника». Обсяг
фінансування – 20000
грн. Виконавці: Волгін
С.О., Коцун Л.О.,
Кузьмішина І.І.
Договір 259У-20-3Ф.
Підвищення
кваліфікації:
1. Наукове стажування
28 вересня – 28
жовтня 2018 року в
Луцькому
національному
технічному
університеті, кафедра
екології та агрономії
(Сертифікат № 167).
2. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині» 2425 березня 2017 року,
м. Луцьк, Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології;
3. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині» 2324 березня 2018 року,
м. Луцьк, Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Волгін С. О.
Зонування міста
Луцька для
порівняльних
урбанофлористичних

досліджень / Волгін С.
О., Бесарабчук І. В. //
Науковий вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки. – Серія
: Біологічні науки. –
2017. – № 7 (356). – С.
61-67. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13238
2. Волгін С. О.
Місцезростання
Epipactis helleborine
(L.) Crantz. на
території м. Луцька /
Волгін С. О.,
Бесарабчук І. В. //
Наукові записки
Тернопільського
національного
педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка.
Серія: Біологія. –
2017. – № 1 (68). – 160
с. – С. 29-33. – Режим
доступу:
http://catalog.library.tn
pu.edu.ua/naukovi_zap
usku/biolog/2017/Biol_
1_17.pdf
3. Бесарабчук І. В.
Флора судинних
рослин
загальнозоологічного
заказника місцевого
значення «Гнідавське
болото»(м. Луцьк,
Волинська область) /
Бесарабчук І. В.,
Антонюк Ю. М.,
Волгін С. О //
Природа Західного
Полісся та прилеглих
територій : зб. наук.
пр. / [за заг. ред. Ф. В.
Зузука. Т. ІІ.]. – Луцьк
: Східноєвроп. нац. унт ім. Лесі Українки,
2017. – Т.2. – № 14. –
С. 23-28.
4. Бесарабчук І.
Фактори поширення
Ambrosia artemisiofolio
L. / Бесарабчук І.,
Волгін С.О. // Вісник
Львівського
університету. Серія
біологічна. 2018.
Випуск 79. С. 53-60
Visnyk of the Lviv
University. Series
Biology. 2018. Issue 79.
P. 53-60 Thomson
Scientific Master
Journal List (список
ISI). – Режим доступу:
http://prima.lnu.edu.u
a/faculty/biologh/wis/7
9/3/6/6.pdf
5. Волгін С. О.
Біологія: підручник
для 8 кл.
загальноосвіт.навч.
закл. / [Жолос О. В.,
Толстанова Г. М.,
Ягенська Г. В, Додь В.

В., Довгаль І. В.,
Ходосовцев О. Є.,
Костіков І. Ю., Волгін
С. О., Сиволоб А. В.,
Скрипнік Н.В.]. – Х. :
ФОЛІО, 2016. – 304 с. :
іл. (Гриф МОН
України, Наказ МОН
України від 10.05.2016
р., № 491). – Режим
доступу:
https://pidruchnyk.co
m.ua/894-biologiya-8klas-zholos.html
6. Волгін С. О.
Ботаніка. Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
ботаніки для студентів
2 курсу біологічного
факультету / Волгін С.
О., Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І. –
Луцьк: Друк ПП
Іванюк В.П., 2016. –
52 с. – Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13318
7. Волгін С. О.
Ботаніка: Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
ботаніки для студентів
І курсу спеціальності
091 «Біологія»
освітньої програми
«Лабораторна
діагностика» / [Волгін
С. О., Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.]. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2019. – 52 с.
Коло наукових
інтересів: ботаніка,
морфологія та
анатомія рослин,
філогенія, таксономія,
систиматика рослин.
50220

Кузьмішина
Ірина
Іванівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
ДK 051981,
виданий
28.04.2009,
Атестат
доцента 12ДЦ
026693,
виданий
20.01.2011
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Флора і
рослинність
України та її
збереження

Виконуються пункти
2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17
П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Членкіня журі
Обласного конкурсузахисту науководослідницьких робіт
учнів-членів
Національного центру
«Мала академія наук
України» у 2016, 2017
роках;
Всеукраїнського
біологічного форуму
учнівської і
студентської молоді
«Дотик природи»,
(Волинський
обласний екологонатуралістичний
центр, 2015, 2016,
2018);
Всеукраїнського
молодіжного
Хакатону «Х Reality
Hack 2018»
(Національний

еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді,
Волинський обласний
екологонатуралістичний
центр, 17-18 травня
2018 р.; тижні
науково-освітніх
проектів «Україна –
Європа – Світ»
(Волинський
обласний екологонатуралістичний
центр, 12 грудня 2019
р.); ІІ заключного тура
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з ботаніки
(Національний
фарма-цевтичний
університет, м. Харків,
13-14 лютого, 2020 р.).
Виконавець
госпдоговірних тем:
1. Госпдоговірна тема
від 11 вересня 2018 р.
Наукове
обґрунтування
доцільності надання
природоохоронного
статусу ділянкам
лісових насаджень за
участі вікового дуба
звичайного на
території державних
підприємств
«ВолодимирВолинське
лісомисливське
господарство» та
«Волинський лісовий
селекційнонасіннєвий центр».
Договір № 257У-203ФУ-04Ф. Обсяг
фінансування – 11000
грн. Виконавці : Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина.
2. Госпдоговірна тема
від 28 вересня 2018
року. Наукове
обґрунтування
«Адвентивні та
інвазивні види рослин
у флорі Черемського
природного
заповідника». Договір
259У-20-3Ф. Обсяг
фінансування – 20000
грн. Виконавці: С. О.
Волгін, Л. О. Коцун, І.
І. Кузьмішина.
3. Госпдоговірна тема
від 3 грудня 2018
року. Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
парку-пам′ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого
значення «Сидоруків
парк» Договір
№41/389У-20-3Ф.
Обсяг фінансування –
15000 грн. Виконавці:
Л. О. Коцун, І. І.
Кузьмішина, Б. Б.
Коцун.
4. Госпдоговірна тема

від 04 листопада 2019
року Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
гідрологічного
заказника місцевого
значення
«Перемильський».
Договір № 920У-2003Ф. Обсяг
фінансування – 15000
грн. Виконавці: Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина.
5. Керівник
госпдоговірної теми
від 16 вересня 2019
року. Розроблення
(упорядкування)
проекту зміни меж
ландшафтного
заказника місцевого
значення
«Калиновські
кринички». Договір
№ 15. Обсяг
фінансування – 15000
грн. Виконавці: І. І.
Кузьмішина, Л. О.
Коцун.
6. Керівник
госпдоговірної теми
від 16 вересня 2019
року. Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
ботанічного заказника
місцевого значення
«Фітеума». Договір №
16. Обсяг
фінансування – 5000
грн. Виконавці: І. І.
Кузьмішина, Л. О.
Коцун.
7. Госпдоговірна тема
від 11 липня 2019 р. по
створенню
екологічної стежки
«Черемиське болото»
у Черемському
природному
заповіднику. Договір
№ 502 У-20-3Ф. Обсяг
фінансування – 20000
грн. Виконавці: Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина, Б. Б.
Коцун.
Підвищення
кваліфікації:
1. Уманський
державний
педагогічний
універси-тет імені
Павла Тичини,
кафедра біології і
методики її навчання
(2018 рік).
2. Курс кваліфікації,
присвячений оцінці
біорізноманіття
водно-болотних угідь
«Wetlands Biodiversity
Assessment»
Університет імені
Вітовта Великого, м.
Куанас, Литва. 11-17
червня 2017 р.
Реєстраційний номер
WBA-17-004.
3. Навчання із

англійської мови; СНУ
імені Лесі Українки,
факультет
міжнародних
відносин, мовний
центр «СВІТ». за
загальноєвропейсько
ю шкалою мовної
компетенції знання
відповідають рівню
В2; з 01 листопада
2017 р. по 30 червня
2018 р. (120 год.).
Сертифікат № 489.
4. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині» м.
Луцьк, Луцький
технічний університет
з 19 по 21 березня 2015
р.
5. Короткострокове
навчання протягом
участі у роботі ІІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Енергетична безпека
навколишнього
середовища» м.
Луцьк, Луцький
технічний університет
з 24 по 26 вересня
2015 р.
6. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині.»
7. м. Луцьк, Луцький
технічний університет
з 24 по 26 березня
2016 р.
8. Короткострокове
навчання протягом
участі у міжнародної
науково-практичної
конференції
«Актуальные научнотехнические и
экологические
проблемы сохранения
среды обитания»
Брест, Республика
Беларусь з 6-8 квітня
2016 року.
9. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині» м.
Луцьк, Луцький
технічний університет
з 24 по 25 березня
2017 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Кузьмішина І.
Флора і рослинність
України. Курс лекцій.
– Луцьк: Друк ПП
Іванюк В.П., 2016. –
152 с. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
9230
2. Коцун Л.О.

Синантропізація
флори Волинської
області // Біологічний
вісник МДПУ ім.
Б.Хмельницького /
Л.О.Коцун,
І.І.Кузьмішина. –
Мелітополь:
Мелітопольский
держ.пед. ун-т ім.
Б.Хмельницького,
2016. – № 01. – С. 416427. [This work is
licensed under a
Creative Commons
Attribution 3.0 License
– Режим доступу:
http://dx.doi.org/10.15
421/201625
3. Кузьмішина І. І.
Раритетні фітоценози
у Шацькому поозер'ї /
І. І. Кузьмішина, Л. О.
Коцун, О. Т. Кузярін,
В. І. Матейчик //
Природа Західного
Полісся та прилеглих
територій: зб. наук.
пр. / [за заг. ред. Ф. В.
Зузука]. – Луцьк:
Східноєвроп.нац.ун-т
ім. Лесі Українки,
2017. – Т. 2, Біологія.
– № 14. – С. 7-9. –
Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
14779
4. Коцун Л. О.
Флористичні
дослідження
екологічної стежки
«Черемський
заповідник»
(Маневицький район,
Волинська область) /
Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.,
Коцун Б. Б., Деркач В.
В. // Природа
Західного Полісся та
прилеглих територій:
зб.наук.пр. / [за
заг.ред. Ф.В. Зузука]. –
Луцьк:
Східноєвроп.нац.ун-т
ім. Лесі Українки,
2019. – № 16. – С. 160165. – Режим доступу:
http://www.esnuir.een
u.edu.ua/bitstream/123
456789/16690/1/ПЗПо
лісся_16_2019.pdf
5. Кузьмішина І. І.
Флористика і гербарна
справа: Методичні
рекомендації до
лабораторних занять
для магістрів медикобіологічного
факультету /
Кузьмішина І. І.,
Коцун Л. О. – Луцьк:
Вежа-Друк, 2020. – 26
с.
6. Кузьмішина І. І.
Гербарій як засіб
підготовки магістрів
спеціальності
«Середня освіта
(Біологія та здоров’я

людини») / І. І.
Кузьмішина, Л. О.
Коцун, Б. Б. Коцун //
Традиційні та
інноваційні підходи
до наукових
досліджень :
матеріали міжнар.
наукової конференції
(Т. 2), 10 квітня 2020
р. – Луцьк, Україна :
МЦНД, 2020. – С. 13–
14. – Режим доступу:
https://doi.org/10.3607
4/10.04.2020.v2.02
Коло наукових
інтересів: ботаніка,
флора і рослиність
України, георафія
рослин.
110174

Журавльов
Олександр
Анатолійови
ч

Декан,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
магістра,
Волинський
державний
університет ім.
Лесі Українки,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 035847,
виданий
15.03.2006,
Атестат
доцента ДЦ
025440,
виданий
01.07.2011

14

Основи
здорового
способу життя

Виконуються пункти
1, 2, 5, 9, 10, 13, 14, 16
пункту 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Спільний Шведськоукраїнськогрузинський проект
«A computational
infrastructure for highthroughput analysis of
large volumes of brain
signal data» за грантом
Шведської
Дослідницької Ради
№ 2016-05871 (20172019).
2. Член журі IV етапу
Всеукраїнської
учнівської олімпіади з
біології з екологією
(2017 р.).
3. Керівництво
студентською
проблемною групою
«Роль мотивації в
процесі прийняття
рішення».
4. Член Українського
біофізичного
товариства (з 2010 р.
по теперішній час),
Товариства нейронаук
(з 2012 р. по
теперішній час),
Українського
фізіологічного
товариства (з 2000 р.
по теперішній час).
5. Керівник секції
«Біологія людини»
Волинська обласна
Мала академія наук
(2014-2017 рр.).
Підвищення
кваліфікації:
1. Програма
академічного обміну
викладачів ERASMUS
TEACHING STAFF
MOBILITY у
Поморській Академії
(м. Слупськ, Польща)
(дисципліна –
хронобіологія) (20162017 роки).
2. Люблінський
медичний університет

(UMLub) (м. Люблін,
Польща) (дисципліни
– сучасні діагностичні
методи у сфері
біомедичних наук,
радіологія і ядерна
медицина,
лабораторна та
інструментальна
техніка,
патоморфологія,
організація
лабораторної роботи,
основи здоров'я та
методика його
навчання (2018 рік).
3. Дніпровський
національний
університет імені
Олеся Гончара
(факультет медичних
технологій
діагностики та
реабілітації)
(дисципліни –
радіобіологія,
радіологія і ядерна
медицина,
лабораторна та
інструментальна
техніка,
патофізіологія,
організація
лабораторної роботи)
(2019 рік).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Пикалюк В. С.
Залози внутрішньої
секреції та обмін
речовин: електронний
посібник / [В. С.
Пикалюк, С. Є.
Швайко, О. Р.
Дмитроца, Т. Я.
Шевчук, Т. Ф.
Поручинська, А. І.
Поручинський, О. А.
Журавльов.] – 2016.
2. Коцан І. Я. Вікова
фізіологія:
електронний посібник
/ І. Я. Коцан, С. Є.
Швайко, О. Р.
Дмитроца, Т. Я.
Шевчук, Т. Ф.
Поручинська, О. А.
Журавльов. – 2016.
3. Пикалюк В. С.
Тератологічний
тлумачний словник /
уклад.: В. С. Пикалюк
[В. С. Пикалюк, О. П.
Антонюк, В. В.
Кривецький, Т. Я.
Шевчук, Л. О. Шварц,
О. М. Абрамчук, О. А.
Журавльов, О. Р.
Дмитроца, О. В. Усова,
В. Є. Лавринюк, О. П.
Мотузюк, А. І.
Поручинський, В. Г.
Синиця, Я. В.
Степанюк]. – Луцьк:
Вежа-Друк, 2019. –
576 с.
4. Козачук Н. О.
Практикум з
психології сприйняття
/ Н. О. Козачук, О. А.

Журавльов, О. В.
Журавльова. – Луцьк:
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2019. – 31 с.
5. Коцан І. Я.
Практикум з
фізіології сенсорних
систем / І. Я. Коцан,
Н. О. Козачук, О. А.
Журавльов, О. В.
Журавльова. – Луцьк:
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2019. – 61 с.
6. Швайко С. Є. Вплив
факторів довкілля на
показники
варіабельності
серцевого ритму у
підлітків / [С. Є.
Швайко, О. Р.
Дмитроца, О. А.
Журавльов, О. О.
Захарчук] // Вісник
наукових досліджень.
– 2017. – № 4. – С. 5155.
7. Фізіологія людини і
тварин. Вісцеральні
системи. Методичні
рекомендації до
лабораторних робіт
для студентів денної
форми навчання /
Уклад. Н. О. Козачук,
А. Г. Моренко, О. А.
Журавльов. – Луцьк,
2020.
Коло наукових
інтересів: Роль
мотивації в процесі
прийняття рішення.
17660

Коцан Ігор
Професор,
Ярославович Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДД 001792,
виданий
16.05.2001,
Диплом
кандидата наук
KH 009048,
виданий
05.10.1995,
Атестат
доцента ДЦ
004437,
виданий
01.01.2002,
Атестат
професора
02ПP 000281,
виданий
17.06.2004

25

Хронобіологія

Виконуються пункти
1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16
П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Керівник проекту від
СНУ «Розвиток
потенціалу
студентської
мобільності в Україні
та Сербії» в рамках
програми Еразмус+ за
напрямком КА2 (20162019 рр.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Коцан І. Я.
Психофізіологічні
функції та інтегровані
показники фізичного
здоров’я людини в
умовах сучасних
екзогенних впливів
різної природи та
інтенсивності :
монографія / [За заг.
ред. І. Я Коцана, А. І.
Поручинського]. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2017. – 296 с.
2. Коцан І. Я. Вікова
фізіологія:
електронний посібник

/ [І. Я. Коцан, С. Є.
Швайко, О. Р. Дмитроца, Т. Я. Шевчук, Т.
Ф. Поручинська, О. А.
Журавльов]. – Луцьк,
2016 (електронне
видання).
3. Коцан І. Я. Біологія
у всесвітньому
просторі : Тестові
завдання для
перевірки якості
засвоєння знань / І. Я.
Коцан, Т. В.
Качинська, О. В.
Коржик. – Луцьк : ПП
Іванюк, 2017. – 79 с.
4. Kotsan I. Ya. Іndices
of Coherence of EEG
Rhythms in the Course
of Cognitive Activity as
Markers of Creative
Thinking: Gender
Specifiity / [I. Ya.
Kotsan, N. O.
Kozachuk, I. P.
Kuznetsov, A. I.
Poruchynskii] //
Neurophysiology. – Vol.
48. – No. 4, 2016. – Р.
277-286. – Режим
доступу:
https://link.springer.co
m/article/10.1007%2Fs1
1062-016-9600-z
5. Kuznietsov I.
Behavior reactions
characteristic of the
individuals with
egoistic and altruistic
type of social behavior /
O. Rakovets, I.
Kuznetsov, I. Kotsan //
EUREKA: Social and
Humanities. – 2018. –
Vol. 5. – P. 11-15. –
Режим доступу:
http://eujr.eu/social/article/view
/714
Коло наукових
інтересів:
Керівник наукової
школи
«Нейрофізіологічні
механізми
забезпечення
когнітивної діяльності
людини (віковий,
гендерний та
екологічний
аспекти)».
211925

Щепна Леся
Василівна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

21

Заповідна
справа та її
навчання у
шкільному
курсі біології

Виконуються пункти
2, 5, 13, 14, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Держтема «Екологофауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
Членкиня журі
учнівського обласного
конкурсу-захисту

робіт МАН секція
екологія, охорона
довкілля та
раціональне
природокористування
(2016, 2018, 2020 рр.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Щепна Л. В.
Заповідна справа :
Методичні
рекомендації до
проведення
практичних робіт / Л.
В. Щепна. – Луцьк :
ФОП Теліцин О. В.,
2019. – 32 с.
2. Щепна Л. В.
Заповідна справа :
Методичні
рекомендації до
проведення
практичних робіт для
студентів заочної
форми навчання / Л.
В. Щепна. – Луцьк :
ФОП Теліцин О. В.,
2020. – 16 с.
3. Щепна Л. В.
Заповідна справа :
Методичні
рекомендації до
проведення
практичних робіт для
студентів заочної
форми навчання / Л.
В. Щепна. – Луцьк :
ФОП Теліцин О. В.,
2020. – 16 с.
4. Зінченко О. П.
Біологія
індивідуального
розвитку : Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт
для студентів заочної
форми навчання / О.
П. Зінченко, Л. В.
Щепна. – Луцьк :
Медія, 2020. – 16 с.
5. Бусленко Л. В.
Дощові черв’яки
(Lumbricidae,
Oligochaeta) в системі
екологічної мережі
ЗахідноПодільської
височинної області /
Бусленко Л. В., Іванців
В. В., Іванців В. В.,
Щепна Л. В. //
Природа Західного
Полісся та прилеглих
територій: зб. Наук.
Пр. / [за заг. ред. Ф.В.
Зузука]. – Луцьк:
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2018.– № 15
– С. 161-165.
Коло наукових
інтересів:
Зоологія,
олігохетологія,
природоохоронна
робота.
194118

Сухомлін
Катерина

Завідувач
кафедри-

Біології та
лісового

Диплом
доктора наук

30

Паразитологія

Виконуються пункти
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

Борисівна

професор,
Основне
місце
роботи

господарства

ДД 003131,
виданий
03.04.2014,
Диплом
кандидата наук
БЛ 023489,
виданий
10.10.1989,
Атестат
доцента ДЦAP
002267,
виданий
29.06.1995,
Атестат
професора
12ПP 010995,
виданий
15.12.2015

14, 15, 16, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Голова журі
обласного Турніру
юних біологів, 2015 р.,
2016 р., 2017 р., 2019 р.
3. Голова журі
обласного (ІІІ) етапу
учнівської олімпіади з
екології, 2015 р., 2016
р., 2017 р., 2019 р.
4. Член журі
обласного (ІІІ) етапу
учнівської олімпіади з
біології, 2015 р., 2016
р., 2017 р., 2019 р.
5. Член
спеціалізованої вченої
ради Д 26.153.01 зі
спеціальностей:
03.00.08 – зоологія,
03.00.24 –
ентомологія, 03.00.25
– паразитологія,
гельмінтологія при
Інституті зоології ім. І.
І. Шмальгаузена НАН
України (2016-2019
рр.).
6. Гарант освітньопрофесійної програми
«Біологія» другого
(магістерського) рівня
вищої освіти за
спеціальністю 091
«Біологія» галізі
знань 09 «Біологія».
Кваліфікація: Магістр
біології.
Підвищення
кваліфікації:
Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г. С.
Сковороди, кафедра
зоології. Посвідчення
06/23-450.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Сухомлин Е. О
патогенных видах
мошек (Diptera,
Simuliidae) подзоны
смешанных лесов
Восточной Европы //
Екатерина Сухомлин,
Ольга Зиновьева,
Валерий Каплич //
Науковий вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки. Серія:
Біологічні науки,
2019, 3 (387). – С. 8190. – Режим доступу:
https://doi.org/10.2903
8/2617-4723-2019-387-

194118

Сухомлін
Катерина
Борисівна

Завідувач
кафедрипрофесор,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДД 003131,
виданий
03.04.2014,
Диплом
кандидата наук
БЛ 023489,
виданий
10.10.1989,
Атестат
доцента ДЦAP
002267,
виданий
29.06.1995,
Атестат
професора
12ПP 010995,
виданий
15.12.2015

30

Профілактика
паразитарних
захворювань
школярів

81-90
2. Сухомлін К. Б.
Паразитологгія:
Метод. рек. до викон.
лабораторних робіт /
Сухомлін К. Б.,
Зінченко О. П.,
Зінченко М. О. –
Луцьк : Медіа, 2020. –
72 с.
3. Сухомлін К. Б.
Паразитологія :
конспект лекцій /
уклад. К. Б. Сухомлін,
О. П. Зінченко. –
Луцьк : Медіа, 2020. –
96 с.
Коло наукових
інтересів:
Ентомологія, зоологія,
методика роботи з
обдарованими дітьми.
Виконуються пункти
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Голова журі
обласного Турніру
юних біологів, 2015 р.,
2016 р., 2017 р., 2019 р.
3. Голова журі
обласного (ІІІ) етапу
учнівської олімпіади з
екології, 2015 р., 2016
р., 2017 р., 2019 р.
4. Член журі
обласного (ІІІ) етапу
учнівської олімпіади з
біології, 2015 р., 2016
р., 2017 р., 2019 р.
5. Член
спеціалізованої вченої
ради Д 26.153.01 зі
спеціальностей:
03.00.08 – зоологія,
03.00.24 –
ентомологія, 03.00.25
– паразитологія,
гельмінтологія при
Інституті зоології ім. І.
І. Шмальгаузена НАН
України (2016-2019
рр.).
6. Гарант освітньопрофесійної програми
«Біологія» другого
(магістерського) рівня
вищої освіти за
спеціальністю 091
«Біологія» галізі
знань 09 «Біологія».
Кваліфікація: Магістр
біології.
Підвищення
кваліфікації:
Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г. С.
Сковороди, кафедра

зоології. Посвідчення
06/23-450.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Сухомлин Е. О
патогенных видах
мошек (Diptera,
Simuliidae) подзоны
смешанных лесов
Восточной Европы //
Екатерина Сухомлин,
Ольга Зиновьева,
Валерий Каплич //
Науковий вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки. Серія:
Біологічні науки,
2019, 3 (387). – С. 8190. – Режим доступу:
https://doi.org/10.2903
8/2617-4723-2019-38781-90
2. Сухомлін К. Б.
Паразитологгія:
Метод. рек. до викон.
лабораторних робіт /
Сухомлін К. Б.,
Зінченко О. П.,
Зінченко М. О. –
Луцьк : Медіа, 2020. –
72 с.
3. Сухомлін К. Б.
Паразитологія :
конспект лекцій /
уклад. К. Б. Сухомлін,
О. П. Зінченко. –
Луцьк : Медіа, 2020. –
96 с.
Коло наукових
інтересів:
Ентомологія, зоологія,
методика роботи з
обдарованими дітьми.
10134

Поручинська Доцент,
Тетяна
Основне
Федорівна
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
ДK 058684,
виданий
10.03.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
044517,
виданий
15.12.2015
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Екологічна
фізіологія
людини

Виконуються пункти
1, 9, 10, 13, 15, 16 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Робота у складі журі
III-IV етапу
Всеукраїнської
учнівської олімпіади з
біології (2017 рік).
2. Член Українського
фізіологічного
товариства (з 2000 р
по теперішній час).
3. Керівництво
школярем, який
зайняв призове місце
II-III етапу
Всеукраїнських
конкурсів-захистів
науководослідницьких робіт
учнів-членів
Національного центру
«Мала академія наук
України»; участь у
журі олімпіад чи
конкурсів «Мала
академія наук
України» :
2017-18 н.р.: Шевчук
Ангеліна (9 клас) та
Хвостюк Олексій (11

клас) – ІІ місце в
обласному конкурсізахисті.
2018-19 н.р.: Шевчук
Ангеліна (10 клас),
Середюк Дарина (9
клас), Черниш
Олександра (10 клас).
ІІІ місце у
Всеукраїнському
конкурсі-захисті.
Учень: Шевчук
Ангеліна (10 клас)
2019-20 н.р.: Шевчук
Ангеліна (11 клас) – І
місце в обласному
конкурсі-захисті
(секція «Біологія
людини»), Черниш
Олександра (11 клас) –
І місце в обласному
конкурсі-захисті
(секція «Медицина»),
Когут Ілона (10 клас)
– ІІ місце в обласному
конкурсі-захисті
(секція «Біологія
людини»).
4. Є одним з авторів та
розробників проекту,
поданого на конкурс
спільних українськопольських науководослідних проектів
для реалізації у 20182019 рр. МОН України
«Готовність дітей до
школи: морфологічні,
функціональні,
психічні,
територіальні
особливості» (2017
рік);
5. Є одним з
співавторів та
розробників проекту
«Європейська
політика у сфері
громадського
здоров’я» в рамках
програми Erasmus+
Jean Monnet Modules
(2018 рік)
Підвищення
кваліфікації:
Навчально-наукове
стажування,
Донецький
національний
університет ім. Тараса
Шевченка 01.07.–
31.12.2018 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Поручинська Т. Ф.
Неспецифічні та
специфічні фактори
захисту організму.
Конспект лекцій / Т.
Ф. Поручинська. –
Луцьк: 2018. – 86 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/14598/1/%D0%86%D
0%BC%D1%83%D0%B
D%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B3%D1%
96%D1%8F.%20%D0%
A2%D0%B5%D1%81%D

1%82%D0%B8.pdf
2. Поручинська Т. Ф.
Екологічна фізіологія
людини. Анотований
конспект лекцій /
[Укладачі: Т. Ф.
Поручинська, А. І.
Поручинський, І. Ф.
Пасичнюк, О. Р.
Дмитроца]. – Луцьк,
2017 (електронне
методичне видання).
3. Kozachuk N.
Relationship Between
The Rhythmic Activity
Of The Cerebral Cortex
And The Manifestation
Of Impulsivity /
Reflexivity / N.
Kozachuk, L. Shvartz,
O. Zhuravlov, A.
Poruchynskyi, O.
Dmytrotsa, O.
Abramchuk, T.
Poruchynska, O.
Zhuravlova, L. Goshko.
– Research Journal of
Pharmaceutical,
Biological and Chemical
Siences. – July-August,
2018. RJPBCS 9(4). –
P. 1349-1355. – Режим
доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
15548?locale=en
4. Поручинський А. І.
Особливості серцевої
діяльності студентів
при демонстрації
негативно
забарвлених
зображень /
Поручинський А. І.,
Поручинська Т. Ф.,
Дмитроца О. Р //
Матеріли VI
Всеукраїнської
науково-практичної
конференції
«Індивідуальні
психофізіологічні
особливості людини
та професійна
діяльність». 20
вересня 2017 року,
Черкаси. – 2017. – С.
62.
5. Поручинський А. І.
Вплив факторів
шахтного
виробництва на
дихальну систему
шахтарів /
Поручинський А. І.,
Дмитроца О. Р.,
Поручинська Т. Ф.,
Сторожук А.,
Пасічник Ю. //
Актуальні проблеми
фундаментальних
наук: матеріали II
Міжнар. наук. конф. −
Луцьк: ПФ “Вежа Друк”, 2017. – С. 225226.
6. Dmytrotsa O.
Spectral analysis of
EEG signals among
people with different
levels of personal

82463

Дмитроца
Олена
Романівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
спеціаліста,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
1999,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 031895,
виданий
15.12.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
020072,
виданий
30.10.2008
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Основи
здоров'я та
методика його
навчання

anxiety / O. Dmytrotsa,
Sv. Shvaiko, T.
Poruchynska , A.
Poruchynskyi , O.
Zhuravlov, A. Morenko
Journal of Pre-Clinical
and Clinical Research,
2018, Vol 12, No 1, 2225.
Коло наукових
інтересів:
Адаптаційні реакції
організму людини та
показники її здоров’я
в сучасних
антропоекологічних
умовах.
Виконуються пункти
1, 2, 3, 5, 10, 13, 16, 17
П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Членкиня журі
учнівської обласної
олімпіади з біології
(2015-2020 рр.).
2. Навчання в Зимовій
школі «Громадське
здоров’я в Україні»
(секція «Громадське
здоров’я», 48 год.).
Організатори:
Міністерство охорони
здоров’я України,
Школа охорони
здоров’я
Національного
університету «КиєвоМогилянська
академія», Україношвейцарський проєкт
«Розвиток медичної
освіти», UNISEF.
Період роботи школи:
18-22 березня 2019
року.
3. Навчання в Осінній
школі з медичної
освіти (19 CME
кредитів).
Організатори:
Міністерство охорони
здоров’я України,
Буковинський
державний медичний
університет,
Швейцарський
інститут тропічного та
громадського
здоров’я, Україношвейцарський проєкт
«Розвиток медичної
освіти», Світова
федерація з медичної
освіти. Період роботи
школи: 7-9 жовтня
2019 р.
4. Навчання у ІІІ
Зимової школи
Української асоціації
дослідників освіти
«Європейські
індикатори освітніх
досліджень».
Організатори: ГО
Українська асоціація
дослідників освіти
(УАДО), Програма
Erasmus+

Європейського Союзу.
Період роботи школи:
27 січня – 01 лютого
2020 року.
5. Участь в Українобританському форумі
«Досконалість
викладання і
навчання у вищій
освіті». Організатори
Форуму: Higher
Education Team,
British Council Ukraine.
Період проведення: 4
грудня 2019 р.
6. Є співаавтором та
виконавцем проєкту
«Навчай і навчайся
якісно», який
реалізується у межах
Стратегічного
практикуму для
керівників ЗВО
(організатори –
Києво-Могилянська
академія, ГО «Вище»,
Саксонський центр
викладання та
навчання вищої освіти
в Лейпцигу
(Німеччина),
Міністерство освіти і
науки України,
Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти) (20192021).
7. Є співавтором
проєкту «Якісно
навчай і якісно
навчайся», який
поданий на конкурс
для участі у Програмі
вдосконалення
викладання у вищій
освіті України, що
реалізується
Британською радою
(січень 2020 року).
8. Гарант освітньопрофесійної прорами
«Середня освіта.
Біологія,
природознавство,
здоров’я людини»
першого рівня вищої
освіти за
спеціальністю – 014
Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини) галузі знань
– 01
Освіта/Педагогіка.
Кваліфікація: вчитель
біології, основ
здоров’я,
природознавчатво.
Підвищення
кваліфікації:
1. Дніпровський
національний
університет імені
Олеся Гончара,
факультет медичних
технологій
діагностики та
реабілітації (навчальні
дисципліни – Вікова
фізіологія з основами
гігієни», Фізіологічні

основи фізичного та
психічного здоров’я»,
Система охорони
здоров’я в Україні та
світі») (2018 рік).
2. Люблінський
медичний
університет, відділ
лабораторної
дігностики. навчальні
дисципліни – Вікова
фізіологія з основами
гігієни», Фізіологічні
основи фізичного та
психічного здоров’я»,
Система охорони
здоров’я в Україні та
світі» (2018 рік).
3. Тренінговий центр
Т-Update, ТНПУ імні
Володимира Гнатюка,
Центр розвитку
особистості
«TrainingBOX», ГО
«Вище» Підвищення
квалі-фікації науковопедагогічних
працівників ЗВО
«Освітній десант.
Перформанс освітніх
майстер-класів».
Організатори: (2019
рік). 6 год.
4. Національний
університет «КиєвоМогилянська
академія», Центр
інноваційного
навчання та
викладання НаУКМА.
Тренінг
«Національний
семінар надзвичайних
викладачів» (2019
рік). 32 год.
5. Тренінговий центр
«T-Update».
Навчальний інтенсив
з сучасних методів у
викладанні «Teaching
Update: студії
сучасного викладача»
(2020 рік). 32 год.
6. Стратегічний
практикум для
керівників
університету,
Національний
університет «КиївоМогилянська
академія», ГО
«Вище», Саксонський
центр викладання та
навчання вищої освіти
в Лейпцигу, МОН
України, Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти,
10.10.2019 р. –
10.10.2019 р.;
16.12.2019 р. –
17.12.2019 р. 60 год.
7. Онлайн тренінг
«Викладацька
майстерність в
медичних ЗВО.
Випуск перший.
Зворотний зв'язок»
(організатори:
Україно-

швейцарський проєкт
«Розвиток медичної
освіти» спільно з ГО
«Інша освіта) (6.05.4.06. 2020 р.). 20 год.
8. Тренінговий
онлайн-курс «Групи
рівних. Заклади вищої
медичної освіти» з
посилення навичок
фасилітації
(організатори:
Україношвейцарський проєкт
«Розвиток медичної
освіти» спільно з ГО
«Інша освіта)
(жовтеннь-грудень
2020 р.). 45 год.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Вікова фізіологія з
основами гігієни:
Методичні вказівки до
проведення
практичних робіт / [О.
Р. Дмитроца, О. П.
Киричук, С. Є.
Швайко]. – Луцьк,
2018. – 52 с.
2. Дмитроца О. Р.
Вікова фізіологія з
основами валеології:
Методичні вказівки до
проведення
практичних робіт / О.
Р. Дмитроца, Т. Я.
Шевчук. – Луцьк,
2016. – 124 с.
(ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
освіти і науки України
від 29.12. 2016 року
№ 1691 серед
переможців ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу рукописів
навчальної літератури
для позашкільних
навчальних закладів
системи освіти за
Екологонатуралістичний
напрям позашкільної
освіти. Категорія
«Навчальна
література з
позашкільної освіти»).
3. Коцан І. Я. Вікова
фізіологія
[Електронний ресурс]
: [навч. посіб.] / [І. Я.
Коцан, С. Є. Швайко,
О. Р. Дмитроца, О. А.
Журавльов, Т. Ф.
Поручинська, Т. Я.
Шевчук] –
Східноєвроейський
національ-ний
університет ім. Лесі
Українки. – Електрон.
дані. – [Луцьк, 2016].
– Системні вимоги:
SunRav Bookreader
3.7.0.391. – Режим
доступу:
4.
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
10786.

5.
http://vvman.lutsk.ua/f
ile/m3.pdf
6. Цибульска О. В.
Вплив системи
дошкільної підготовки
до навчання на
функціональні
можливості
першокласників /
Цибульска О. В.,
Дмитроца О. Р.,
Швайко С. Є.,
Поручинський А. І. //
Здоровье для всех:
материалы VIII
международной
научно-практической
конференции, УО
«Полесский
государственный
университет», г.
Пинск, 18 – 19 апреля
2019 г. /
Министерство
образования
Республики Беларусь
[и др.]; редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. –
Пинск: ПолесГУ, 2019.
– С. 96.
7. S. Nazaruk, H.
Physical activity of
children in pre-school
age in the opinion of
parents and teachers
from kindergartens in
Ukraine / S. Nazaruk,
H. Konowaluk-Nikitin,
A. Poruchynskyi, O.
Dmytrotsa, T.
Poruchynska // Society.
Integration. Education.
Proceedings of the
International Scientific
Conference. Volume II.
May 25th-26th 2018.
P613-622.
8. Дмитроца О. Р.
Показники фізичного
розвитку
першокласників в
умовах традиційної та
нової української
школи / Дмитроца О.
Р. // Вісник
Черкаського
університету. 2020. –
№ 1. – С. 33-41.
Коло наукових
інтересів:
Фізіолого-гігієнічні
критерії формування
здоров'яорієнтованої
поведінки сучасних
школярів; вплив
факторів довкілля на
фізичне здоров'я
школярів.
117162

Іванців
Володимир
Васильович

Професор,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДД 006555,
виданий
09.04.2008,
Диплом
кандидата наук
БЛ 006240,
виданий
26.10.1979,
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Теорія
еволюції

Виконуються пункти
2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 19 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Держтема «Екологофауністичні
дослідження

Атестат
доцента ДЦ
092387,
виданий
06.08.1986,
Атестат
професора
12ПP 005637,
виданий
30.10.2008

тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
Керівник проблемних
груп: «Зоологія
безхребетних»;
«Натуралістична
робота» (з 2018-2020),
«Музейна справа» (з
2018-2020),
«Екологічні системи
України» (з 20192020),
«Теорії еволюції» (з
2018-2020)
Керівник навчальнонаукової лабораторії
«Олігохетології».
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Бусленко Л. В.
Теорія еволюції :
Методичні
рекомендації до
проведення
лабораторних робіт /
Л. В. Бусленко, В. В.
Іванців. – Луцьк : ПП
Іванюк, 2018. – 64 с.
2. Бусленко Л. В.
Екологічні ніші
дощових черв’яків
західного ВолиноПоділля / Бусленко Л.
В., Іванців В. В. //
Стан і біорізноманіття
екосистем Шацького
національного
природного парку:
матеріали наукової
конференції. – Львів :
СПОЛОМ, 2018. – С.
12-15.
3. Бусленко Л. В.
Дисипативні процеси
синергетичних систем
дощових черв’яків /
Бусленко Л. В., Іванців
В. В. // Енергетична
безпека
навколишнього
середовища –
Матеріали V
Міжнародної науковопрактичної
конференції (03-05
жовтня 2019 року). –
Луцьк: ІВВ Луцького
національного
технічного
університету, 2019. –
С. 55-57.
4. Бусленко Л. В.
Дощові черв’яки
Правобережної
України (видове
різноманіття,
екологія, біологія,
кадастр) / Л. В.
Бусленко, В. В.
Іванців. – Луцьк : ПП
Іванюк В. П., 2020. –
400 с.
5. Зоологія
безхребетних:
Методичні
рекомендації /
Укладачі Бусленко Л.

318977

Салієва Леся Старший
Миколаївна викладач,
Основне
місце
роботи

Хімії, екології
та фармації

Диплом
бакалавра,
Волинський
національний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2012,
спеціальність:
0703 Хімія,
Диплом
магістра,
Східноєвропей
ський
національний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2013,
спеціальність:
0703 Хімія,
Диплом
кандидата наук
ДK 054617,
виданий
20.06.2019

1

Хімія

В., Іванців В. В. –
Луцьк : ПП Іванюк В.
П., 2020. – 86 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
18442
Коло наукових
інтересів: Зоологія
безхребетних тварин,
екологія огігохет,
педобіологія,
методика навчання
екології.
Виконуються пункти
1, 2, 10, 12, 15, 16 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Член Асоціації
превентативної та
антиейджинг
медицини, з березня
2020 року
2. Патент на корисну
модель № 105806
Україна. Спосіб
отримання 3-аліл-5-R2-тіогідантоїнів //
Салієва Л. М., Сливка
Н. Ю. Заявник і
патентоотримач
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки; заявлений
27.08.15;
опублікований
11.04.2016; Бюл. № 7,
2016 р.
3. Патент на корисну
модель № 134848
Україна. Спосіб
отримання
конденсованих
похідних перхлоратів
2(арилсульфанілметил)
-2,3,5,6тетрагідроімідазо-[2,1b][1,3]тіазол-7-онію //
Салієва Л. М., Сливка
Н. Ю., Васькевич А. І.,
Вовк М. В. Заявник і
патентоотримач
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки; заявлений
17.12.18;
опублікований
10.06.2019; Бюл. № 11,
2019 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Салиева Л. Н.
Синтез производных
спиро[имидазо[2,1-b]
[1,3]тиазол-6,3'пирролидина] /
[Салиева Л. Н.,
Сливка Н. Ю.,
Мельник Д. А.,
Русанов Э. Б.,
Васькевич Р. И., Вовк
М. В.] // Химия
гетероцикл. соед. –
2018. – Т. 54. – № 2. –
С. 130-137. IF: 1.519

(Scopus). – Реєим
доступу:
https://docplayer.ru/75
749706-Sintezproizvodnyh-spiroimidazo-2-1-b-1-3tiazol-6-3pirrolidina.html
2. Салиева Л. Н.
Неожиданная реакция
аминолиза 2-метил2,3дигидроимидазо[2,1b][1,3]тиазол-5(6Н)она / [Салиева Л. Н.,
Сливка Н. Ю., Русанов
Э. Б., Васькевич Р. И.,
Вовк М. В.] // Химия
гетероцикл. соед. –
2018. – Т. 54. – № 9. –
С. 902-904. IF: 1.519
(Scopus).
3. Lesya M. Saliyeva
Unexpected aminolysis
reaction of 2-methyl2,3dihydroimidazo[2,1-b]
[1,3] thiazol-5(6Н)-one
/ [Lesya M. Saliyeva,
Nataliia Yu. Slyvka,
Eduard B. Rusanov,
Ruslan I. Vas'kevich,
Mikhailo V. Vovk] //
Chemistry of
Heterocyclic
Compounds. – 2018. –
Vol. 54, No. 9, pp. 902904. – Режим доступу:
http://hgs.osi.lv/index.
php/hgs/article/view/4
604
4. Салієва Л. М.
Синтез і структурна
функціоналізація 6заміщених 2,3дигідро-імідазо[2,1-b]
[1,3]тіазол-5-онів /
Салієва Л. М.,
Васькевич Р. І.,
Сливка Н. Ю., Вовк М.
В. // Журн. орг. фарм.
хім. – 2018. – Т. 16. –
№ 2. – С. 31-41. –
Режим доступу:
http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis
_64.exe?
I21DBN=LINK&P21DB
N=UJRN&Z21ID=&S21
REF=10&S21CNR=20&
S21STN=1&S21FMT=AS
P_meta&C21COM=S&2
_S21P03=FILA=&2_S2
1STR=jofkh_2018_16_
2_4
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/jofkh_2018_16_2_
4
5. Салиева Л. Н.
Имидазотиазолы и их
гидрированные
аналоги: методы
синтеза и медикобиологический
потенциал / [Салиева
Л. Н., Дяченко И. В.,
Васькевич Р. И.,
Сливка Н. Ю., Вовк М.
В.] // Химия
гетероцикл. соед. –

2020. – Т. 56. – № 11.
– С. 1394-1407. IF:
1.519 (Scopus)
6. Литвинчук М. Б.
Особенности
взаимодействия (5метил-1,3тиазолидин-2илиден)кетонов с
тозилазидом /
[Литвинчук М. Б.,
Бентя А. В., Салиева Л.
Н., Русанов Э. Б., Вовк
М. В.] // Химия
гетероцикл. соед. –
2020. – Т. 56. – № 9. –
С. 1230-1233. IF: 1.519
(Scopus)
Коло наукових
інтересів: органічна
хімія, органічний
синтез, хімія
гетероциклічних
сполук,
фармацевтична хімія.
49183

Бусленко
Леся
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
спеціаліста,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 031891,
виданий
15.12.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
020709,
виданий
23.12.2008

15

Фауна України
та її
збереження

Виконуються пункти
2, 3, 11, 13, 14, 15, 16 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Держтема «Екологофауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
Керівник проблемних
груп:
1.«Екологія» 20192020),
2. «Ґрунтова біологія»
(2017-2020),
3.«Фауна України»
(2017-2020),
4.«Біологічні
експерименти» (20192020).
Підвищення
кваліфікації:
1. Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології. (16
травня – 16 червня
2017 року).
Сертифікат № 134.
2. Підвищення
кваліфікації у сфері
дистанційного
навчання «Базові
навички роботи у
системі управління
навчанням «Moodle».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, центр
інноваційних
технологій та
комп’ютерного
тестування. Свідоцтво
Серія п-к № 20/18.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Бусленко Л. В.
Фауна України та її

збереження:
Методичні
рекомендації /
Укладачі Бусленко Л.
В., Іванців В. В. –
Луцьк : ПП Іванюк В.
П., 2020. – 70 с.
2. Шацьке поозеря.
Тваринний світ.
Колективна
монографія. –
Наукове електронне
видання CD-ROM. –
Луцьк: Вежа-Друк,
2016. – С. 28-36.
3. Іванців В. В. Дощові
черв’яки (Oligochaeta,
Lumbricidae)
гідроморфних ґрунтів
Кременецьких гір і
Вороняків / В. В.
Іванців, Л. В.
Бусленко. П. С.
Сидорчук // Наукові
записки
Тернопільського
національного
педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка.
Серія: Біологія. –
Тернопіль, 2016. – №1
(65). – С. 73-80.
[Електронний ресурс].
– Режим доступу:
https://www.researchg
ate.net/profile/Im_Dan
ylyk/publication/32056
3921_Rodina_Cyperace
ae_Sackogo_nacionaln
ogo_prirodnogo_parku
_Zahidne_Polissa_taks
onomicna_diferenciacia
_j_aspekti_ohoroni/lin
ks/59edeebdaca27250fe
79dfe2/RodinaCyperaceae-Sackogonacionalnogoprirodnogo-parkuZahidne-Polissataksonomicnadiferenciacia-j-aspektiohoroni.pdf
4. Бусленко Л. В.
Дощові черв’яки
(Lumbrici-dae,
Oligochaeta) в системі
екологічної мережі
Західно-Подільської
височинної області /
Л. В. Бусленко, В. В.
Іванців, В. В. Іванців,
Л. В. Щепна //
Природа Західного
Полісся та прилеглих
територій: Збірник
наукових праць. –
Луцьк :
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2018.– № 15
– С. 161-165.
5. Бусленко Л. В.
Дощові черв’яки
Західного-Поділля /
Л. В. Бусленко, В. В.
Іванців, В. В. Іванців
// Екологічні нотатки.
– 2018. – № 7. – С. 6268.

364240

Коржик
Ольга
Василівна

Асистент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
магістра,
Східноєвропей
ський
національний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2015,
спеціальність:
8.04010201
біологія

0

Еволюційна
фізіологія

Коло наукових
інтересів: Екологія,
олігохетологія,
методика
натуралістичної
роботи
Виконуються пункти
1, 2, 5, 13, 14, 16 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Erasmus+ проєкт
Students’ Mobility
Capacity Building in
Higher Education in
Ukraine and Serbia /
MILETUS, 01.02.2019
– 30.06.2019.
Координатор проєкту:
Гамбурзький
технологічний
університет (ФРН),
приймаюча сторона:
Університет Нові Сад
(Сербія).
Реєстраційний номер
проєкту: 574050-EPP1-2016-1-DE-EPPKA2CBHE-SP. Виконання
наукового
дослідження на тему:
«Microfluidic devices
for monitoring and
detection of false drugs
and other biological
substances». – Режим
доступу:
https://miletus.mnau.e
du.ua/
2. Очна участь у
другому круглому
столі для обговорення
і оцінок розроблених
рекомендацій щодо
програм мобільності
для дослідників з
особливим акцентом
на змішані програми
мобільності, MILETUS
проєкт, 9-10 липня
2019 року, Ніш,
Сербія. – Режим
доступу:
https://miletus.mnau.e
du.ua/workingseminar-for-phdstudents-and-secondtable-round-discussionon-mobilityperspectives-forresearchers/
Підвищення
кваліфікації:
1. Стажування за
програмою
мобільності Еrasmus+:
Інститут біотехнології
Люблінського
католицького
університету імені
Іоанна Павла ІІ,
Польща, 06.03.201710.03.2017.
Прослухано курс
лекції із сучасних
проблем біотехнології
та їх застосування в
сфері охорони
здоров’я. Пройдено
лабораторні курси із

генетичної інженерії
та медичної
мікробіології.
2. Факультет
технічних наук /
Центр репродуктивної
ендокринології і
передачі сигналів
університету Нові Сад,
Сербія, 02.04.2019 –
31.05.2019. Напрямки
проведених
досліджень:
мікрофлюїдика (Labon-Chip, Organ-onChip) – виготовлення
та тестування;
проєктування,
виготовлення і
характеристика різних
типів сенсорів; 3D
друк. Завдяки
співпраці із
науковцями Центру
репродуктивної
ендокринології і
передачі сигналів
(кафедра біології і
екології, факультет
наук, Університет Нові
Сад) проведено
наукове дослідження
за такими темами:
«Biotechnology
application of
microfluidic platform
for recognition of
testosterone
concentration in
different liquid
solutions; «Printable
and flexible sensors for
monitoring heavy
metals in soil».
3. Підвищення
кваліфікації у сфері
застосування
технологій
електронного
навчання й
менеджменту
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: Office
365»,
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, 06.03.2020
р. – 08.05.2020 р.
Номер сертифікату №
584/20.
4. Підвищення
кваліфікації у сфері
оволодіння
професійної
англійської мови з
29.10.2015 р. до
16.06.2016 р., згідно
загальноєвропейськог
о стандарту / CEFR
сертифіковано на
відмінно за В1 рівнем
підготовки.
Сертифікат № 0218
від 16.06.2016 р.
5. Підвищення
кваліфікації у сфері
проведення науководослідницької

діяльності завдяки
участі у роботі
онлайн-семінарів
Clarivate Analitics,
«Пошук і аналіз
літератури у Web of
Science Core
Collection»,
«Демонтстрація,
аналіз і оцінка
наукового доробку
науковця»,
«Оновлений Journal
Citation Reports»,
«Аналітичний
інструмент InCites для
установи та
науковця»,
«Академічна
доброчесність –
запорука успішного
розвитку науки і
держави»
(організатори:
Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти,
Інформаційноаналітичні ресурси та
навчання Clarivate,
Національний
університет «КиєвоМогилянська
академія», НТУ
«Харківський
політехнічний
інститут»), 6-10 липня
2020 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Korzhyk O. V.
Coherence EEG
frequency components
during manual
movements executed by
the subdominant hand
in women / O. V.
Korzhyk, O. S.
Pavlovych, A. H.
Morenko // Regulatory
Mechanisms in
Biosystems. – 2017. –
8(1). – P. 51-57. Режим
доступу:
https://medicine.dp.ua
/index.php/med/article
/view/021710
2. Korzhyk O. The
electrical brain activity
in men with different
alpha-rhytm
characteristics during
manual movements
executed by the
subdominant hand / O.
Korzhyk, O. Morenko,
A. Morenko, I. Kotsan
// Annals of
Neurosciences. – 2018.
– Vol. 25 No 2. – 98104. – Режим доступу:
https://www.karger.co
m/Article/FullText/487
065
3. Korzhik O. V. EventRelated EEG
Synchronization /
Desynchronization
under Conditions of

Cessation and
Switching over of the
Programs of Manual
Movements in Men / O.
V. Korzhik, A. G.
Morenko, І. Ya. Kotsan
// Neurophosiology. –
2018. – Vol. 50, No. 3.
– P. 189 197. Режим
доступу:
https://link.springer.co
m/article/10.1007/s110
62-018-9736-0
6. Korzhyk O. Gender
Features of Brain
Processes During
Inhibition of Manual
Movements’ Program /
[O. Korzhyk, O.
Morenko, A. Morenko,
I.Kotsan] // Annals of
Neuroscienes. – 2019.
– 26(1). – P. 4-9. –
Режим доступу:
https://journals.sagepu
b.com/doi/abs/10.5214/
ans.0972.7531.260103
7. Korzhyk O.
Peculiarities of
Electromyographic
Activity of Hand’s
Distal Muscles in
Women With Different
Modal α-Frequency / O.
Korzhyk, O. Pavlovych,
S. Braniuk, O. Morenko
// Науковий вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки. –
Серія: Біологічні
науки. – 2018. –
4(377). – С. 115-122.
Режим доступу:
https://journalbio.eenu
.edu.ua/index.php/bio/
article/view/145
4. Korzhyk O. Eventrelated synchronization
/ desynchronization in
terms of switch of
manual motor
programs in men. / [O.
Korzhyk, O. Pavlovych,
L. Shvarts, T. Shevchuk,
O. Dmytrotsa, A.
Poruchynskiy, A.
Morenko] // Biologija.
– 2017. – Vol. 63. No. 4.
– P. 297-305. – Режим
доступу:
https://www.lmaleidykl
a.lt/ojs/index.php/biolo
gija/article/view/3604
5. Korzhyk O.
Peculiarities of brain
processes during the
stop and switch of
motor programs among
women. / [O. Korzhyk,
O. Pavlovych, O.
Abramchuk, O.
Dmytrotsa, A.
Poruchynskiy, T.
Kachynska, A.
Morenko] //
BIOLOGIJA. – 2018. –
Vol. 64. - №. 3. – P.
217-227. – Режим
доступу:

https://lmaleidykla.lt/o
js/index.php/biologija/
article/view/3827
Коло наукових
інтересів:
Керівництво
науковим гуртком
«Сучасні методики
діагностування
біоелектричної
активності головного
мозку людини в
різних
функціональних
станах». Проблемна
група «Електрична
активність кори
головного мозку під
час гальмування і
переключення
моторних програм
мануальних рухів».
117214

Коцун Борис Доцент,
Борисович
Основне
місце
роботи

Педагогічної
освіти та
соціальної
роботи

Диплом
кандидата наук
ДK 002875,
виданий
10.03.1999,
Диплом
кандидата наук
KH 005565,
виданий
20.05.1994,
Атестат
доцента ДЦ
006994,
виданий
18.02.2003

30

Методика
вивчення
природи
Волинської
області

Виконуються пункти
2, 8, 13, 14, 15, 17, 18
пункту 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Член журі
Всеукраїнського
біологічного форуму
учнівської і
студентської молоді
«Дотик природи»,
Волинський обласний
екологонатуралістичний
центр, (2018 р.);
2. Член тижня
науково-освітніх
проектів «Україна –
Європа – Світ»
(Волинський
обласний екологонатуралістичний
центр, 12 грудня 2019
р.);
3. Керівник гуртка у
Волинському
обласному екологонатуралістичному
центрі за
сумісництвом.
4. Виконавець
госпдоговірної теми:
Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
парку-пам′ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого
значення «Сидоруків
парк» Договір
№41/389У-20-3Ф.
Обсяг фінансування –
15000 грн.
Підвищення
кваліфікації:
Уманський державний
педагогічний
університет імені
Павла Тичини,
кафедра біології та
методики її навчання,
20.12 2017–20.02.2018
р. Наказ №992о/д від
19.12.2017 р.
Науково-методичні

публікації за
тематикою курсів:
1. Основи
природознавства з
методикою
ознайомлення дітей з
природою. Методичні
рекомендації
нормативної
навчальної
дисципліни
підготовки бакалаврів
факультету
педагогічної освіти і
соціальної роботи
галузі знань 01
«Освіта»
спеціальності 012
«Дошкільна освіта»
освітньої програми
«Дошкільна освіта» /
Укладач Б. Б. Коцун. –
Луцьк: Друк ПП
Іванюк В.П., 2018. –
32 с.
2. Репродуктивна
біологія рослин на
уроках біології.
Методичні
рекомендації до
проведення
лабораторних занять
для магістрів
біологічного
факультету
спеціальності 014
«Середня освіта
(Біологія)» освітньої
програми «Біологія»
/Укладачі: Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина, Б. Б.
Коцун. – Луцьк: Вежа
Друк, 2018. – 36 с.
3. Кузьмішина І. І.
Родина Pyrolaceae
Dum. у флорі
Національного
природного парку
«Прип'ять-Стохід» /
[І. І. Кузьмішина, Л.
О. Коцун, Б. Б. Коцун,
О. В. Бубало, Ю. В.
Вабіщевич] //
Природа Західного
Полісся та прилеглих
територій: зб.наук.пр.
[за заг.ред. Ф.В.
Зузука]. – Луцьк:
Східноєвроп.нац.ун-т
ім. Лесі Українки,
2016. – № 13. – С. 121–
124. [Електронний
ресурс]. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13519
4. Коцун Л. О.
Перспективи для
надання
природоохоронного
статусу ділянкам
лісових насаджень за
участі вікових дерев
Quercus robur L. на
території державного
підприємства
«ВолодимирВолинське
лісомисливське

господар-ство»
(Волинська область,
Україна) / Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина, В. П.
Войтюк, Б. Б. Коцун //
Біологія та валеологія,
2019. – Вип. 21. – С.
55-63. [Збірник
зареєстровано в
міжнародних
каталогах
періодичних видань та
базах даних:
Ulrichsweb Global
Serials Directory, OCLC
WorldCat, Open
Academic Journals
Index (OAJI), Research
Bible, Index
Copernicus, Google
Scholar, ERIH PLUS,
BASE (Bielefeld
Academic search
Engine), Open AIRE].
[Електронний ресурс].
– Режим доступу:
https://doi.org/10.3414
2/23122218.2019.21.07
5. Коцун Л. О.
Флористичні
дослідження
екологічної стежки
«Черемський
заповідник»
(Маневицький район,
Волинська область) /
[Л. О. Коцун, І. І.
Кузьмішина, Б. Б.
Коцун, В. В. Деркач] //
Природа Західного
Полісся та прилеглих
територій: зб.наук.пр.
/ [за заг. ред. Ф. В.
Зузука]. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т
ім. Лесі Українки,
2019. – № 16. – С. 160165. [Електронний
ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.esnuir.een
u.edu.ua/bitstream/123
456789/16690/1/ПЗПо
лісся_16_2019.pdf
6. Кузьмішина І. І.
Гербарій як засіб
підготовки магістрів
спеціальності
«Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини») / І. І.
Кузьмішина, Л. О.
Коцун, Б. Б. Коцун //
Традиційні та
інноваційні підходи
до наукових
досліджень :
матеріали міжнар.
наукової конференції
(Т. 2), 10 квітня 2020
р. – Луцьк, Україна :
МЦНД, 2020. – С. 1314. – Режим доступу:
https://doi.org/10.3607
4/10.04.2020.v2.02
Коло наукових
інтересів: початкова
картографічна освіта,
навчальне
краєзнавство, природа

Волині та її вивчення
в початковій школі.
Робота з
обдарованими
учнями.
11452

Поручинськ
ий Андрій
Іванович

Директор,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
кандидата наук
ДK 007565,
виданий
27.06.2000,
Атестат
доцента 02ДЦ
000712,
виданий
19.02.2004

22

Основи
ендокринології
та обмін
речовин

Виконуються пункти
1, 3, 7, 8, 9, 16 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Член Українського
фізіологічного
товариства (з 2000 р
по теперішній час),
2. Українського
біофізичного
товариства (з 2010 р.
по теперішній час),
Українського
товариства нейронаук
з 2012 р. по
теперішній час).
3. Голова журі
обласного конкурсузахисту учнівських
науководослідницьких робіт
Волинського
відділення МАН
(2015-2018 роки).
4. Член журі
учнівської обласної
олімпіади з біології
(2017-2018 роки).
5. Голова експертної
комісії МОН України з
проведення первинної
акредитаційної
експертизи освітньопрофесійної програми
Біологія зі
спеціальності «091
Біологія» за другим
(магістерським)
рівнем вищої освіти у
Харківському
національному
педагогічному
університеті імені Г. С.
Сковороди (21-23
травня 2018 року),
наказ МОН №640-л
від 7.05.2018 року.
6. Заступник голови
Галузевої експертної
ради галузі знань «091
Біологія»
Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти (20192020 рр.).
7. Член редколегії
періодичного
наукового видання
(журналу) «Health
Problems of
Civilization» (Index
Copernicus), Польща.
Підвищення
кваліфікації:
1. Навчально-наукове
стажування
Університет Марії
Кюрі Склодовської в
Любліні (біологічний
факультет), Науковотехнологічний парк в
Любліні (Польща)

01.06.2016 –
31.08.2016 р.
2. Навчально-наукове
стажування
Дніпровський
національний
університет імені
Олеся Гончара,
кафедра клінічної
лабораторної
діагностики
02.02.2018-30.10.2018
р.
3. Навчально-наукове
стажування:
Підвищення
кваліфікації у сфері
дистанційного
навчання «Базові
навички роботи у
системі управління
MOODLE», Центр
інноваційних
технологій та
комп’ютерного
тестування СНУ імені
Лесі Українки 16.02.28.02. 2018 р. Семінар
Семінар «Дистанційне
навчання засобами
Microsoft Office 365»,
загальним обсягом
108 год ( в т.ч. 72 год.
спільної аудиторної
роботи). Отримав
базові компетенції для
роботи й комунікацій,
а також організації,
адміністрування й
забезпечення
навчального процесу.
Жовтень 2018 Грудень 2018 року.
4. Онлайн курс
«Експерт з
акредитації освітніх
програм, он лайн
тренінг», наданий
Національним
агентством із
забезпечення якості
вищої освіти через
платформу масових он
лайн курсів
Prometheus
(Сертифікат виданий
15.10.2019 року)
Жовтень 2019 року.
5. Підвищення
кваліфікації: Науковопрактичний семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю» (наказ
№14К/А від
30.05.2019 р.), 108
годин, з них 56 год –
лекційних, 26 год
практичних, 26 год –
самостійних).
Сертифікат №513/19
про підвищення
кваліфікації Травень
2019 року.
6. Онлайн-тренінг
«Викладацька
майстерність в

медичних ЗВО.
Випуск перший.
Зворотній зв’язок»
(тривалість 20 годин),
організатори україношвейцарський проект
«Розвиток медичної
освіти» спільно з
«Іншою освітою». 6
травня – 4 червня
2020 року.
7. Майстер-клас
«Основи роботи з
системою перевірки
текстів на плагіат»
(UNICHECK Україна)
12 травня 2020 року.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Пикалюк В. С.
Залози внутрішньої
секреції та обмін
речовин: електронний
посібник / [В. С.
Пикалюк, С. Є.
Швайко, О. Р.
Дмитроца, Т. Я.
Шевчук, Т. Ф.
Поручинська, А. І.
Поручинський, О. А.
Журавльов]. – 2016.
2. Коцан І. Я.
Психофізіологічні
функції та інтегровані
показники фізичного
здоров’я людини в
умовах сучасних
екзогенних впливів
різної природи та
інтенсивності :
монографія / за заг.
ред. І. Я. Коцана, А. І.
Поручинського. –
Луцьк, 2017. – 297 с.
3. Поручинська Т. Ф.
Екологічна фізіологія
людини. Анотований
конспект лекцій / Т.
Ф. Поручинська, А. І.
Поручинський, І. Ф.
Пасичнюк, О. Р.
Дмитроца. – Луцьк,
2017. – 56 с.
4. Екологічна
фізіологія людини :
методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт /
укладачі:
Поручиинська Т. Ф.,
Пасичнюк І. Ф.,
Поручинський І. Ф.,
Поручинський А. І.,
Дмитроца О. Р. –
Луцьк : ПП Іванюк,
2016. – 56 с.
5. Пикалюк В. С.
Тератологічний
тлумачний словник /
уклад.: В. С. Пикалюк
[В. С. Пикалюк, О. П.
Антонюк, В. В.
Кривецький, Т. Я.
Шевчук, Л. О. Шварц,
О. М. Абрамчук, О. А.
Журавльов, О. Р.
Дмитроца, О. В. Усова,
В. Є. Лавринюк, О. П.

Мотузюк, А. І.
Поручинський, В. Г.
Синиця, Я. В.
Степанюк]. – Луцьк:
Вежа-Друк, 2019. –
576 с.
Коло наукових
інтересів:
Адаптаційні реакції
організму людини та
показники її здоров’я
в сучасних
антропоекологічних
умовах.
49183

Бусленко
Леся
Володимирів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
спеціаліста,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 031891,
виданий
15.12.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
020709,
виданий
23.12.2008

15

Методика
організації
куточка живої
природи

Виконуються пункти
2, 3, 11, 13, 14, 15, 16 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Держтема «Екологофауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
Керівник проблемних
груп:
1.«Екологія» 20192020),
2. «Ґрунтова біологія»
(2017-2020),
3.«Фауна України»
(2017-2020),
4.«Біологічні
експерименти» (20192020).
Підвищення
кваліфікації:
1. Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології. (16
травня – 16 червня
2017 року).
Сертифікат № 134.
2. Підвищення
кваліфікації у сфері
дистанційного
навчання «Базові
навички роботи у
системі управління
навчанням «Moodle».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, центр
інноваційних
технологій та
комп’ютерного
тестування. Свідоцтво
Серія п-к № 20/18.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Бусленко Л. В.
Натуралістична
робота в закладах
освіти : Методичні
рекомендації / Л. В.
Бусленко, В. В.
Іванців. – Луцьк, 2019.
– 50 с.
2. Іванців В. В. Видове
багатство комплексів
дощових червяків
(Oligochaeta,
Lumbricidae)
Вороняків / Іванців

В.В. Бусленко Л.В.,
Сидорчук П.С. // ХІІ
Міжнародна наукова
конференція студентів
та аспірантів «Молодь
і поступ біології». –
Збірник тез. – Львів,
19-21 квітня 2016. – С.
154-155.
3. Бусленко Л. В.
Дощові черв’яки
Право-бережної
України (видове
різноманіття,
екологія, біологія,
кадастр) / Л. В.
Бусленко, В. В.
Іванців. – Луцьк : ПП
Іванюк В. П., 2020. –
400 с.
4. Бусленко Л. В.
Фауна України та її
збереження:
Методичні
рекомендації /
Укладачі Бусленко Л.
В., Іванців В. В. –
Луцьк : ПП Іванюк В.
П., 2020. – 70 с.
Коло наукових
інтересів: Екологія,
олігохетологія,
методика
натуралістичної
роботи.
56852

Голуб
Валентина
Олександрів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
KH 011628,
виданий
01.10.1996,
Атестат
доцента ДЦ
005786,
виданий
17.10.2002

33

Культурні
рослин та
озеленення
школи

Виконуються пункти
2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16,
17 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Член
спеціалізованої вченої
ради К 47.104.05 із
захисту
кандидатських
дисертацій за
спеціальністю
03.00.16 – екологія,
06.01.03 –
ґрунтознавство і
агрофізика
(Національний
університет водного
господарства та
природокористування
, м. Рівне).
2. Лекції вчителямбіологам в
Волинському
обласному інституті
післядипломної освіти
педагогічних кадрів з
актуальних питань
ботанічної науки та
методики викладання
біології в школі (20152019 р.)/
3. Надавала
консультації з
фізіології рослин, при
підготовці учасників
республіканської
олімпіади школярів з
біології, біологічного
турніру з біології.
Підвищення
кваліфікації:

1. Короткострокове
навчання: участь у
роботі науковопрактичного семінару
«Інноваційні
методики навчання з
використанням
комп’ютерноорієнтованого
середовища». м.
Луцьк, СНУ імені Лесі
Українки, на базі
кафедри вищої
математики та
інформатики та
кафедрі прикладної
математики та
інформатики.Сертифі
кат про підвищення
кваліфікації № 177/16
Серія н/с (Наказ №22
К/А від 30 травня
2016 р.) .
2. Підвищення
кваліфікації за
категорією керівників
гуртків позашкільних
навчальних закладів у
ВІППО. ВІППО
(Свідоцтво АС
02139699/02300-17). з
09.03.2017 по
08.06.2017 року
3. Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
Інститут біології та
медицини, кафедра
біології рослин.
Сертифікат №
056/607. Піврічне
стажування з
27.02.2017 р. по
27.08.2017 р.
4. Короткострокове
навчання протягом
участі у роботі
науково-практичному
семінарі
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю». м. Луцьк,
СНУ імені Лесі
Українки,. Сертифікат
№ 429/19 серія н/с
про підвищення
кваліфікації (наказ №
14 К/А від 30.05.2019
р.) 30.05.2019 р. по
12.06.2019 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Голуб С. М.
Дослідження
ресурсозберігаючих
технологій при
вирощуванні зернових
культур в умовах
Західного Полісся
України / С. М. Голуб,
О. В. Скуратівська, В.
О. Голуб // Науковий
вісник
Східноєвропейського
національного

університету імені
Лесі Українки. – Серія
Біологічні науки. –
Луцьк : Вежа, 2017. –
№ 8 (333). – С. 146153.
2. Голуб С. М.
Вивчення
ефективності
мінерального
живлення на
продуктивність і
якість тритикале /
Голуб С. М., Білітюк А.
П., Голуб В. О. //
Сучасний стан і
перспективи
ефективного
використання
земельних ресурсів
Полісся. Збірник
статей Науковопрактичної
конференції, м.
Житомир, 19 травня
2018 року. –
Житомир: Вид-во ЕЦ
«Укрекобіокон», 2018
– С. 34-39. – Режим
доступу:
http://www.iogu.gov.ua
/wpcontent/uploads/2019/
05/%D0%97%D0%91%
D0%86%D0%A0%D0%
9D%D0%98%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0
%90%D0%A2%D0%95
%D0%99%D0%86%D0%A1%D0
%93%D0%9F-2018.pdf
3. Голуб В. О.
Ефективність різних
систем удобрення при
вирощуванні озимого
жита в умовах Полісся
/ В. О. Голуб, С. М.
Голуб // Агрохімія і
ґрунтознавство.
Міжвідомчий
тематичний науковий
збірник. Спеціальний
випуск. Книга 2.
Меліорація,
рекультивація,
охорона ґрунтів,
агрохімія, гумусовий
стан, біологія ґрунтів,
органічне
землеробство. – Х
арків : ПП «СтильІздат», 2018. – С. 149151. – Режим доступу:
https://www.researchg
ate.net/profile/Zenon_
Hamkalo2/publication/
327861064_SUCASNA
_PARADIGMA_ORGA
NICNOI_RECOVINI_G
RUNTU_I_OBMEZEN
NA_NA_VIKORISTAN
NA_TERMINU_GUMU
S/links/5ba9fe0192851c
a9ed23a973/SUCASNA
-PARADIGMAORGANICNOIRECOVINI-GRUNTUI-OBMEZENNA-NAVIKORISTANNATERMINU-GUMUS.pdf
4. С. Н. Голуб

Перспективы
выращивания
гибридов кукурузы в
условиях Волынского
Полесья Украины / С.
Н. Голуб, В. А. Голуб,
Г. С. Голуб //
Прыроднае асяроддзе
палесся: асаблівасці і
перспектывы развіцця
: зб. навук. прац VIII
Міжнароднай
навуковай
канферэнцыі
«Прыроднае
асяроддзе Палесся і
навукова-практычныя
аспекты
рацыянальнага
рэсурсакарыстання»,
Брэст, 12-14 верасня
2018 г. / Палескі
аграрна-экалагічны
інстытут НАН
Беларусі; рэдкал. М.В.
Міхальчук (гал. рэд.)
[і інш.]. – Брэст :
Альтернатива, 2018. –
Вып. 11. – С. 126-129.
5. Valentina GOLUB
Associated Evaluation
of Rare Species of
Plants of the Shatsk
National Natural Park /
Valentina GOLUB,
Sergiy GOLUB,
Gennadiy GOLUB //
The 4th International
Symposium on
EuroAsian Biodiversity
(SEAB2018) which held
July since 3 till 6, 2018
organized by the
Institute of Cell Biology
and Genetic
Engineering (NASU)
and Taras Shevchenko
National University of
Kyiv, UKRAINE. –
KYIV – 2018. – Р. 332.
– Режим доступу:
http://icbge.org.ua/re/i
mages/d/d1/2018_SEA
B_eBook_Abstracts.pdf
6. Голуб С. Н.
Экологобиологические
особенности видов
рода Сatalpa Scop.,
интродуцированных в
условиях Волынской
области / Голуб С. Н.,
Голуб В. А. // XI
Международная
научно-практическая
конференция
«Устойчивое
развитие:
региональные
аспекты» сб. науч.
статей, 24-26 апреля
2019 года, Брест,
Республика Беларусь.
– С. 68-75. – Режим
доступу:
https://rep.bstu.by/bits
tream/handle/data/638
0/411-413.pdf?
sequence=1
Коло наукових

50220

Кузьмішина
Ірина
Іванівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
ДK 051981,
виданий
28.04.2009,
Атестат
доцента 12ДЦ
026693,
виданий
20.01.2011
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Фітоценологія

інтересів:
радіобіологія,
фізіологія та біохімія
рослин, екологія.
Виконуються пункти
2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17
П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Членкіня журі
Обласного конкурсузахисту науководослідницьких робіт
учнів-членів
Національного центру
«Мала академія наук
України» у 2016, 2017
роках;
Всеукраїнського
біологічного форуму
учнівської і
студентської молоді
«Дотик природи»,
(Волинський
обласний екологонатуралістичний
центр, 2015, 2016,
2018);
Всеукраїнського
молодіжного
Хакатону «Х Reality
Hack 2018»
(Національний
еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді,
Волинський обласний
екологонатуралістичний
центр, 17-18 травня
2018 р.; тижні
науково-освітніх
проектів «Україна –
Європа – Світ»
(Волинський
обласний екологонатуралістичний
центр, 12 грудня 2019
р.); ІІ заключного тура
Всеукраїнської
студентської
олімпіади з ботаніки
(Національний
фарма-цевтичний
університет, м. Харків,
13-14 лютого, 2020 р.).
Виконавець
госпдоговірних тем:
1. Госпдоговірна тема
від 11 вересня 2018 р.
Наукове
обґрунтування
доцільності надання
природоохоронного
статусу ділянкам
лісових насаджень за
участі вікового дуба
звичайного на
території державних
підприємств
«ВолодимирВолинське
лісомисливське
господарство» та
«Волинський лісовий
селекційнонасіннєвий центр».
Договір № 257У-203ФУ-04Ф. Обсяг

фінансування – 11000
грн. Виконавці : Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина.
2. Госпдоговірна тема
від 28 вересня 2018
року. Наукове
обґрунтування
«Адвентивні та
інвазивні види рослин
у флорі Черемського
природного
заповідника». Договір
259У-20-3Ф. Обсяг
фінансування – 20000
грн. Виконавці: С. О.
Волгін, Л. О. Коцун, І.
І. Кузьмішина.
3. Госпдоговірна тема
від 3 грудня 2018
року. Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
парку-пам′ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого
значення «Сидоруків
парк» Договір
№41/389У-20-3Ф.
Обсяг фінансування –
15000 грн. Виконавці:
Л. О. Коцун, І. І.
Кузьмішина, Б. Б.
Коцун.
4. Госпдоговірна тема
від 04 листопада 2019
року Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
гідрологічного
заказника місцевого
значення
«Перемильський».
Договір № 920У-2003Ф. Обсяг
фінансування – 15000
грн. Виконавці: Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина.
5. Керівник
госпдоговірної теми
від 16 вересня 2019
року. Розроблення
(упорядкування)
проекту зміни меж
ландшафтного
заказника місцевого
значення
«Калиновські
кринички». Договір
№ 15. Обсяг
фінансування – 15000
грн. Виконавці: І. І.
Кузьмішина, Л. О.
Коцун.
6. Керівник
госпдоговірної теми
від 16 вересня 2019
року. Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
ботанічного заказника
місцевого значення
«Фітеума». Договір №
16. Обсяг
фінансування – 5000
грн. Виконавці: І. І.
Кузьмішина, Л. О.
Коцун.
7. Госпдоговірна тема
від 11 липня 2019 р. по

створенню
екологічної стежки
«Черемиське болото»
у Черемському
природному
заповіднику. Договір
№ 502 У-20-3Ф. Обсяг
фінансування – 20000
грн. Виконавці: Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина, Б. Б.
Коцун.
Підвищення
кваліфікації:
1. Уманський
державний
педагогічний
універси-тет імені
Павла Тичини,
кафедра біології і
методики її навчання
(2018 рік).
2. Курс кваліфікації,
присвячений оцінці
біорізноманіття
водно-болотних угідь
«Wetlands Biodiversity
Assessment»
Університет імені
Вітовта Великого, м.
Куанас, Литва. 11-17
червня 2017 р.
Реєстраційний номер
WBA-17-004.
3. Навчання із
англійської мови; СНУ
імені Лесі Українки,
факультет
міжнародних
відносин, мовний
центр «СВІТ». за
загальноєвропейсько
ю шкалою мовної
компетенції знання
відповідають рівню
В2; з 01 листопада
2017 р. по 30 червня
2018 р. (120 год.).
Сертифікат № 489.
4. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині» м.
Луцьк, Луцький
технічний університет
з 19 по 21 березня 2015
р.
5. Короткострокове
навчання протягом
участі у роботі ІІІ
Міжнародної науковопрактичної
конференції
«Енергетична безпека
навколишнього
середовища» м.
Луцьк, Луцький
технічний університет
з 24 по 26 вересня
2015 р.
6. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині.»
7. м. Луцьк, Луцький
технічний університет
з 24 по 26 березня
2016 р.
8. Короткострокове

навчання протягом
участі у міжнародної
науково-практичної
конференції
«Актуальные научнотехнические и
экологические
проблемы сохранения
среды обитания»
Брест, Республика
Беларусь з 6-8 квітня
2016 року.
9. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині» м.
Луцьк, Луцький
технічний університет
з 24 по 25 березня
2017 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Кузьмішина І. І.
Раритетні фітоценози
у Шацькому поозер'ї /
І. І. Кузьмішина, Л. О.
Коцун, О. Т. Кузярін,
В. І. Матейчик //
Природа Західного
Полісся та прилеглих
територій: зб. наук.
пр. / [за заг. ред. Ф. В.
Зузука]. – Луцьк:
Східноєвроп.нац.ун-т
ім. Лесі Українки,
2017. – Т. 2, Біологія.
– № 14. – С. 7-9. –
Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
14779
2. Кузьмішина І.
Флора і рослинність
України. Курс лекцій.
– Луцьк: Друк ПП
Іванюк В.П., 2016. –
152 с. [Електронний
ресурс]. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
9230
3. Кузьмішина І. І.
Родина Pyrolaceae
Dum. у флорі
Національного
природного парку
«Прип'ять-Стохід» /
[Кузьмішина І. І.,
Коцун Л. О., Коцун Б.
Б., Бубало О. В.,
Вабіщевич Ю. В.] //
Природа Західного
Полісся та прилеглих
територій: зб.наук.пр.
/ [за заг.ред. Ф. В.
Зузука]. – Луцьк:
Східноєвроп.нац.ун-т
ім. Лесі Українки,
2016. – № 13. – С. 121124.. – Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13519
https://docplayer.net/7
3585405-Rodinapyrolaceae-dum-u-florinacionalnogoprirodnogo-parku-prip-

yat-stohid.html
4. Коцун Л. О.
Перспективи для
надання
природоохоронного
статусу ділянкам
лісових насаджень за
участі вікових дерев
Quercus robur L. на
території державного
підприємства
«ВолодимирВолинське
лісомисливське
господарство»
(Волинська область,
Україна) / Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина, В. П.
Войтюк, Б. Б. Коцун //
Біологія та валеологія,
2019. – Вип. 21. – С.
55-63. [Збірник
зареєстровано в
міжнародних
каталогах
періодичних видань та
базах даних:
Ulrichsweb Global
Serials Directory, OCLC
WorldCat, Open
Academic Journals
Index (OAJI), Research
Bible, Index
Copernicus, Google
Scholar, ERIH PLUS,
BASE (Bielefeld
Academic search
Engine), Open AIRE]. –
Режим доступу:
https://doi.org/10.3414
2/23122218.2019.21.07
5. Коцун Л. О.
Флористичні
дослідження
екологічної стежки
«Черемський
заповідник»
(Маневицький район,
Волинська область) /
Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.,
Коцун Б. Б., Деркач В.
В. // Природа
Західного Полісся та
прилеглих територій:
зб.наук.пр. / [за
заг.ред. Ф.В. Зузука]. –
Луцьк:
Східноєвроп.нац.ун-т
ім. Лесі Українки,
2019. – № 16. – С. 160165. – Режим доступу:
http://www.esnuir.een
u.edu.ua/bitstream/123
456789/16690/1/ПЗПо
лісся_16_2019.pdf
Коло наукових
інтересів: ботаніка,
флора і рослиність
України, георафія
рослин.
782

Зінченко
Олександр
Павлович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
KH 003397,
виданий
01.06.1993,
Атестат
доцента AP
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Біологія
Виконуються пункти
індивідуальног 1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16,
о розвитку
17 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:

004014,
виданий
30.08.1996

1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Голова Волинського
відділення ГО
«Українське
ентомологічне
товариство» (20072020 р.).
3. Офіційний опонент:
Чумак М. В.
«Угруповання
сапроксилобіонтних
твердокрилих букових
пралісів Угольського
масиву Карпатського
біосферного
заповідника»,
спеціальність 03.00.16
– екологія, 2017 р.
4. Член журі
фінального етапу
Турніру юних біологів
2016 р., 2017 р., 2019 р.
5. Член журі ІV етапу
учнівської олімпіади з
екології 2016 р., 2017
р., 2019 р.
6. Член журі ІV етапу
учнівської олімпіади з
біології 2016 р., 2017
р., 2019 р.
7. Експерт для
здійснення
експертизи
електронних версій
кожного проекту
підручника, поданого
на конкурсний відбір
проектів підручників
для 9 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів
(наказ МОН України
від 30.12.2016 №
1699).
8. Член робочої групи
із розроблення
навчальних програм
для учнів 10-11 класів
(накази МОН України
від 24.02.2017 № 310
та від 05.04.2017 №
2.2-788) - робоча
група із розроблення
навчальної програми
з біології (рівень
стандарту).
Підвищення
кваліфікації:
1. Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології.
Стажування,
сертифікат № 135.
2. Науковопрактичний семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю».
Східноєвропейський

національний
університет імені Лесі
Українки, кафедра
прикладної
математики та
інформатики.
Сертифікат № 514/19
серія н/с.
3. Семінар
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: OFFICE
365».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки. Сертифікат
№ 613/20.
4. Ужгородський
національний
університет. Довідка
№ 1862/01-14
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Зінченко М. О.
Біологія
індивідуального
розвитку : Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт /
М. О. Зінченко, О. П.
Зінченко, Л. В.
Щепна. – Луцьк :
Медія, 2018. – 64 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
17172
2. Зінченко О. П.
Біологія
індивідуального
розвитку : тестові
завдання / О. П.
Зінченко, М. О.
Зінченко. – Луцьк :
Медіа, 2020. – 64 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
17185
3. Зінченко О. П.
Біологія
індивідуального
розвитку : Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт
для студентів заочної
форми навчання / О.
П. Зінченко, Л. В.
Щепна. – Луцьк :
Медія, 2020. – 16 с.
4. Сухомлін К. Б.
Методологія
біологічної науки та
інтелектуальна
власність : Тестові
завдання / К. Б.
Сухомлін, О. П.
Зінченко, М. М.
Сухомлин. – Луцьк :
Медіа, 2016. – 64 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
9940
5. 5Зінченко О. П.
Математичні методи в

біології. Статистичні
таблиці та основні
статистичні формули :
Метод. матеріали до
виконання
лабораторних робіт /
О. П. Зінченко, Я. В.
Степанюк. – Луцьк :
Медіа, 2016. – 28 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
8535
6. Зінченко О. П.
Біометрія : Методичні
матеріали до
виконання
практичних робіт / О.
П. Зінченко, Я. В.
Степанюк. – Луцьк :
Медіа, 2016. – 56 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
9941
7. Зінченко О. П.
Комахи надрядів
Neuropteroidea та
Hymenopteroidea
Ківерцівського
національного
природного парку
«Цуманська пуща»:
попередні
дослідження / О. П.
Зінченко, К. Б.
Сухомлін, М. О.
Зінченко // Природа
Західного Полісся та
прилеглих територій :
Збірник наукових
праць. – Луцьк, 2019.
– № 16. – С. 202-206.
8. Зінченко О. Комахи
надряду
Mecopteroidea
Ківерцівського
національного
природного парку
«Цуманська пуща»:
попередні
дослідження / О.
Зінченко, К. Cухомлін,
М. Зінченко //
Науковий вісник
Східноєвропейського
національного ун-ту
імені Лесі Українки.
Серія Біологічні
науки. 2019. – № 4
(388). – С. 78-86.
9. Зінченко О. П.,
Зінченко М.О., Щепна
Л. В. Біологія
індивідуального
розвитку : методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт.
42 с. – 2021 р.
Коло наукових
інтересів:
Ентомологія, зоологія,
методика роботи з
обдарованими дітьми.
782

Зінченко
Олександр
Павлович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
KH 003397,
виданий
01.06.1993,

32

Ембріологія

Виконуються пункти
1, 2, 3, 9, 11, 13, 14, 16,
17 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,

Атестат
доцента AP
004014,
виданий
30.08.1996

що пов’язані з курсом
викладання:
1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Голова Волинського
відділення ГО
«Українське
ентомологічне
товариство» (20072020 р.).
3. Офіційний опонент:
Чумак М. В.
«Угруповання
сапроксилобіонтних
твердокрилих букових
пралісів Угольського
масиву Карпатського
біосферного
заповідника»,
спеціальність 03.00.16
– екологія, 2017 р.
4. Член журі
фінального етапу
Турніру юних біологів
2016 р., 2017 р., 2019 р.
5. Член журі ІV етапу
учнівської олімпіади з
екології 2016 р., 2017
р., 2019 р.
6. Член журі ІV етапу
учнівської олімпіади з
біології 2016 р., 2017
р., 2019 р.
7. Експерт для
здійснення
експертизи
електронних версій
кожного проекту
підручника, поданого
на конкурсний відбір
проектів підручників
для 9 класу
загальноосвітніх
навчальних закладів
(наказ МОН України
від 30.12.2016 №
1699).
8. Член робочої групи
із розроблення
навчальних програм
для учнів 10-11 класів
(накази МОН України
від 24.02.2017 № 310
та від 05.04.2017 №
2.2-788) - робоча
група із розроблення
навчальної програми
з біології (рівень
стандарту).
Підвищення
кваліфікації:
1. Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології.
Стажування,
сертифікат № 135.
2. Науковопрактичний семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного

профілю».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, кафедра
прикладної
математики та
інформатики.
Сертифікат № 514/19
серія н/с.
3. Семінар
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: OFFICE
365».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки. Сертифікат
№ 613/20.
4. Ужгородський
національний
університет. Довідка
№ 1862/01-14
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Зінченко М. О.
Біологія
індивідуального
розвитку : Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт /
М. О. Зінченко, О. П.
Зінченко, Л. В.
Щепна. – Луцьк :
Медія, 2018. – 64 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
17172
2. Зінченко О. П.
Біологія
індивідуального
розвитку : тестові
завдання / О. П.
Зінченко, М. О.
Зінченко. – Луцьк :
Медіа, 2020. – 64 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
17185
3. Зінченко О. П.
Біологія
індивідуального
розвитку : Методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт
для студентів заочної
форми навчання / О.
П. Зінченко, Л. В.
Щепна. – Луцьк :
Медія, 2020. – 16 с.
4. Сухомлін К. Б.
Методологія
біологічної науки та
інтелектуальна
власність : Тестові
завдання / К. Б.
Сухомлін, О. П.
Зінченко, М. М.
Сухомлин. – Луцьк :
Медіа, 2016. – 64 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
9940

5. 5Зінченко О. П.
Математичні методи в
біології. Статистичні
таблиці та основні
статистичні формули :
Метод. матеріали до
виконання
лабораторних робіт /
О. П. Зінченко, Я. В.
Степанюк. – Луцьк :
Медіа, 2016. – 28 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
8535
6. Зінченко О. П.
Біометрія : Методичні
матеріали до
виконання
практичних робіт / О.
П. Зінченко, Я. В.
Степанюк. – Луцьк :
Медіа, 2016. – 56 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
9941
7. Зінченко О. П.
Комахи надрядів
Neuropteroidea та
Hymenopteroidea
Ківерцівського
національного
природного парку
«Цуманська пуща»:
попередні
дослідження / О. П.
Зінченко, К. Б.
Сухомлін, М. О.
Зінченко // Природа
Західного Полісся та
прилеглих територій :
Збірник наукових
праць. – Луцьк, 2019.
– № 16. – С. 202-206.
8. Зінченко О. Комахи
надряду
Mecopteroidea
Ківерцівського
національного
природного парку
«Цуманська пуща»:
попередні
дослідження / О.
Зінченко, К. Cухомлін,
М. Зінченко //
Науковий вісник
Східноєвропейського
національного ун-ту
імені Лесі Українки.
Серія Біологічні
науки. 2019. – № 4
(388). – С. 78-86.
9. Зінченко О. П.,
Зінченко М.О., Щепна
Л. В. Біологія
індивідуального
розвитку : методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт.
42 с. – 2021 р.
Коло наукових
інтересів:
Ентомологія, зоологія,
методика роботи з
обдарованими дітьми.
69643

Теплюк
Вадим
Сергійович

Доцент,
Основне
місце

Біології та
лісового
господарства

Диплом
бакалавра,
Волинський

10

Біогеографія

Виконуються пункти
2, 9, 13, 14, 16, 17 П. 30
Ліцензійних умов.

роботи

державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
магістра,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
070402
Бiологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 065731,
виданий
26.01.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
044521,
виданий
15.12.2015

Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Керівник
проблемних груп:
«Біогеографія» та
«Екологія біологічних
систем».
3. Член Волинського
відділення ГО
«Українське
ентомологічне
товариство» (20072020 рр.).
4. Гарант освітньопрофесійної програми
«Біологія» першого
рівня вищої освіти за
спеціальністю – 091
Біологія галузі знань
091. Біологія.
Кваліфікація:
лаборант (біологічні
дослідження),
молодший науковий
співробітник
(біологія).
Підвищення
кваліфікації:
1. Курс навчання із
англійської мови,
сертифікат № 351.
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, факультет
міжнародних
відносин, мовний
центр «Світ».
Загальний обсяг 120
академічних годин.
Жовтень 2015 року –
червень 2016 року.
2. Стажування,
сертифікат № 127.
Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології.
Загальний обсяг 108
академічних годин
індивідуального
навчального плану (72
аудиторні години і 36
годин самостійної
навчальної роботи). 25
квітня – 25 травня
2017 року.
3. Курс підвищення
кваліфікації «Оцінка
біорізноманіття
водно-болотних
угідь», сертифікат №
WBA-17-001. Литва, м.
Каунас, Університет
Вітовта Великого,
факультет
природничих наук. 1117 червня 2017 року.
4. Семінар
«Електронне
навчання й
менеджмент в

університеті: OFFICE
365».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки. Сертифікат
№ 622/20.
5. Ужгородський
національний
університет. Довідка
№ 1863/01-15.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Горанська Л. М.
Біотопічний розподіл
водних черевоногих
молюсків витоків
річки Луга / Л. М.
Горанська, В. С.
Теплюк // Науковий
вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки. Серія :
Біологічні науки. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2016. – № 7. – С. 117121.
2. Зоологія хордових :
Тестові завдання / К.
Б. Сухомлін, О. П.
Зінченко, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
Медіа, 2017. – 92 с.
3. Білецька М. Г.
Історичний розвиток
біологічних систем :
Методичні
рекомендації до
практичних занять /
М. Г. Білецька, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
ФОП Байбула К. В.,
2018. – 94 с.
4. Сухомлін К. Б.
Зоологія хордових :
Методичні
рекомендації / К. Б.
Сухомлін, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
Медіа, 2018. – 76 с.
5. Теплюк А. Екологофауністичний аналіз
мошок (Diptera,
Simuliidae)
гідробіоценозів
північно-східного
макросхилу
Українських Карпат /
А. Теплюк, В. Теплюк
// Вісник Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка. – К.
: ВПЦ «Київський
університет», 2019. –
№ 1(77). – С. 32-38.
6. Білецька М. Г.
Історичний розвиток
біологічних систем :
Методичні
рекомендації до
практичних робіт для
студентів заочної
форми навчання / М.
Г. Білецька, В. С.
Теплюк. – Луцьк,
2020. – 43 с.
Коло наукових

інтересів: Зоологія,
екологія комах.
69643

Теплюк
Вадим
Сергійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
бакалавра,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2005,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
магістра,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
070402
Бiологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 065731,
виданий
26.01.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
044521,
виданий
15.12.2015
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Зоогеографія

Виконуються пункти
2, 9, 13, 14, 16, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Керівник
проблемних груп:
«Біогеографія» та
«Екологія біологічних
систем».
3. Член Волинського
відділення ГО
«Українське
ентомологічне
товариство» (20072020 рр.).
4. Гарант освітньопрофесійної програми
«Біологія» першого
рівня вищої освіти за
спеціальністю – 091
Біологія галузі знань
091. Біологія.
Кваліфікація:
лаборант (біологічні
дослідження),
молодший науковий
співробітник
(біологія).
Підвищення
кваліфікації:
1. Курс навчання із
англійської мови,
сертифікат № 351.
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, факультет
міжнародних
відносин, мовний
центр «Світ».
Загальний обсяг 120
академічних годин.
Жовтень 2015 року –
червень 2016 року.
2. Стажування,
сертифікат № 127.
Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології.
Загальний обсяг 108
академічних годин
індивідуального
навчального плану (72
аудиторні години і 36
годин самостійної
навчальної роботи). 25
квітня – 25 травня
2017 року.
3. Курс підвищення
кваліфікації «Оцінка
біорізноманіття
водно-болотних
угідь», сертифікат №
WBA-17-001. Литва, м.
Каунас, Університет
Вітовта Великого,
факультет

природничих наук. 1117 червня 2017 року.
4. Семінар
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: OFFICE
365».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки. Сертифікат
№ 622/20.
5. Ужгородський
національний
університет. Довідка
№ 1863/01-15.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Горанська Л. М.
Біотопічний розподіл
водних черевоногих
молюсків витоків
річки Луга / Л. М.
Горанська, В. С.
Теплюк // Науковий
вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки. Серія :
Біологічні науки. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2016. – № 7. – С. 117121.
2. Зоологія хордових :
Тестові завдання / К.
Б. Сухомлін, О. П.
Зінченко, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
Медіа, 2017. – 92 с.
3. Білецька М. Г.
Історичний розвиток
біологічних систем :
Методичні
рекомендації до
практичних занять /
М. Г. Білецька, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
ФОП Байбула К. В.,
2018. – 94 с.
4. Сухомлін К. Б.
Зоологія хордових :
Методичні
рекомендації / К. Б.
Сухомлін, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
Медіа, 2018. – 76 с.
5. Теплюк А. Екологофауністичний аналіз
мошок (Diptera,
Simuliidae)
гідробіоценозів
північно-східного
макросхилу
Українських Карпат /
А. Теплюк, В. Теплюк
// Вісник Київського
національного
університету імені
Тараса Шевченка. – К.
: ВПЦ «Київський
університет», 2019. –
№ 1(77). – С. 32-38.
6. Білецька М. Г.
Історичний розвиток
біологічних систем :
Методичні
рекомендації до
практичних робіт для

студентів заочної
форми навчання / М.
Г. Білецька, В. С.
Теплюк. – Луцьк,
2020. – 43 с.
Коло наукових
інтересів: Зоологія,
екологія комах.
116708

Козачук
Наталія
Олександрів
на

Професор,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДД 006025,
виданий
01.01.2016,
Диплом
кандидата наук
ДK 000883,
виданий
25.06.1998,
Атестат
доцента ДЦ
008027,
виданий
01.01.2003
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Біологічні
основи
раціонального
харчування і
дієтологія

Виконуються пункти
1, 3, 7, 8, 11, 14, 16 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Головний
виконавець наукового
проекту «Фізіологічні
кореляти способу
реалізації когнітивних
операцій» (Номер
державної реєстрації
НДР: 0114U002417)
2014-2016 рр.
2. Член експертної
комісії з проведення
акредитаційної
експертизи підготовки
бакалаврів з напрямку
підготовки 6.040102
«Біологія*» у
Сумському
державному
педагогічному
університеті імені А. С.
Макаренка (Наказ
Міністерства освіти і
науки № 1388-А від
28.12.2017 р.).
3. Член експертної
комісії з проведення
акредитаційної
експертизи підготовки
бакалаврів з напрямку
підготовки 6.040102
«Біологія*» у
Ніжинському
державному
університеті імені
Миколи Гоголя
(Наказ Міністерства
освіти і науки № 056А від 9.01.2018 р.).
4. Член експертної
комісії з проведення
акредитаційної
експертизи підготовки
бакалаврів з напрямку
підготовки 6.040102
«Біологія*» у
Херсонському
державному
університеті (Наказ
Міністерства освіти і
науки № 472-л від
19.04.2018 р.).
5. Член експертної
комісії з проведення
акредитаційної
експертизи освітньопрофесійної програми
Біологія зі
спеціальності «091
Біологія» за другим
(магістерським)
рівнем вищої освіти
Сумському
державному
педагогічному
університеті імені А. С.
Макаренка (Наказ

Міністерства освіти і
науки № 1680-Н від
02.11.2018 р.).
6. Член експертної
комісії з проведення
акредитаційної
експертизи освітньопрофесійної програми
Біологія зі
спеціальності «091
Біологія» за другим
(магістерським)
рівнем вищої освіти у
Дніпровському
національному
університеті імені
Олеся Гончара (Наказ
Міністерства освіти і
науки № 2713-л від
7.12.2018 р.).
Підвищення
кваліфікації:
Навчально-наукове
стажування,
Університет Марії
Кюрі-Склодовської в
Любліні (біологічний
факультет), Науковотехнологічний парк в
Любліні (Польща),
01.06.2016 р. –
31.08.2016 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Козачук Н. О.,
Гошко Л. І., Білецька
О. А. Біологічні
основи раціонального
харчування і
дієтологія : методичні
рекомендації до
лабораторних робіт.
18 с. – 2020 р. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
18785
2. Kozachuk N. A.
Prediction of Creativity
Level Based on
Indicators of EEG With
the use of Neural
Network Models / [N.
А. Kozachuk, V. G.
Gurianov, T. V.
Kachynska, L. O.
Shvartz, A. I.
Poruchynskyi, O. R.
Dmytrotsa, O. M.
Abramchuk] //
RJPBCS. – 2015. – 6
(6). – P. 88-93. Режим
доступу:
https://www.rjpbcs.co
m/pdf/2015_6(6)/%5b1
3%5d.pdf
3. Kotsan I. Ya. Іndices
of Coherence of EEG
Rhythms in the Course
of Cognitive Activity as
Markers of Creative
Thinking: Gender
Specifiity / [ I. Ya.
Kotsan, N. O.
Kozachuk, I. P.
Kuznetsov, A. I.
Poruchynskii] //
Neurophysiology. – Vol.
48. – No. 4, 2016. – Р.
277-286. Режим

доступу:
https://link.springer.co
m/article/10.1007%2Fs1
1062-016-9600-z
4. Kotsan I. Functional
System of Creative
Thinking / [I. Ya.
Kotsan, N. O.
Kozachuk, T. V.
Kachynska, L. O.
Shvartz, A. I.
Poruchynskyi, O. R.
Dmytrotsa, O. M.
Abramchuk and T. F.
Poruchynsky] //
RJPBCS. – 2016. – 7(5).
– P. 527-532. Режим
доступу:
https://www.rjpbcs.co
m/pdf/2016_7(5)/%5b
66%5d.pdf
5. Kozachuk N.
Relationship Between
The Rhythmic Activity
Of The Cerebral Cortex
And The Manifestation
Of
Impulsivity/Reflexivity
/ [N. Kozachuk, L.
Shvartz, O. Zhuravlov,
A. Poruchyn-skyi, O.
Dmytrotsa, O.
Abramchuk, Т.
Poruchynska, O.
Zhuravlova, L. Hoshko]
// RJPBCS. – 2018. –
9(4). – P. 1349-1355.
Режим доступу:
https://www.rjpbcs.co
m/pdf/2018_9(4)/[181]
.pdf
Коло наукових
інтересів:
Нейрофізіологія
творчості.
255460

Абрамчук
Ольга
Миколаївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
магістра,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 034446,
виданий
11.05.2006,
Атестат
доцента 12ДЦ
032490,
виданий
26.10.2012

13

Молекулярна
біологія

Виконуються пункти
1, 2, 3, 5, 13, 16 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Член Українського
фізіологічного
товариства (з 2006 р.
по теперішній час),
Українського
біофізичного
товариства (з 2010 р.
по теперішній час),
Українського
товариства нейронаук
з 2012 р. по
теперішній час).
Участь у спільному
Шведсько-українськогрузинському проекті
«A computational
infrastructure for highthroughput a nalysis of
large volumes of brain
signal data» за грантом
Шведської
Дослідницької Ради
№ 2016-05871 (20172019).
Підвищення
кваліфікації:
1. Навчально-наукове
стажування,
Університет Марії

Кюрі Склодовської в
Любліні, Науковотехнологічний парк в
Любліні, Польща,
Сертифікат учасника
стажування «Educacja
& nauka bez granic»,
01.06.2016 –
31.08.2016 р.
2. Навчання з
англійської мови,
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, факультет
міжнародних
відносин, мовний
центр «СВІТ» за
загальноєвропейсько
ю шкалою мовної
компетенції знання
відповідають рівню
В2, Сертифікат №
296, 12.03. 2014 –
31.01.2016 р.
3. Стажування,
Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
кафедра біофізики та
медичної
інформатики,
1.05.2018 – 1.11.2018 р.
4. Наукове
стажування.
Люблінський
медичний
університет.
Дисципліни:
«Молекулярна
біологія», «Медична
та біологічна фізика»,
(6.04.2018 р. –
16.10.2018р.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Дистанційний курс
навчальної
дисципліни
«Молекулярна
біологія» (в режимі
апробації)
http://194.44.187.60/m
oodle/course/view.php?
id=158Абрамчук
2. Абрамчук О. М.
Молекулярна та
клітинна біофізика,
термінологічний
збірник. – 2-ге вид.
перероб. та доп / О. М.
Абрамчук, Т. В.
Качинська. – Луцьк :
ПП Іванюк, 2016. – 69
с.
3. Абрамчук О. М.
Молекулярна та
клітинна біофізика,
термінологічний
збірник. – 2-ге вид.
перероб. та доп. / О.
М. Абрамчук., Т. В.
Качинська. – 2017. –
70 с. – Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/13093/3/%d0%90%d
0%b1%d1%80%d0%b0
%d0%bc%d1%87%d1%

83%d0%ba%20%d1%82
%d0%b5%d1%80%d0%
bc%20%d0%b7%d0%b1
%d1%96%d1%80%d0%
bd%d0%b8%d0%ba%2
02017.pdf
4. Абрамчук О. М.
Молекулярна та
клітинна фізіологія:
програма вибіркової
навчальної
дисципліни / О. М.
Абрамчук. – Луцьк :
ПП Іванюк В. П. –
2018. – 14 с.
5. Абрамчук О. М.
Молекулярна
біологія: збірник
задач / О. М.
Абрамчук, Т. В.
Качинська – 2-ге вид.
перероб. та доп. –
Луцьк : Друк ПП
Іванюк, 2018. – 48 с.
6. Пикалюк В. С.
Тератологічний
тлумачний словник /
уклад.: В. С. Пикалюк.
– Луцьк : Вежа-Друк,
2019. – 576 с.
7. Абрамчук О. М.
Молекулярна біологія
: збірник задач / О. М.
Абрамчук., Т. В.
Качинська., О. С.
Павлович. – 2019. –
48 с. – Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/16823/3/%d0%b7%d
0%b1%d1%96%d1%80%
d0%bd%d0%b8%d0%b
a%20%d0%b7%d0%b0
%d0%b4%d0%b0%d1%
87%20%d0%b7%20%d
0%bc%d0%be%d0%bb
%d0%b5%d0%ba%d1%
83%d0%bb%20%d0%b1
%d1%96%d0%be%d0%
bb%d0%be%d0%b3%d1
%96%d1%97%202019.p
df
8. Медична та
біологічна фізика :
лабораторний
практикум :
навчальний посібник
/ [П. М. Григоришин,
В. П. Шафранюк, В. С.
Пикалюк, О. М.
Абрамчук, О. А.
Журавльов]. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2020. –
297 с. (електронне
видання).
Коло наукових
інтересів: біохімія,
генетика,
молекулярна біологія,
біофізика,
молекулярна та
клітинна біофізика.
117214

Коцун Борис Доцент,
Борисович
Основне
місце
роботи

Педагогічної
освіти та
соціальної
роботи

Диплом
кандидата наук
ДK 002875,
виданий
10.03.1999,
Диплом
кандидата наук

30

Краєзнавство

Виконуються пункти
2, 8, 13, 14, 15, 17, 18
пункту 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:

KH 005565,
виданий
20.05.1994,
Атестат
доцента ДЦ
006994,
виданий
18.02.2003

1. Член журі
Всеукраїнського
біологічного форуму
учнівської і
студентської молоді
«Дотик природи»,
Волинський обласний
екологонатуралістичний
центр, (2018 р.);
2. Член тижня
науково-освітніх
проектів «Україна –
Європа – Світ»
(Волинський
обласний екологонатуралістичний
центр, 12 грудня 2019
р.);
3. Керівник гуртка у
Волинському
обласному екологонатуралістичному
центрі за
сумісництвом.
4. Виконавець
госпдоговірної теми:
Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
парку-пам′ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого
значення «Сидоруків
парк» Договір
№41/389У-20-3Ф.
Обсяг фінансування –
15000 грн.
Підвищення
кваліфікації:
Уманський державний
педагогічний
університет імені
Павла Тичини,
кафедра біології та
методики її навчання,
20.12 2017–20.02.2018
р. Наказ №992о/д від
19.12.2017 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Карпусь О.
Краєзнавча основа
вивчення природи
України у початкових
класах / О.Карпусь, Б.
Коцун // Актуальні
проблеми
педагогічної освіти:
європейський і
національний вимір:
матер. У Між нар.
науково-практ.
конфер. (12-15 жовтня
2020 р.). – Луцьк:
ФОП Іванюк В.П. – С.
119-121.
2. Микита Є. Робота з
підручником при
вивченні курсу «Я
досліджую світ» /
Є.Микита, Б. Коцун //
Актуальні проблеми
педагогічної освіти:
європейський і
національний вимір:
матер. У Між нар.
науково-практ.
конфер. (12-15 жовтня
2020 р.). – Луцьк:

ФОП Іванюк В.П. –
С.144-146.
3. Панасович К.
Джерела краєзнавчих
знань молодших
школярів / К.
Панасевич, Б. Коцун
// Актуальні
проблеми
педагогічної освіти:
європейський і
національний вимір:
матер. У Між нар.
науково-практ.
конфер. (12-15 жовтня
2020 р.). – Луцьк:
ФОП Іванюк В.П. –
С.164-166.
4. Коцун Л. О.
Натуралізація
деревних
інтродуцентів в
культурфітоценозах
Волинської області /
Л. О. Коцун, І. І.
Кузьмішина, Б. Б.
Коцун // Науковий
вісник
Східноєвропейського
національного університету імені Лесі
Українки. – Серія
Біологічні науки. –
Луцьк : Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2017. – №
13 (362). – С. 62-68. –
Режим доступу:
file:///C:/Users/user/D
ownloads/Nvvnu_2017
_13_14.pdf
5. Основи
природознавства з
методикою
ознайомлення дітей з
природою. Методичні
рекомендації
нормативної
навчальної
дисципліни
підготовки бакалаврів
факультету
педагогічної освіти і
соціальної роботи
галузі знань 01
«Освіта»
спеціальності 012
«Дошкільна освіта»
освітньої програми
«Дошкільна освіта» /
Укладач Б. Б. Коцун. –
Луцьк: Друк ПП
Іванюк В.П., 2018. –
32 с.
6. Коцун Л. О.
Перспективи для
надання
природоохоронного
статусу ділянкам
лісових насаджень за
участі вікових дерев
Quercus robur L. на
території державного
підприємства
«ВолодимирВолинське
лісомисливське
господар-ство»
(Волинська область,

93151

Бойко Петро Професор,
Костянтинов Основне
ич
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
доктора наук
ДД 008208,
виданий
14.04.2010,
Диплом
кандидата наук
BT 001042,
виданий
29.12.1982,
Атестат
старшого
наукового
співробітника
(старшого
дослідника) AC
006804,
виданий
28.04.2009
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Мікробіологія

Україна) / Л. О.
Коцун, І. І.
Кузьмішина, В. П.
Войтюк, Б. Б. Коцун //
Біологія та валеологія,
2019. – Вип. 21. – С.
55-63. [Збірник
зареєстровано в
міжнародних
каталогах
періодичних видань та
базах даних:
Ulrichsweb Global
Serials Directory, OCLC
WorldCat, Open
Academic Journals
Index (OAJI), Research
Bible, Index
Copernicus, Google
Scholar, ERIH PLUS,
BASE (Bielefeld
Academic search
Engine), Open AIRE].
[Електронний ресурс].
– Режим доступу:
https://doi.org/10.3414
2/23122218.2019.21.07
Коло наукових
інтересів: початкова
картографічна освіта,
навчальне
краєзнавство, природа
Волині та її вивчення
в початковій школі.
Робота з
обдарованими
учнями.
Виконуються пункти
1, 2, 4, 7, 11, 13, 16, 17,
18 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Експерт з
акредитації
Національного
Агентства з
акредитації
випробувальних
лабораторій в системі
ІСО – 17025, 20092019 роки
2. Член
спеціалізованої вченої
ради Д 26.004.03
Національного
університету
біоресурсів і
природокористування
по захисту
кандидатських та
докторських
дисертацій. (20162020 рр.).
3. Член Волинського
осередку АСВМУ з
2013 по цей час.
4. Завідувач
лабораторією
Інституту
ветеринарної
медицини НААН
України (2015-2016
рр.).
5. Наукове
консультування: ТОВ
«Старопорицьке»
Іваничівського
району; ТОВ
«Ратнівський аграрій»

Ратнівського р-ну;
ПОСП ім Шевченка
Горохівського р-ну;
СГПП «Рать» і
«Городище-2»
Луцького р-ну; ТОВ
«Перлина Турії»
Турійського р-ну;
Обласна дорадча
служба Волинського
АПК (2009-2020 рр.).
6. Керівник
кандидатської
дисертації Мандигра
Ю. М. «Санітарна
оцінка застосування у
тваринництві
дезінфікуючих засобів
на основі
полігексаметиленгуанідину» (Захист 2017 р.).
Підвищення
кваліфікації:
1. Лекції і тренінги з
питань біобезпеки і
біоризиків в установах
біологічного профілю.
Інститут ветеринарної
медицини НААН
України (2-15.06.2016
р.).
2. Лекції, виступи,
дебати з проблемних
питань та їх
розв’язання в галузі
кролівництва та
хутрового
звірівництва. Черкаси.
Науково-дослідна
станція НААН
України (24.05.2017 –
26.05.2017 р.).
3. Лекції, виступи,
дебати з питань
спільного
Міжнародного
проекту «Єдине
здоров’я». Інститут
ветеринарної
медицини НААН
України (16.04. –
21.04.2018 р.).
4. Интернет-проект
«Педагогика 21 века».
Польща. The East
European Scientific
Group. (Серпень 2018
р.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Бойко П. К.
Виготовлення
діагностикуму для
імунофлуоресцентної
індикації та
ідентифікації
збудника
пастерельозу кролів:
Методичні
рекомендації / П. К.
Бойко, А. М.
Паламарчук, О. П.
Бойко. – К.: Інститут
ветеринарної
медицини НААН
України, 2016. – 20 с.
2. Бойко П. К.
Виготовлення
діагностикуму для

імунофлуоресцентної
індикації та
ідентифікації
Campylobacter jejuni:
Методичні
рекомендації / П. К.
Бойко, О. М. Якубчак,
О. Ю. Лапа. – Київ:
НУБіП, 2016. – 20 с.
3. Бойко П. К. Технічні
регламенти
застосування мелясної
барди у рослинництві
сільськогосподарських
підприємств:
Методичні
рекомендації / М. І.
Зінчук, П. К. Бойко. –
Луцьк: ТОВ «ПЕК»,
2017. – 18 с.
4. Бойко П. К.
Тимчасові
рекомендації щодо
ефективного
застосування мелясної
барди ТОВ «Біо ПЕК»
у рослинництві
сільськогосподарських
підприємств
Волинської області /
М. І. Зінчук, П. К.
Бойко. – Луцьк: М.
Луцьк: Волинська
філія ДУ
«Держгрунтохорона»,
2017.
5. Бойко П. К.
Виготовлення
діагностикуму для
імунофлуоресцентної
індикації та
ідентифікації C.
perfringens типу D –
збудника класичної
токсичної
ентеротоксемії овець і
великої рогатої худоби
/ П. К. Бойко, С. А.
Ничик, Ю. С.
Мандигра, Т. М.
Уховська, Н. С.
Лозовицька //
Методичні
рекомендації для
спеціалістів
ветеринарної
медицини, науковців
та студентів. – Київ:
ІВМ НААН України,
2019. – 20 с.
Коло наукових
інтересів:
мікробіологія,
вірусологія, грунтова
мікробіологія,
класичні методи
виділення та
ідентифікації вірусних
хвороб людини.
50896

Омельковець Доцент,
Руслана
Основне
Степанівна
місце
роботи

Філології та
журналістики

Диплом
кандидата наук
ДK 026766,
виданий
15.12.2004,
Атестат
доцента 12ДЦ
019109,
виданий
18.04.2008
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Українська
мова
(за
професійним
спрямуванням)

Виконуються пункти
2, 3, 8, 9, 13, 14, 15 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Участь в організації
четвертого етапу XVIII
міжнародного
конкурсу з української

мови імені Петра
Яцика 2018, 2020 р.
Член Асоціації
українських
діалектологів.
Підвищення
кваліфікації:
1. Науковий семінар
«Лінгвостилістика
ХХІ ст.: стан та
перспективи
розвитку» зі
спеціальності
«Українська мова»
для підвищення
кваліфікації
викладачів
філологічних
дисциплін навчальних
закладів ІІІ-ІV рівня
акредитації.
2. Науковий семінар
«Лінгвостилістика
ХХІ ст.: стан та
перспективи
розвитку» зі
спеціальності
«Українська мова»
для підвищення
кваліфікації
викладачів
філологічних
дисциплін навчальних
закладів ІІІ–ІV рівня
акредитації.
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки, 7-9 червня
2019 р.).
3. Науковопрактичний семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю», сертифікат
(№ 490/19 серія н/с).
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки, 7-9 червня
2019 р.).
4. Науковопрактичний семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю», сертифікат
№ 694/20 серія н/с.
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, кафедра
прикладної
математики та
інформатики.
Загальний обсяг 108
годин (з з 30 травня
до 12 червня 2019
року).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Омельковець Р. С.
Словник ботанічної

лексики
західнополіських
говірок / Омельковець
Р. С. – Луцьк : П. П.
Іванюк В. П., 2016. –
220 с. (14 арк.).
Рекомендовано
вченою радою СНУ
імені Лесі Українки
(протокол № 2 від 25
лютого 2016 року). –
Режим доступу:
http://194.44.187.5/bits
tream/123456789/15313
/1/kafedra_ukrmov.pdf
2. Українська мова (за
професійним
спрямуванням): зб.
тестових завдань для
студентів вищих
навчальних закладів /
С. К. Богдан (відп.
ред.), Л. В. Голоюх, І.
П. Левчук [та ін.]. 4-тє
вид., переробл. та
доповн. Луцьк :
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки, 2016. – 204
с. (рекомендовано
вченою радою
Східноєвропейського
національного
університету ім. Лесі
Українки (протокол
№ 9 від 26 березня
2015 року; наказ №
63-з від 07 квітня 2015
року) (у співавторстві;
власний внесок – 1,2
др. арк.).
3. Українська мова (за
професійним
спрямуванням): зб.
тестових завдань для
студентів вищих
навчальних закладів /
С. К. Богдан (відп.
ред.), Л. В. Голоюх, І.
П. Левчук [та ін.]. – 5тє вид., переробл. та
доповн. Луцьк :
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки, 2020. – 204
с. (рекомендовано
вченою радою
Східноєвропейського
національного
університету ім. Лесі
Українки (протокол
№ 3 від 28 лютого
2020 року) (у
співавторстві; власний
внесок – 1,2 др. арк.).
4. Омельковець Р. С.
Українська мова за
професійним
спрямуванням:
Матеріали до
вивчення курсу /
Омельковець Р. С. – 2ге вид., переробл. та
доповн. – Луцьк : П.
П. Іванюк В. П., 2017.
– 140 с. – Режим
доступу:
http://194.44.187.5/bits
tream/123456789/15313

105010

Троцюк Аїда
Миколаївна

Доцент,
завідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Іноземної
філології

Диплом
кандидата наук
KH 006975,
виданий
23.12.1994,
Атестат
доцента 12ДЦ
020463,
виданий
30.10.2008
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/1/kafedra_ukrmov.pdf
5. Омельковець Р. С.
Українська мова за
професійним
спрямуванням:
Матеріали до
вивчення курсу /
Омельковець Р. С. – 3тє вид., переробл. та
доповн. – Луцьк : П.
П. Іванюк В. П., 2019.
– 150 с.
6. Омельковець Р. С.
Українська мова за
професійним
спрямуванням /
Омельковець Р. С. //
Електронний освітній
ресурс]
(рекомендовано
науково-методичною
радою
Східноєвропейського
національного
університету,
протокол № 8 від 17
квітня 2019 р.). –
Режим доступу:
http://194.44.187.60/m
oodle/course/view.php?
id=621
7. Омельковець Р. С.
Тести як засіб
оцінювання рівня
засвоєння студентами
професійної
термінології в курсах
«Загальна цитологія
та гістологія» та
«Українська мова за
професійним
спрямуванням» /
Омельковець Р. С.,
Омельковець Я. А. //
Шляхи розвитку
науки в сучасних
кризових умовах: тези
доп. I міжнародної
науково-практичної
інтернет-конференції,
28-29 травня 2020 р.
Дніпро, 2020. – Т. 2. –
С. 149-152.
Коло наукових
інтересів: Лексика
західнополіських
говірок.
Іноземна мова Виконуються пункти
(англійська)
2, 3, 4, 10, 13, 17 П. 30
(за
Ліцензійних умов.
професійним
Наукове стажування
спрямуванням) Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки «Ключові
проблеми
германського та
романського
мовознавства» з 13 по
19 червня 2016 р.
Сертифікат Н/С №
331/16 Наказ СНУ
імені Лесі Українки №
21 від 16 травня 2016
р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Троцюк А. М.
Комунікативнопрагматичні

особливості
мовленнєвих актів
байдужості в
сучасному
англомовному
дискурсі / А. М.
Троцюк, К. Л. Гончар
// Науковий вісник
СНУ імені Лесі
Українки (Філологічні
науки) Луцьк: РВВ
СНУ імені Лесі
Українки. – № 6 (331).
‒ 2016. ‒ С. 11-16. –
Режим доступу:
https://rgf.vnu.edu.ua/
index.php/rgf/article/vi
ew/152
2. Троцюк А. М.
Невербальні засоби
вираження значення
байдужості в
англомовному
художньому дискурсі /
А. М. Троцюк //
Актуальні питання
іноземної філології:
науковий журнал. –
Луцьк: СНУ імені Лесі
Українки. – 2017. –
№6. ‒ С. 160-166.
2. Aida Trotsiuk. The
topical problems of
synonymy in modern
terminology / Aida
Trotsiuk, Oxana
Yasinska // Актуальні
проблеми романогерманської філології
та прикладної
лінгвістики: науковий
журнал. – Чернівці:
Чернівецький
національній
університет імені
Юрія Федьковича. –
2019. – № 2 (18). – С.
264-273.
3. Українськоанглійський
тематичний словник /
Є. І. Гороть, І. М.
Калиновська, Т. А.
Крисанова, А. М.
Троцюк [та ін.] ; під
керівництвом та за
заг. ред. проф. Є. І.
Гороть. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т
ім. Лесі Українки,
2017. – 256 с. ISBN
978-966-940-062-8
4. Троцюк А. М.
English for
Mathematicians =
Англійська мова для
математиків: навч.метод. Розробка /
Троцюк А. М.,
Панченко В. В. Луцьк:
Вежа-Друк, 2020. –
102 с.
Коло наукових
інтересів: лінгвістика,
фразеологія,
семантика.
12135

Лавриненко
Олександр
Леонідович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Іноземної
філології

Диплом
спеціаліста,
Волинський
державний
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Іноземна мова
(німецька) (за
професійним
спрямуванням)

Виконуються пункти
3, 11, 17, 18 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,

університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2001,
спеціальність:
030505
Прикладна
лінгвістика,
Диплом
кандидата наук
ДK 003028,
виданий
22.12.2011,
Атестат
доцента ДЦ
044009,
виданий
29.09.2015

що пов’язані з курсом
викладання:
1. Протягом 2017-2020
навчальних років було
взято участь у якості
члена спецради СНУ
імені Лесі Українки К
32.051.05, що
функціонує за
адресою м. Луцьк,
вулиця Потапова 9,
43024, по захисту
кандидатських
дисертацій за
спеціальністю
«Загальна психологія,
Історія психології –
19.00.01» у
чотирнадцяти
захистах
дисертаційних
досліджень за
зазначеною
спеціальністю.
2. Взято участь в
якості експертарецензента у складі
комісії щодо
дисертаційного
дослідження Коць
Євгінії Михайлівни
«Психологічні
особливості
когнітивноповедінкових
стратегій осіб із
соціальною
тривожністю» у складі
спецради СНУ ім. Лесі
Українки К 32.051.05
за спеціальністю
«Загальна психологія,
Історія психології
19.00.01» Засідання
відбувалося 11 травня
2018 року
Підвищення
кваліфікації:
1. Лінгвістичний
семінар «Ключові
проблеми
германського та
романського
мовознавства»
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки Н/С №
44/14 13.06 –
19.06.2016 р.
2. Третій науковопрактичний семінар
«Applied Linguistics
Today: ComputerAssisted Language
Teaching and
Learning»
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки 18 - 19
травня 2017 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Лавриненко О. Л.
Когнітивні зв’язки
між процесом
породження
мовлення та
психологічними

якостями особистості
/ Лавриненко О. Л. //
Науковий збірник
СНУ імені Лесі
Українки «Актуальні
питання іноземної
філології». – Том 5. –
Луцьк 2016. – С. 81-89.
2. Лавриненко О. Л.
Квазімова та
повноцінна людська
мова як механізми
вираження різних
рівнів відображення
дійсності /
Лавриненко О. Л. //
Науковий вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки:
«Актуальні проблеми
іноземної філології» –
Випуск № 6.– Луцьк:
«Вежа Друк», 2017. –
C. 91-95.
3. Лавриненко О. Л.
Оптимізація мовних
структур як
універсальна складова
мовної еволюції /
Лавриненко О. Л. //
Науковий збірник
СНУ імені Лесі
Українки «Актуальні
питання іноземної
філології». – Том 9. –
Луцьк 2019. – С. 113118.
4. Лавриненко О. Л.
Феномен мовної
особистості в
сучасному світі /
Лавриненко О. Л. //
Авторська
монографія. – Луцьк:
РВВ «Вежа Друк»
2019. – 191 с.
Коло наукових
інтересів: Когнітивні
процеси мовленнєвомисленнєвої
діяльності людини.
Фоносемантика.
Психолінгвістика.
42948

Радавська
Оксана
Мстиславівн
а

доцент,
Основне
місце
роботи

Іноземної
філології

Диплом
спеціаліста,
Волинський
державний
університет ім.
Лесі Українки,
рік закінчення:
2002,
спеціальність:
030502 Мова і
література
(французька),
Диплом
кандидата наук
ДK 041869,
виданий
27.04.2017

7

Іноземна мова
(французька)
(за
професійним
спрямуванням)

Виконуються пункти
2, 13, 14, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Керівник
студентського
франкомовного
театрального
колективу
«Експресія»
(L’expression») (з 2017
року і до сьогодні).
Підвищення
кваліфікації:
1. Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки.
Сертифікаційний
науково-практичний
семінар
«Використання
інформаційних

технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю» СНУ імені
Лесі Українки (наказ
№ 14 К/А від
30.05.2019 р.,
сертифікат № 356/19
серія н/с про
підвищення
кваліфікації).
30.05.2019 р. −
12.06.2019 р.
2. Всеосвіта «вебінар»
(дистанційно):
«Онлайн-тести як
інструмент перевірки
знань в умовах
дистанційного та
стаціонарного
навчання. Як зробити
свої тести
надсучасними» 07
травня 2020 року №
800.
3. Стажування для
підвищення
кваліфікації «Освіта
та наука без кордонів»
з 01.03.2020 р. по
02.06.2020 р.
державний
університеті Марії
Кюрі-Склодовської на
гуманітарному
факультеті кафедри
англійської філології
(отримала сертифікат
проходження
стажування для
підвищення
кваліфікації №
0206/01 02.06.2020
р.).
4.
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки.
Сертифікаційний
науково-практичний
семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю» СНУ імені
Лесі Українки (наказ
№ 13 К/А від
29.05.2020 р.,
сертифікат № 756/20
серія н/с про
підвищення
кваліфікації).
29.05.2020 р. −
12.06.2020 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Радавська О. М.
Методичні
рекомендації з
нормативної
навчальної
дисципліни
«Методика навчання
іноземної мови
(французька)» / О. М.

Радавська // Видавець
та виготовлювач. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2019. – 41 с.
2. Радавська О. М.
Методичні
рекомендації з
нормативної
навчальної
дисципліни «Історія
літератури країн
основної мови» / О.
М. Радавська //
Видавець та
виготовлювач. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2020. – 60 с.
3. Радавська О. М.
Експресіоністський
стиль роману Ж.
Жіоно «Велика отара»
/ О. М. Радавська //
ІSSN 2415-3168
(Online), ISSN 22263055 (Print) Вісник
МДУ. Серія :
Філологія. Збірник
наукових праць. –
2020. – Вип. 22. – С.
66 – 73. Присвоєно
DOI 10.34079/22263055-2020-13-22-6673
4. Радавська О. М.
Дослідження
експресіонізму в
сучасному
українському
літературознавстві /
О. М. Радавська //
Universytet warszawski
katedra ukrainistyki.
Studia ucrainica
varsoviensia 5. –
Warszawa, 2017. –
Volume V. – Р. 243-251.
5. Радавська О. М.
Експресіонізм у
романі Анрі Барбюс
«Вогонь» та романі О.
Турянського «Поза
межами болю»:
типологічний аспект /
О. М. Радавська //
Волинь філологічна:
текст і контекст : зб.
наук. праць / уоряд.
Т.П. Левчук. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т
ім. Лесі Українки,
2017. – Вип. 23. – С.
150-158.
Коло наукових
інтересів: Теорія
літератури, стилістика
та поетика,
дослідження та
ідентифікація
експресіоністського
стилю у французьких
текстах XX ст.
288628

Гаврилюк
Олександр
Никифорови
ч

Доцент,
Основне
місце
роботи

Історії,
політології та
національної
безпеки

Диплом
кандидата наук
KH 012601,
виданий
25.10.1996,
Атестат
доцента ДЦAE
001070,
виданий
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Історія та
культура
України

Виконуються пункти
1, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17,
18 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Керівник
кандидатської

24.12.1998

дисертації Томаченко
О. В. «Політика
України у галузі
шкільної історичної
освіти (1991-2009
рр.)», спеціальність
07.00.01 – історія
України, захищена 16
грудня 2015 р. у
спеціалізованій вченій
раді К 32.051.03 при
Східноєвропейському
національному
університеті імені Лесі
Українки.
Присуджено науковий
ступінь кандидата
історичних наук
(Диплом ДК №
035439 , виданий на
підставі рішення
Атестаційної колегії
МОН від 12 травня
2016 р.).
Член журі
Волинського
обласного турніру
юних істориків, 2019
р.
участь у професійних
об’єднаннях за
спеціальністю:
Національна спілка
краєзнавців України
(1990 р. – по
теперішній час).
Українське товариство
охорони пам’яток
історії та культури
(1981 р. – по
теперішній час).
Українське історичне
товариство імені М.
Грушевського (2002
р.– по теперішній
час).
Керівник історикоправового гуртка та
гуртка історичного
краєзнавства
Волинського
наукового ліцеюінтернату Волинської
обласної ради.
Підвищення
кваліфікації:
1. Стажування –
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, кафедра
історії України, 15
вересня – 31 грудня
2015 р. (Довідка РДГУ
№ 03 від 05.01.2016
р.).
2. Слухач навчального
курсу (лекцій та
фахових обговорень) у
рамках Освітньодослідницького
Проекту
«Впровадження
інноваційних методів
досліджень та
збереження об’єктів
культурної спадщини»
(проект здійснювався
14 вересня – 23
листопада 2018 р.)
Інституту прикладної

фізики НАН України
(м. Суми) спільно з ГО
«УТОПІК» (м. Київ),
30 жовтня – 2
листопада 2018 р., м.
Київ, Лаврська, 9, офіс
ГО «УТОПІК», 32 год.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Гаврилюк О.
Збереження
української культурної
спадщини у
міжвоєнній Польщі:
джерельна база /
Гаврилюк О. //
Наукові праці
історичного
факультету
Запорізького
національного
університету. – Вип.
48. – Запоріжжя, 2017.
– С. 245-249 [Index
Copernicus]. – Режим
доступу:
http://old.istznu.org/p
age/issues/48/1611.ukr.
html
2. Гаврилюк О. Н.
Історичний нарис
пам’яткоохоронної
справи. Основи
пам’яткознавства / О.
Н. Гаврилюк, С. В.
Гаврилюк // [Під заг.
ред. Леонід Гріффен,
Олена Титова]. –
Центр
пам’яткознавства
НАН України і
УТОПІК; International
Book Market Service
Ltd., member of
OmniScriptum
Publishing Group. БоБасен (Маврикій). –
Київ : LAP LAMBERT
Academic Publishing,
2017. – С. 420-483.
3. Гаврилюк О. Н.
Характерні
особливості нерухомої
спадщини західних
областей України. /
Регіональні
особливості
нерухомих пам’яток
України [Монографія]
/ кол. авт.: Бичковська
Г. М., Гаврилюк О. Н.,
Гаврилюк С. В. [та
ін.].; під заг. ред. Л. О.
Гріффена, О. М.
Титової: Центр
пам’яткознавства
НАН України і
УТОПІК. – Київ :
Центр
пам’яткознавства
НАН України і
УТОПІК, 2017. – C.
173-199. (у
співавторстві з С.
Гаврилюк). – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/15161/3/Kharakter_o
sobl_Book%20chap.pdf

4. Гаврилюк О. Н.
Допомога
міжнародних
організацій Україні в
умовах кризи,
спричиненої агресією
Росії / Гаврилюк О. Н.
// Bezpieczeństwo
państw Europy
Środkowo-Wschodniej
w kontekście konfliktu
na Ukrainie. Red.
naukowa Tomasz
Pączek. Słupsk, 2016. –
S. 143-152.
5. Гаврилюк О. Н.
Охорона українськими
музеями Другої Речі
Посполитої
національної
сакральної спадщини.
/ О. Н. Гаврилюк //
Проблеми
національнопатріотичного
виховання:
історичний та
психологопедагогічний аспекти:
Матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф. (м.
Тернопіль, Україна, 23
лютого 2017 р.) /
[укладачі: В. С. Мисик,
І. Ф. Янюк, Т. Г. Дідух,
О. А.
6. Гаврилюк О. Н. З
історії охорони
пам’яток Луцька у ХІХ
– на початку ХХ ст. /
О. Н. Гаврилюк, С. В.
Гаврилюк // Минуле і
сучасне Волині та
Полісся. Розвиток
краєзнавства і
краєзнавчої освіти на
Волині. – Наук. зб. –
Вип. 66-67: матеріали
Всеукр. наук. іст.краєзн. конф.,
присвяченої 30-річчю
від часу створення
Волинської обласної
організації
Національної спілки
краєзнавців України,
6-7 грудня 2019 р., м.
Луцьк. – Упоряд.: Г.
Бондаренко [та ін.]. –
Луцьк, 2019. – С. 139144.
Коло наукових
інтересів: історія та
культура України,
краєзнавство.
221434

Антонюк
Богдан
Петрович

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Інформаційни
х технологій і
математики

Диплом
магістра,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
080101
Математика

16

Інформаційні
технології в
освіті

Виконуються пункти
9, 10, 13, 15, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Член журі ІІІ етапу
Всеукраїнських
учнівських олімпіад з
навчальних предметів
(Інформаційні
технології) (2016-2019
рр.).

Заступник
відповідального
секретаря
приймальної комісії у
2018, 2019 році.
Підвищення
кваліфікації:
1. Луцький
національний
технічний університет
Кафедра комп’ютерної
інженерії.
Підвищення
кваліфікації на
науково-практичному
семінарі молодих
вчених та студентів
«Програмовані
логічні інтегральні
схеми та
мікропроцесорна
техніка в освіті і
виробництві»
28.04.2016 –
29.04.2016 р.
2.
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки Кафедра
вищої математики та
інформатики Інститут
інформаційних
технологій і засобів
навчання НАПН
України Підвищення
кваліфікації на
науково-практичному
семінарі «Інноваційні
методики навчання з
використанням
комп’ютерноорієнтованого
середовища»
загальним обсягом 72
години 31.05.201609.06.2016
(Сертифікат № 229116
серія н/с).
3. Компанія
Майкрософт Україна.
Курси підвищення
кваліфікації «Хмарні
технології в
освітньому процесі
вищого навчального
закладу» загальним
обсягом 18 години
10.06-15.06.2016 р.
4.
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки Факультет
міжнародних відносин
Кафедра іноземних
мов та перекладу
Мовний центр
«СВІТ». Курси
навчання із
«англійської мови»
загальним обсягом
240 години
01.04.2017-31.10.2016
(Сертифікат № 374).
5.
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки Факультет
міжнародних відносин

Кафедра іноземних
мов та перекладу
Мовний центр «СВІТ»
Курси навчання із
«англійської мови»
загальним обсягом 60
години 31.03.201730.06.2017 р.
(Сертифікат № 388).
6.
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки Кафедра
вищої математики та
інформатики.
Підвищення
кваліфікації на
науково-практичному
семінарі
«Інформаційні
технології та
інноваційні методи
навчання у вищій
школі» загальним
обсягом 72 години
31.05.2017-09.06.2017
(Сертифікат № 215/17
серія н/с).
7.
Східноєвропейський
національний
університет ім. .Лесі
Українки Факультет
міжнародних відносин
Кафедра іноземних
мов та перекладу
Мовний центр
«СВІТ». Курси
навчання із
«англійської мови»
загальним обсягом
120 години 01.11.201730.06.2018 р.
(Сертифікат № 478).
8.
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки Кафедра
вищої математики та
інформатики Кафедра
прикладної
математики та
інформатики. Участь у
роботі науковопрактичного семінару
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю» загальним
обсягом 108 годин
29.05-12.06.2018 р.
(Сертифікат № 87/18
серія н/с).
9.
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки Кафедра
вищої математики та
інформатики Кафедра
прикладної
математики та
інформатики Участь у
роботі науковопрактичного семінару
«Актуальні проблеми

математики та
методики викладання
математики». 01.0615.06.2018 р.
(Сертифікат № 149/18
серія н/с).
10.
Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки Кафедра
вищої математики та
інформатики Кафедра
прикладної
математики та
інформатики. Участь у
роботі науковопрактичного семінару
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю» загальним
обсягом 108 годин
29.05-12.06.2020 р.
(Сертифікат №735/20
серія н/с).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Головін М. Б.
Аспекти автоматизації
вивчення курсу
«Архітектура ЕОМ» /
Головін М. Б.,
Федонюк А. А.,
Антонюк Б. П. //
Науковий журнал
«Комп'ютерноінтегровані технології:
освіта, наука,
виробництво» Луцьк,
2016. – Випуск № 22 –
С. 84-88.
2. Антонюк Б. П.
Математична модель
поширення двох
інформаційних
потоків на обмежений
соціум ІV міжнародна
науково-практична
конференція
«Математика.
Інформаційні
технології. Освіта» 1214 червня 2015 р. /
Антонюк Б. П. –
Луцьк, 2015. – С. 5961.
3. Антонюк Б. П.
Рівень графічної
культури студентів та
можливості його
підвищення /
Антонюк Б. П. //
Материалы VIII
Международной
научно-практической
конференции
«Достижения высшей
школы – 2012». –
Том.13.
Педагогические
науки. – София: Бял
ГРАД-БГ ООД. – C.
102-107.
4. Собчук О. М.
Особливості
вдосконалення

32323

Іванюк
Ольга
Андріївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Фізичної
культури,
спорту та
здоров`я

Диплом
спеціаліста,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2004,
спеціальність:
010201
Фізичне
виховання,
Диплом
кандидата наук
ДK 010350,
виданий
01.01.2012,
Атестат
доцента 12ДЦ
040108,
виданий
31.10.2014
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Фізичне
виховання

технологій
опрацювання та
аналізу числових
даних в середовищі
Microsoft Excel в
системі підвищення
кваліфікації вчителів
[Текст] / О. М. Собчук,
Б. П. Антонюк //
Матеріали
Всеукраїнської
науково-практичної
інтернет-конференції
«Вітчизняна наука на
зламі епох: проблеми
та перспективи
розвитку»: Зб. наук.
праць. ‒ Переяслав,
2020. ‒ Вип. 59. ‒ С.
98-100.
Коло наукових
інтересів: проблеми
дослідження
розв’язків інтегродиференціальних
нескінченних
ланцюжків рівнянь
Боголюбова для
симетричних та
несиметричних
систем (для виділеної
частинки в термостаті
у одновимірному та
двовимірному
просторах). Працює
над питаннями
регуляризації та
узагальнення даних
розв’язків, отриманих
методом
нерівноважних
кластерних розкладів
теорії кінетичних
рівнянь.
Виконуються пункти
2, 10, 13, 14 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Спортивне звання:
Майстер спорту
України з
велосипедного спорту
(посвідчення № 2027
від 01.08.2001, Наказ
Комітету молодіжної
політики, спорту і
туризму України).
Підвищення
кваліфікації:
1. Вінницький
державний
педагогічний
університет імені
Михайла
Коцюбинського,
факультет фізичного
виховання і спорту
(навчальна
дисципліна – фізичне
виховання), 2016 рік.
2. Тернопільський
національний
педагогічний
університет імені
Володимира Гнатюка
(кафедра фізичного
виховання), 2016 рік.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:

1. Кліш І. С.
Професійноприкладна фізична
підготовка студентів у
системі вищої
професійної освіти:
[метод. рекоменд.] / І.
С. Кліш, О. А. Іщук, Н.
Я. Захожа, О. З.
Касарда, О. А. Іванюк.
– Луцьк, 2020. – 45 с.
2. Кліш І. С.
Професійноприкладна фізична
підготовка студентів у
системі вищої
професійної освіти:
[метод. рекоменд.] / І.
С. Кліш, О. А. Іщук, Н.
Я. Захожа, О. З.
Касарда, О. А. Іванюк.
– Луцьк, 2020. – 45 с.
3. Навроцький Е. М.
Розвиток сили у
студентів засобами
атлетичної гімнастики
: [метод. рекоменд.] /
Е. М. Навроцький, В.
В. Пантік, О. А.
Іванюк. –Луцьк, 2016.
– 55 с.
4. Іщук О. А. Фітнес як
засіб фізичного
вдосконалення та
зміцнення здоров’я
студентів : [метод.
рекоменд.] / О. А.
Іщук, О. А. Іванюк, О.
П. Панасюк, А. В.
Бухвал. – Луцьк, 2017
.– 73 с.
5. Навроцький Е. М.
Розвиток сили у
студентів засобами
атлетичної гімнастики
: [метод. рекоменд.] /
Е. М. Навроцький, В.
В. Пантік, О. А.
Іванюк. –Луцьк, 2016.
– 55 с.
6. Іщук О. А. Фітнес як
засіб фізичного
вдосконалення та
зміцнення здоров’я
студентів : [метод.
рекоменд.] / О. А.
Іщук, О. А. Іванюк, О.
П. Панасюк, А. В.
Бухвал. – Луцьк, 2017
.– 73 с.
Коло наукових
інтересів: Фізичне
виховання, спорт,
фітнес, рекреація.
286682

ДанилюкТерещук
Тетяна
Ярославівна

Старший
викладач,
Сумісництв
о

Філології та
журналістики

Диплом
спеціаліста,
Луцький
державний
педагогічний
інститут імені
Лесі Українки,
рік закінчення:
1993,
спеціальність:
українська
мова та
література,
Диплом
кандидата наук

1

Творчий
феномен Лесі
Українки

Виконуються пункти
2, 9, 10, 15, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Член журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу наукових
робіт Малої академії
наук України
(Волинська філія;
секція «Українська
література»).
Підвищення

ДK 047737,
виданий
05.07.2018

кваліфікації:
1. Науковий семінар за
програмою
підвищення
кваліфікації
викладачів
спеціальності
«Українська
література»,
«Літературний процес
в Україні: нові оцінки
та підходи» (кафедра
української літератури
Східноєвропейського
національного
університету ім. Лесі
Українки, червень –
липень 2016 р.).
2. Літня школа з
літературознавства
для викладачів
філологічних
дисциплін навчальних
закладів ІІІ-ІV рівня
акредитації
(Східноєвропейський
національний
університет ім. Лесі
Українки, червень
2018 р.).
3. Дистанційний курс
«Осмислені й
переосмислені» (через
платформу масових
відкритих онлайнкурсів Prometeus),
сертифікат виданий
15. 06. 2020 р.
prometheus.org.ua
(«Національний
культурномистецький та
музейний комплекс
«Мистецький
арсенал» та Інститут
післядипломної
педагогічної освіти
Київського
університету ім.
Бориса Грінченка,
червень 2020 р.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Українка Леся.
Лісова пісня: драмафеєрія в 3-х діях /
[упорядкув., переднє
слово С. Романова, Т.
Данилюк-Терещук];
пер. з укр. Е. Берман;
ілюстр. І. Рублюк. –
Текст укр., нім. ювіл. –
вид. Луцьк:
Східноєвроп. нац. ун-т
ім. Лесі Українки,
2016. – 284 с.
2. Українка Леся.
Лісова пісня: драмафеєрія в 3-х діях /
[упорядкув., переднє
слово С. Романова, Т.
Данилюк Терещук];
пер. з укр. П. Канді;
ілюстр. К. Сивої. Текст
укр., англ. 2-ге вид. –
Луцьк: Східноєвроп.
нац. ун-т ім. Лесі
Українки, 2018. – 284
с.
3. Данилюк-Терещук

194584

Мельнійчук Доцент,
Михайло
Основне
Михайлович місце
роботи

Географічний

Диплом
кандидата наук
KH 007257,
виданий
31.01.1995,
Атестат
доцента ДЦ
001676,
виданий
01.03.2001

31

Землезнавство

Т. Культурологічні
рефлексії Любові
Дражевської: Олена
Пчілка. Леся Українка
в діаспорному
літературознавстві. /
Данилюк-Терещук Т.
// Німецькоукраїнські зв’язки. Зб.
наук. праць за
матеріалами ХІ
Міжнародної наукової
конференції в
Мюнхені (4. 04–7. 04.
2019). – Т. ХІ. Мюнхен
–Тернопіль. – 2019. С.
72-81.
Коло наукових
інтересів: міфологія,
вивчення творчості
Лесі Українки.
Виконуються пункти
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Член Комісії з
питань розвитку
воднотранспортного
сполучення Є-40 на
ділянці Дніпро-Вісла
(Програма
транскордонного
співробітництва
Польща – Білорусь –
Україна, 2007-2016
р.р.).
2. Член журі
Всеукраїнської
олімпіади з географії з
2003 року, заступник
голови журі
Всеукраїнської
олімпіади з географії з
2010 року; Член журі
Всеукраїнського
турніру юних
географів з 2004 року,
заступник голови
Всеукраїнського
турніру юних
географів з 2010 року
до тепер.
3. Член
спеціалізованої вченої
ради К 32.051.08 за
спеціальністю 11.00.11
– конструктивна
географія і
раціональне
використання
природних ресурсів
СНУ імені Лесі
Українки.
Підвищення
кваліфікації:
1. Підвищення
кваліфікації у сфері
дистанційного
навчання «Базові
навички у системі
управління
навчанням MOODLE»
(Східно-європейський
національний
університет імені Лесі
Українки з 16.02.2018
р. до 28.024.2018 р.
Серія н/с номер 13/18

від 16 лютого 2018 р.
2. Міжнародне
стажування у Wyzsza
Szkola Wspolpracy
Miedzynarodowej i
Regionalnej im. Z.
Glogera з «01» липня
2019 р. по «30»
вересня 2019 р.
3. 16.08.2019 року
отримав сертифікат
В2 на знання
польської мови.
4. Вчитель-методист
Наказ № 134 від
15.04.2 020 р. «Про
атестацію
педагогічних
працівників
Волинської області у
2019/2020 н.р. пункт
1.10».
5. Сертифікаційний
науковий семінар з
підвищення
кваліфікації із
спеціальності «Науки
про Землю»: «Роль
умов і ресурсів у
розвитку регіону та
природоохоронна
діяльність (на
прикладі Волинської
області)» (кафедра
фізичної географії
СНУ імені Лесі
Українки) з 02.03.
2020 р. до 02.04.2020
р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Мельнійчук М. М.
Робочий зошит для
вивчення
номенклатури з курсу
«Землезнавство» для
студентів
географічного та
біологічного
факультетів /
Мельнійчук М. М.,
Білецький Ю. В.,
Чабанчук В. Ю. –
Луцьк, 2019. – 48 с.:
іл. (карти) (обл. вид.
арк. 0,64). – Режим
доступу:
https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/237217227.p
df
2. Мельнійчук М. М.
Загальне
землезнавство:
Методичні
рекомендації до
практичних занять
для студентів
географічного
факультету за
спеціальностями 106
«Географія», 103
«Науки про Землю» та
014 «Середня освіта» /
Мельнійчук М. М.,
Білецький Ю. В.,
Чабанчук В. Ю. –
Луцьк, 2019. – 191 с.
(обл. вид. арк. 6,44). –
Режим доступу:
http://www.uk.x-

pdf.ru/5stroitelstvo/295
136-6-m-melniychukbileckiy-zagalnezemleznavstvometodichnirekomendaciipraktichnih-zanyatdlya-studentivgeografichnogo.php
3. Мельнійчук М. М.
Загальне
землезнавство:
Методичні
рекомендації до
лабораторних занять
для студентів
біологічного
факультету за
спеціальностями 014
«Середня освіта
(Біологія,
природознавство,
здоров’я людини)» та
014 «Середня освіта
(Природничі науки)»
/ Мельнійчук М. М.,
Білецький Ю. В.,
Чабанчук В. Ю. –
Луцьк, 2019. – 159 с.
(обл. вид. арк. 5,15).
4. Мельнійчук М. М.
Загальне
землезнавство:
Методичні
рекомендації до
практичних занять
для студентів
географічного
факультету за
спеціальностями 241
«Готельно-ресторання
справа», та 242
«Туризм» /
Мельнійчук М. М.,
Білецький Ю. В.,
Чабанчук В. Ю. –
Луцьк, 2019. 164 с.
(обл. вид. арк. 5,32). –
Режим доступу:
https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/237217223.p
df
5. Мельнійчук М. М.
Навчально-методичні
рекомендації до
написання й
оформлення
магістерських робіт зі
спеціальностей 106
Географія (освітня
програма: Фізична
географія), 103 Науки
про Землю (освітня
програма: Гідрологія)
/ М. М. Мельнійчук, Т.
С. Павловська, Н. А.
Тарасюк, В. О. Фесюк.
– Луцьк : [б. в.], 2017.
– 92 с. – Режим
доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
13381
6. Безсмертнюк Т. П.
Туристськорекреаційне
використання
природно-заповідного
фонду ПівнічноЗахідної України :
монографія / Тарас

Петрович
Безсмертнюк,
Михайло Михайлович
Мельнійчук. – Луцьк :
ПП Іванюк В. П., 2018.
– 168 с.
Коло наукових
інтересів:
Наукові дослідження
в галузі географії.
Роль умов і ресурсів у
розвитку регіону та
природоохоронна
діяльність (на
прикладі Волинської
області).
9968

Кевшин
Андрій
Григорович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
фізикотехнологічний
інститут

Диплом
магістра,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2000,
спеціальність:
070101 Фізика,
Диплом
кандидата наук
ДK 001592,
виданий
10.11.2011
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Фізика

Виконуються пункти
1, 2, 3, 9, 10, 13, 14 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Участь у журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких учнівчленів Національного
центру «Мала
академія наук
України». (2014-2018
рр.).
Член журі II туру
Всеукраїнського
конкурсу студентських
наукових робіт
«Фізика», 19.20.03.2015 р., 17.18.03.2016 р., 23.24.03.2017 р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Луцький НТУ,
кафедра фізики і
електротехніки,
01.04–30.09.2016 р.,
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації
«Електротехніка.
Електричні машини.
Радіоелектроніка.
Фізика», (№
16СПВ97) 01.10.2016
р.;
2. Технічний
університет
Ченстохова
(Республіка Польща),
відділ
оптоелектроніки,
сертифікат про
підвищення
кваліфікації: 0203.2017 р.,
«Електротехніка» (108
год);
3. Технічний
університет
Ченстохова
(Республіка Польща),
відділ
оптоелектроніки,
сертифікат про
підвищення
кваліфікації: 0506.2017 р., «Фізика.
Електричні машини»
(108 год);
4. СНУ імені Лесі

Українки, сертифікат
учасника семінару:
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю» (108 год),
(н/с № 66/18)
12.06.2018 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Кевшин А. Г. Фізика
: курс лекцій /
Кевшин А. Г. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2016. –
100 с. Рекомендовано
НМР СНУ ім. Лесі
Українки (протокол
№ 2 від 19.10.2016 р.).
2. Галян В. В. Фізика
твердого тіла : метод.
рек. для лаб. роб. /
Галян В. В., Третяк А.
П., Кевшин А. Г. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2016. – 61 с.
Рекомендовано НМР
СНУ ім. Лесі Українки
(протокол № 10 від
15.06.2016 р.).
3. Шевчук М. В. Фазові
рівноваги, області
скло утворення та
фізичні властивості
фаз у системах
AgGaS2+Ge(Sn)Se2 ↔
AgCaSe2+Ge(Sn)S2 :
монографія / Шевчук
М. В., Галян В. В.,
Кевшин А. Г. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2016. – 152
с. Гриф
«Рекомендовано»
СНУ ім. Лесі Українки
(протокол № 4 від
26.11.2015 р.).
4. Мирончук Г. Л.
Фотопровідність у
напівпровідниках :
навч. посіб.
[Мирончук Г. Л.,
Федосов С. А., Кітик І.
В., Коровицький А.
М., Кевшин А. Г.]. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2018. 110 с. Гриф
«Рекомендовано»
СНУ ім. Лесі Українки
(протокол № 14 від
29.11.2018 р.).
5. Федосов С. А.
Структурні елементи
напівпровідникових
пристроїв : курс
лекцій. Ч. 1 : p-n
переходи / [Федосов С.
А., Замуруєва О. В.,
Захарчук Д. А.,
Кевшин А. Г., Новосад
О. В.]. – Луцьк : ВежаДрук, 2019. 84 с.
Рекомендовано НМР
СНУ ім. Лесі Українки
(протокол № 10 від
19.06.2019 р.).
6. Кевшин А. Г.
Електротехніка :
задачі у 2 ч. Ч. 1 : Кола

постійного струму.
Лінійні кола змінного
струму. Трифазні кола
електричного струму /
Кевшин А. Г., Галян В.
В., Федосов С. А. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2020. 39 с.
Рекомендовано НМР
СНУ ім. Лесі Українки
(протокол № 7 від
22.06.2020 р.).
7. Федосов С. А.
Структурні елементи
напівпро-відникових
пристроїв : задачі /
[Федосов С. А.,
Замуруєва О. В.,
Сахнюк В. Є.,
Захарчук Д. А.,
Кевшин А. Г., Новосад
О. В.]. – Луцьк : ВежаДрук, 2020. – 32 с.
Рекомендовано НМР
СНУ ім. Лесі Українки
(протокол № 7 від
22.06.2020 р.).
8. Кевшин А. Г.,
Федосов С. А., Галян В.
В. Фізика : задачі. – 68
с. Рекомендовано
НМР ВНУ ім. Лесі
Українки (протокол
№ 3 від 18.11.2020 р.).
9. Кевшин А. Г.,
Федосов С. А., Галян В.
В. Фізика : методичні
рекомендації до
лабораторних робіт. –
63 с. Рекомендовано
НМР ВНУ ім. Лесі
Українки (протокол
№ 3 від 18.11.2020 р.).
Коло наукових
інтересів: фізика
напівпровідників,
фізика твердого тіла,
спектроскопія.
117162

Іванців
Володимир
Васильович

Професор,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДД 006555,
виданий
09.04.2008,
Диплом
кандидата наук
БЛ 006240,
виданий
26.10.1979,
Атестат
доцента ДЦ
092387,
виданий
06.08.1986,
Атестат
професора
12ПP 005637,
виданий
30.10.2008
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Зоологія

Виконуються пункти
2, 3, 8, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 19 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Держтема «Екологофауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
Керівник проблемних
груп: «Зоологія
безхребетних»;
«Натуралістична
робота» (з 2018-2020),
«Музейна справа» (з
2018-2020),
«Екологічні системи
України» (з 20192020),
«Теорії еволюції» (з
2018-2020)/
Керівник навчальнонаукової лабораторії
«Олігохетології».
Науково-методичні
публікації за

тематикою курсів:
1. Зоологія
безхребетних:
Методичні
рекомендації /
Укладачі Бусленко Л.
В., Іванців В. В. –
Луцьк : ПП Іванюк В.
П., 2020. – 86 с. –
Режим доступу:
https://evnuir.vnu.іван
цівedu.ua/handle/1234
56789/18442
2. Бусленко Л. В.
Екологічні ніші
дощових черв’яків
західного ВолиноПоділля / Бусленко Л.
В., Іванців В. В. //
Стан і біорізноманіття
екосистем Шацького
національного
природного парку:
матеріали наукової
конференції. – Львів :
СПОЛОМ, 2018. – С.
12-15.
3. Бусленко Л. В.
Музейна справа :
Методичні
рекомендації / Л. В.
Бусленко, В. В.
Іванців. – Луцьк, 2019.
– 86 с. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
18363
4. Бусленко Л. В.
Натуралістична
робота в закладах
освіти : Методичні
рекомендації / Л. В.
Бусленко, В. В.
Іванців. – Луцьк, 2019.
– 50 с. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
18365
5. Бусленко Л. В.
Дисипативні процеси
синергетичних систем
дощових черв’яків /
Бусленко Л. В., Іванців
В. В. // Енергетична
безпека
навколишнього
середовища –
Матеріали V
Міжнародної науковопрактичної
конференції (03-05
жовтня 2019 року). –
Луцьк: ІВВ Луцького
національного
технічного
університету, 2019. –
С. 55-57.
6. Бусленко Л. В.
Дощові черв’яки
Правобережної
України (видове
різноманіття,
екологія, біологія,
кадастр) / Л. В.
Бусленко, В. В.
Іванців. – Луцьк : ПП
Іванюк В. П., 2020. –
400 с.
Коло наукових

інтересів:
Зоологія безхребетних
тварин, екологія
огігохет, педобіологія,
методика навчання
екології.
194118

Сухомлін
Катерина
Борисівна

Завідувач
кафедрипрофесор,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДД 003131,
виданий
03.04.2014,
Диплом
кандидата наук
БЛ 023489,
виданий
10.10.1989,
Атестат
доцента ДЦAP
002267,
виданий
29.06.1995,
Атестат
професора
12ПP 010995,
виданий
15.12.2015
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Зоологія

Виконуються пункти
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Голова журі
обласного Турніру
юних біологів, 2015 р.,
2016 р., 2017 р., 2019 р.
3. Голова журі
обласного (ІІІ) етапу
учнівської олімпіади з
екології, 2015 р., 2016
р., 2017 р., 2019 р.
4. Член журі
обласного (ІІІ) етапу
учнівської олімпіади з
біології, 2015 р., 2016
р., 2017 р., 2019 р.
5. Член
спеціалізованої вченої
ради Д 26.153.01 зі
спеціальностей:
03.00.08 – зоологія,
03.00.24 –
ентомологія, 03.00.25
– паразитологія,
гельмінтологія при
Інституті зоології ім. І.
І. Шмальгаузена НАН
України (2016-2019
рр.).
6. Гарант освітньопрофесійної програми
«Біологія» другого
(магістерського) рівня
вищої освіти за
спеціальністю 091
«Біологія» галізі
знань 09 «Біологія».
Кваліфікація: Магістр
біології.
Підвищення
кваліфікації:
Харківський
національний
педагогічний
університет імені Г. С.
Сковороди, кафедра
зоології. Посвідчення
06/23-450.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Зоологія хордових :
Тестові завдання / К.
Б. Сухомлін, О. П.
Зінченко, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
Медіа, 2017. – 92 с. –
Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13841

2. Сухомлін К. Б.
Зоологія хордових :
Методичні
рекомендації / К. Б.
Сухомлін, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
Медіа, 2018. – 76 с. –
Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
14743
3. Шацьке поозер’я. Т.
8. Тваринний світ :
Колективна
монографія
[електронне видання]
/ за редакцією П. Я.
Кілочицького;
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2016. – 611
с. – Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
11068 (Симуліїди)
4. Сухомлін, К. Б.
Жуки (Coleoptera)
Ківерцівського
національного
природного парку
«Цуманська пуща»:
попередні
дослідження / К.
Cухомлін, О.
Зінченко, М. Зінченко
// Наук. вісник
Східноєвроп. нац. унту ім. Лесі Українки.
Серія: Біол. науки,
2019. – № 4 (388). – С.
44-52. – Режим
доступу: DOI:
https://doi.org/10.2903
8/2617-4723-2019-3884-63-71
5. Сухомлін К. Б.
Паразитологгія:
Метод. рек. до викон.
лабораторних робіт /
Сухомлін К. Б.,
Зінченко О. П.,
Зінченко М. О. –
Луцьк : Медіа, 2020. –
72 с.
Коло наукових
інтересів:
Ентомологія, зоологія,
методика роботи з
обдарованими дітьми.
179596

Волгін
Сергій
Олександров
ич

Професор,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДT 006816,
виданий
22.03.1991,
Диплом
кандидата наук
БЛ 010254,
виданий
02.02.1983,
Атестат
доцента ДЦ
004084,
виданий
25.10.1988,
Атестат
професора ПP
001248,
виданий
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Ботаніка

Виконуються пункти
3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16,
17 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Керівник
госпдоговірної теми
від 28 вересня 2018
року. Наукове
обґрунтування
«Адвентивні та
інвазивні види рослин
у флорі Черемського
природного
заповідника». Обсяг
фінансування – 20000
грн. Виконавці: Волгін

26.02.2002

С.О., Коцун Л.О.,
Кузьмішина І.І.
Договір 259У-20-3Ф.
З 2012 по 2018 р –
завідувач кафедри
ботаніки, з 2018 по
2020 р. – завідувач
кафедри ботаніки і
методики викладання
природничих наук.
Підвищення
кваліфікації:
1. Наукове стажування
28 вересня – 28
жовтня 2018 року в
Луцькому
національному
технічному
університеті, кафедра
екології та агрономії
(Сертифікат № 167).
2. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині» 2425 березня 2017 року,
м. Луцьк, Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології;
3. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині» 2324 березня 2018 року,
м. Луцьк, Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Волгін С. О.
Ботаніка. Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
ботаніки для студентів
2 курсу біологічного
факультету / Волгін С.
О., Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І. –
Луцьк: Друк ПП
Іванюк В.П., 2016. –
52 с. – Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13318
2. Волгін С. О.
Біологія: підручник
для 8 кл.
загальноосвіт.навч.
закл. / [Жолос О. В.,
Толстанова Г. М.,
Ягенська Г. В, Додь В.
В., Довгаль І. В.,
Ходосовцев О. Є.,
Костіков І. Ю., Волгін
С. О., Сиволоб А. В.,
Скрипнік Н.В.]. – Х. :
ФОЛІО, 2016. – 304 с. :
іл. (Гриф МОН
України, Наказ МОН
України від 10.05.2016
р., № 491). – Режим
доступу:
https://pidruchnyk.co
m.ua/894-biologiya-8klas-zholos.html
3. Волгін С. О.

Анатомія та
морфологіїя рослин:
Методичні
рекомендації до
лабораторних робіт з
для студентів І курсу
біологічного
факультету / [Волгін
С. О., Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.,
Єрмейчук Т. М.]. –
Луцьк : ПП Іванюк В.
П., 2017. – 44 с. –
Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13319
4. Волгін С. О.
Ботаніка: Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
ботаніки для студентів
І курсу спеціальностей
«Лісове господарство»
та «Садово-паркове
господарство»
біологічного
факультету / [Волгін
С. О., Коцун Л. О.,
Фіщук О. С.,
Кузьмішина І. І.,
Єрмейчук Т. М.]. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2018. – 84 с. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
14410
5. Волгін С. О.
Ботаніка : методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
ботаніки для студентів
1 курсу спеціальностей
«Лісове господарство»
та «Садово-паркове
господарство»
біологічного
факультету / С. О.
Волгін, Л. О. Коцун, І.
І. Кузьмішина, О. С.
Фіщук, Т. М.
Єрмейчук ;
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, кафедра
ботаніки. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2018. – 81
с. – Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
14410
6. Волгін С. О.
Ботаніка: Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
ботаніки для студентів
І курсу спеціальності
091 «Біологія»
освітньої програми
«Лабораторна
діагностика» / [Волгін
С. О., Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.]. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2019. – 52 с.
7. Волгін С. О.
Анатомія та
морфологія рослин :
Методичні

рекомендації до
лабораторних занять
для студентів І курсу
спеціальностей 091
«Біологія», 014
«Середня освіта
(Біологія)»
біологічного
факультету / [Волгін
С. О., Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.,
Єрмейчук Т. М.]. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2019. – 20 с.
Коло наукових
інтересів: ботаніка,
морфологія та
анатомія рослин,
філогенія, таксономія,
систиматика рослин.
88326

ГудзенкоАлександрук
Олена
Георгіївна

Доцент (0,7
ст.),
Основне
місце
роботи

Історії,
політології та
національної
безпеки

Диплом
спеціаліста,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
1999,
спеціальність:
040301
Практична
психологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 029002,
виданий
11.05.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
022275,
виданий
19.02.2009
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Логіка

Виконуються пункти
2, 13, 14, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Підвищення
кваліфікації:
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, кафедра
філософії, 8.04.2019 р.
–10.05.2019 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Гудзенко О. Г.
Електронний освітній
ресурс: «Логіка:
дистанційний курс
навчальної
дисципліни»
(рекомендовано до
використання у
навчальному процесі
(Витяг із протоколу №
7 засідання науковометодичної ради
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки від 22
червня 2020 року) –
Режим доступу:
http://194.44.187.60/m
oodle/course/view.php?
id=768
2. У 2018/2019 н.р.
розроблено базу
тестових завдань для
здійснення
підсумкового
контролю знань
студентів у формі
комп’ютерного
тестування з
дисципліни «Логіка»
(у співавторстві з
Поляковим В. Г.) –
Режим доступу:
http://cit.eenu.edu.ua/
wpcontent/uploads/2018/
11/TEST18-005.pdf
3. ГудзенкоАлександрук О. Г.
Аскетизм як засіб
самоздійснення в
українській
національній
традиції/ О. ГудзенкоАлександрук /
Гудзенко-Александрук

О. Г. //
Університетська
кафедра № 6/2017. –
К.: КНЕУ, 2017. − С.
65-74. – Режим
доступу:
http://ir.kneu.edu.ua/b
itstream/handle/2010/
21194/HudzenkoAleksandruk.pdf?
sequence=1&isAllowed=
y
4. ГудзенкоАлександрук О.
Cамовдосконалення
Гудзенко О. Г.
Програма навчальної
дисципліни «Логіка»
підготовки бакалавра,
галузі знань 25 Воєнні
науки, національна
безпека, безпека
державного кордону,
спеціальності 251
Державна безпека, за
освітньої програмою
«Державна безпека».
Луцьк, 2019. − 33 с.
5. Гудзенко О. Шлях
духовного
становлення у
філософськорелігійних поглядах
представників
українського
середньовіччя і
ранньомодерної доби
в контексті вчення
про теозис/ О.
Гудзенко // Вісник
Харківського
національного
університету імені В.
Н. Каразіна. Серія
«Філософія.
Філософські
перипетії».– 2020.–
62.– С.117-127.
Коло наукових
інтересів: історія
філософії,
філософська
антропологіяуніверси
тет, кафедра
філософії, 8.04.201910.05.2019 р.
76519

Шварц
Людмила
Олексіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
кандидата наук
ДK 001328,
виданий
14.10.1998,
Атестат
доцента ДЦ
003576,
виданий
21.12.2001
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Анатомія
людини

Виконуються пункти
1, 3, 9, 13, 14, 16, 17 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Член журі ІІ етапу –
обласної олімпіади з
екології. (20172020рр.)
Керівництво
проблемною групою
студентів «Розумова
діяльність, її
компоненти.
Научіння».
Наукова робота з
біології з
обдарованими
школярами «НВК
гімназія № 14» м.
Луцька з 2011 р. по
2019 р (протягом 8
років).

Член Наукового
товариства анатомів,
гістологів, ембріологів
та топографоанатомів
України (по
теперішній час),
Українського
фізіологічного
товариства (з 2000 р.
по теперішній час),
Українського
біофізичного
товариств. (з 2000 р.
по теперішній час),
Українського
товариства нейронаук
(з 2012 р. по
теперішній час,
міжнародне членство
у FENS).
Підвищення
кваліфікації:
Дніпровський
національний
університет імені
Олеся Гончара
(факультет медичних
технологій
діагностики та
реабілітації) (04
березня 2019 року по
04 листопада 2019
року) (дисципліни –
анатомія людини,
патологічна
анатомія).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Анатомія людини.
Робочий зошит з
«Анатомії людини» /
[Укладачі: В. С.
Пикалюк, Л. О.
Шварц, Т. Я. Шевчук]
– Луцьк, 2019. – 108 с.
2. Пикалюк В. С.,
Лавринюк В. Є.,
Шевчук Т. Я., Шварц
Л. О., Коржик О. В.,
Бранюк С. В., Апончук
Л. С. Анатомія
опорно-рухового
апарату : навчальнометодичний
електронний посібник
// (Витяг із протоколу
№ 2 засідання
науково-методичної
ради Волинського
національного
університету імені
Лесі Українки від 21
жовтня 2020 року).
3. Шварц Л. О.
Робочий зошит з
анатомії людини / [І.
Я. Коцан, Л. О.
Шварц, В. Х.
Велемець, О. С.
Павлович]. – Луцьк,
2016. – 74 с.
4. Пикалюк В. С.,
Лавринюк В. Є.,
Шевчук Т. Я., Шварц
Л. О., Коржик О. В.,
Бранюк С. В. Анатомія
серцево-судинної
системи. Органи
імуногенезу :
навчально-

методичний
електронний посібник
// (Витяг із протоколу
№ 2 засідання
науково-методичної
ради Волинського
національного
університету імені
Лесі Українки від 21
жовтня 2020 року).
5. Пикалюк В. С.
Тератологічний
тлумачний словник /
уклад.: В. С. Пикалюк
[В. С. Пикалюк, О. П.
Антонюк, В. В.
Кривецький, Т. Я.
Шевчук, Л. О. Шварц,
О. М. Абрамчук, О. А.
Журавльов, О. Р.
Дмитроца, О. В. Усова,
В. Є. Лавринюк, О. П.
Мотузюк, А. І.
Поручинський, В. Г.
Синиця, Я. В.
Степанюк]. – Луцьк:
Вежа-Друк, 2019. –
576 с.
6. Kozachuk N.
Relationship Between
The Rhythmic Activity
Of The Cerebral Cortex
And The Manifestation
Of
Impulsivity/Reflexivity
/ N. Kozachuk, L.
Shvartz, O. Zhuravlov,
A. Poruchynskyi, O.
Dmytrotsa, O.
Abramchuk, Т.
Poruchynska, O.
Zhuravlova, L. Hoshko
// RJPBCS. – 2018. –
9(4). – P. 1349–1355.
https://www.rjpbcs.co
m/pdf/2018_9(4)/[181]
.pdf
Коло наукових
інтересів:
Функціональна
анатомія,
психофізіологічні
особливості розумової
діяльності у осіб різної
статі та віку.
113031

Коцун
Лариса
Олександрів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
ДK 005942,
виданий
09.02.2000,
Атестат
доцента 02ДЦ
001361,
виданий
28.04.2004
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Ботаніка

Виконуються пункти
2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16,
17 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Гарант освітньопрофесійної програми
«Середня освіта.
Біологія,
природознавство,
здоров’я людини»
другого рівня вищої
освіти за
спеціальністю – 014
Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини) галузі знань
– 01
Освіта/Педагогіка.
Кваліфікація:
Викладач, вчитель
біології та здоров’я
людини.

Член журі ІV етапу
Всеукраїнської
олімпіади з біології
(2017 р.).
Голова журі ІІІ етапу
Всеукраїнської
олімпіади з біології
(2012-2020 рр.).
Член журі ІІІ етапу
Всеукраїнської
олімпіади з екології
(2013-2020 рр.).
Член журі обласного
турніру юних біологів
(2016 –2020 рр.);
обласного тижня
науково-освітніх
проєктів «Україна –
Європа – Світ»
(Волинський
обласний екологонатуралістичний
центр, 12 грудня 2019
р.); обласного
конкурсу шкільних
лісництв (2017-2019
рр.).
З 2013 р. і до нині
проводить заняття зі
слухачами очнозаочної біологічної
школи при
Волинському
обласному екологонатуралістичному
центрі.
Керівник пошукової
роботи з біології у 8-9
класах Волинського
наукового ліцеюінтернату Волинської
обласної ради (20102020 рр.).
Керівник гуртків з
фізіології рослин та
біології рослин
Волинського
обласного екологонатуралістичного
центру (2010-2020
рр.).
Керівник і виконавець
госпдоговірних тем:
1. Наукове
обґрунтування
доцільності надання
природоохоронного
статусу ділянкам
лісових насаджень за
участі вікового дуба
звичайного на
території державних
підприємств
«ВолодимирВолинське
лісомисливське
господарство» та
«Волинський лісовий
селекційнонасіннєвий центр» від
11 вересня 2018 р.
Договір № 257У-203ФУ-04Ф. Обсяг
фінансування – 11000
грн.
2. «Адвентивні та
інвазивні види рослин
у флорі Черемського
природного
заповідника». від 28
вересня 2018 року.

Договір 259У-20-3Ф.
Обсяг фінансування –
20000 грн.
3. Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
парку-пам′ятки
садово-паркового
мистецтва місцевого
значення «Сидоруків
парк» Договір
№41/389У-20-3Ф.
Обсяг фінансування –
15000 грн.
4. Керівник
госпдоговірної теми
від 04 листопада 2019
року Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
гідрологічного
заказника місцевого
значення
«Перемильський» від
04 листопада 2019
року. Договір №
920У-20-03Ф. Обсяг
фінансування – 15000
грн.
5. Розроблення
(упорядкування)
проекту зміни меж
ландшафтного
заказника місцевого
значення
«Калиновські
кринички» від 16
вересня 2019 року.
Договір № 15. Обсяг
фінансування – 15000
грн.
6. Госпдоговірна тема.
Розроблення
(упорядкування)
проекту створення
ботанічного заказника
місцевого значення
«Фітеума» від 16
вересня 2019 року.
Договір № 16. Обсяг
фінансування – 5000
грн.
7. Керівник
госпдоговірної теми
по створенню
екологічної стежки
«Черемиське болото»
у Черемському
природному
заповіднику від 11
липня 2019 р. Договір
№ 502 У-20-3Ф.
Обсяг фінансування –
20000 грн.
Підвищення
кваліфікації:
1. Уманський
державний
педагогічний
університет імені
Павла Тичини,
кафедра біології та
методики її навчання,
17.10 – 17.12. 2018 р.
(довідка № 2765/01,
видана Уманським
державним
педагогічним
університетом імені
Павла Тичини від
19.12.2018 р.).

2. Курси при
Волинському інституті
післядип-ломної
педагогічної освіти,
посвідчення АС
02139699/00891-18,
Волинський інститут
після-дипломної
педагогічної освіти
(12.02 –23.02 2018р.).
3. Короткострокове
навчання: участь у
Круглому столі
«Екологічні проблеми
Волині», Луцький
національний
технічний
університет: 2016 р. –
24.03 – 26.03; 2017 р.
– 24.03 – 25.03.
4. Короткострокове
навчання: участь у
Міжнародній науковопрактичній
конференції
«Актуальные научнотехнические и
экологические
проблемы сохранения
среды обитания»,
Брест, Республика
Бєларусь 6.04 –
8.04.2016 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Волгін С. О.
Ботаніка : методичні
рекомендації до
лабораторних занять
для студентів 2 курсу
біологічного
факультету / Волгін
С.О., Коцун Л.О.,
Кузьмішина І.І. //
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, біологічний
факультет, кафедра
ботаніки. – Луцьк :
Друк ПП Іванюк В.П.,
2016. – 52 с. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13318
2. Волгін С.О.
Анатомія і морфологія
рослин : методичні
рекомендації до
лабораторних робіт
для студентів 1 курсу
біологічного
факультету / Волгін
С.О. Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.,
Єрмейчук Т.М. //
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, біологічний
факультет, кафедра
ботаніки. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2017. – 44
с. – Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
13319
3. Коцун Л.О.
Альгологія:

Методичні
рекомендації до
лабораторних занять
для студентів I курсу
біологічного
факультету / Коцун
Л.О., Кузьмішина І.І.
– Луцьк: Вежа-Друк,
2017. – 60 с.
4. Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.
Мікологія. Робочий
зошит до
лабораторних занять
для студентів
біологічного
факультету / Коцун Л.
О., Кузьмішина І. І. –
Луцьк: Вежа-Друк,
2017. – 30 с.
5. Волгін С. О.
Анатомія та
морфологія рослин:
Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
для студентів 1 курсу
спеціальностей 091
«Біологія», 014
«Середня освіта
(Біологія)»
біологічного
факультету / [Волгін
С. О., Коцун Л. О.,
Кузьмішина І. І.,
Єрмейчук Т. М.]. –
Луцьк: Вежа-Друк,
2019. – 20 с.
6. Волгін С. О.
Ботаніка. Методичні
рекомендації до
лабораторних занять з
ботаніки для студентів
1 курсу спеціальності
091 «Біологія»
освітньої програми
«Лабораторна
діагностика». –
Луцьк: Вежа-Друк,
2019. – 52 с.
7. Коцун Л. О.
Мікологія : Методичні
рекомендації до
лабораторних занять
для студентів 1 курсу
спеціальностей 091
«Біологія», 014
«Середня освіта
(Біологія)» медикобіологічного
факультету / Коцун Л.
О., Кузьмішина І. І. –
Луцьк: Вежа-Друк,
2020. – 30 с.
Коло наукових
інтересів: ботаніка,
вивчення флори
Волинської області,
робота з
обдарованими
учнями.
56852

Голуб
Валентина
Олександрів
на

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
KH 011628,
виданий
01.10.1996,
Атестат
доцента ДЦ
005786,
виданий
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Фізіологія та
біохімія
рослин

Виконуються пункти
2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16,
17 П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Член спеціалізованої
вченої ради К

17.10.2002

47.104.05 із захисту
кандидатських
дисертацій за
спеціальністю
03.00.16 – екологія,
06.01.03 –
ґрунтознавство і
агрофізика
(Національний
університет водного
господарства та
природокористування
, м. Рівне).
Лекції вчителямбіологам в
Волинському
обласному інституті
післядипломної освіти
педагогічних кадрів з
актуальних питань
ботанічної науки та
методики викладання
біології в школі (20152019 р.)/
Надавала консультації
з фізіології рослин,
при підготовці
учасників
республіканської
олімпіади школярів з
біології, біологічного
турніру з біології.
Підвищення
кваліфікації:
1. Короткострокове
навчання: участь у
роботі науковопрактичного семінару
«Інноваційні
методики навчання з
використанням
комп’ютерноорієнтованого
середовища». м.
Луцьк, СНУ імені Лесі
Українки, на базі
кафедри вищої
математики та
інформатики та
кафедрі прикладної
математики та
інформатики.Сертифі
кат про підвищення
кваліфікації № 177/16
Серія н/с (Наказ №22
К/А від 30 травня
2016 р.) .
2. Підвищення
кваліфікації за
категорією керівників
гуртків позашкільних
навчальних закладів у
ВІППО. ВІППО
3. (Свідоцтво АС
02139699/02300-17). з
09.03.2017 по
08.06.2017 року
4. Київський
національний
університет імені
Тараса Шевченка,
Інститут біології та
медицини, кафедра
біології рослин.
Сертифікат №
056/607. Піврічне
стажування з
27.02.2017 р. по
27.08.2017 р.
5. Короткострокове
навчання протягом

участі у роботі
науково-практичному
семінарі
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю». м. Луцьк,
СНУ імені Лесі
Українки,. Сертифікат
№ 429/19 серія н/с
про підвищення
кваліфікації (наказ №
14 К/А від 30.05.2019
р.) 30.05.2019 р. по
12.06.2019 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Фізіологія та
біохімія рослин:
Методичні вказівки до
виконання
лабораторних робіт
для студентів денної
та заочної форми
спеціальності
„Біологія”
біологічного
факультету/
Машевська А.С.,
Єрмейчук Т.М., Голуб
В.О. – Луцьк: ВежаДрук, 2017. – 62 с.
2. Фізіологія та
біохімія рослин :
Лабораторний журнал
до виконання
лабораторних робіт
для студентів заочної
форми спеціальностей
«Біологія», «Лісове
господарство»,
«Садово-паркове
господарство»
біологічного
факультету / Голуб В.
О., Голуб С. М.,
Єрмейчук Т. М. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2017. – 21 с. – Режим
доступу:
https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/157730538.p
df
3. Фізіологія та
біохімія рослин :
Методичні вказівки до
виконання
лабораторних робіт
для студентів денної
та заочної форми
спеціальності
«Біологія»
біологічного
факультету / А. С.
Машевська, Т. М.
Єрмейчук, В. О. Голуб.
– Луцьк : Вежа-Друк,
2019. – 42 с.
4. Машевська А. С.
Фізіологія та біохімія
рослин: Робочий
зошит для виконання
лабораторних робіт з
фізіології та біохімії
рослин для студентів
ІІ курсу денної форми
навчання

спеціальності
«Лабораторна
діагностика» медикобіологічного
факультету / А. С.
Машевська, Т. М.
Єрмейчук, В. О. Голуб
– Луцьк: ФОП
Байбула К.В., 2020. –
65 с.
Коло наукових
інтересів:
радіобіологія,
фізіологія та біохімія
рослин, екологія.
57018

Дмитріюк
Наталія
Степанівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Психології та
соціології

Диплом
кандидата наук
ДK 027428,
виданий
09.02.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
035512,
виданий
04.07.2013
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Психологія
(Вікова,
педагогічна та
спеціальна
психологія)

Виконуються пункти
2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Керівництво
проблемною групою
«Психологічні
проблеми особистості:
шляхи вирішення та
особливості
розв’язання».
Член Асоціація
політичних
психологів України (з
2018 р по теперішній
час).
Підвищення
кваліфікації:
1. Стажування –
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, кафедра
педагогічної та вікової
психології (з 13. 11.
2018 р. по 12.12. 2018
р.)
2. Слухач навчального
курсу професійної
практичної підготовки
фахівців:
«Психогенеза
особистості:
ревіталізаційний
ракурс: Сучасні
підходи інтеграції та
соціалізації дітей з
особливими
потребами СНУ ім.
Лесі Українки, ( з
19.09 по20. 09. 2018
р.).
3. Слухач навчального
курсу професійної
практичної підготовки
фахівців: «Соціальна
адаптація людей
літнього віку в
сучасному суспільстві,
ортобіоз та паліативна
допомога». СНУ ім.
Лесі Українки. ( з 19.12
по 21.12. 2018 р.)
4. Слухач навчального
курсу професійної
практичної підготовки
фахівців: «Соціальна
адаптація людей
літнього віку в
сучасному суспільстві,
ортобіоз та паліативна
допомога». СНУ ім.
Лесі Українки. ( з

21.11. по 22.11. 2019 р.)
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Дмитріюк Н. С.
Психологічні
особливості
становлення
професійної
компетентності
студентів у процесі
фахової підготовки /
Н. О. Кордунова, Н. С.
Дмитріюк //
Актуальні проблеми
психології: Збірник
наукових праць
Інституту психології
імені Г. С. Костюка
НАПН України. – К.:
ДП «Інформаційноаналітичне агенств»
2020. – Том Х:
Психологія навчання.
Генетична психологія.
Медична психологія.
– Вип. 34. – С. 117 –
128
2. Дмитріюк Н. С.
Психологія
Психологія: Робоча
програма нормативної
навчальної
дисципліни Наталія
Степанівна Дмитріюк
/ Луцьк: Луцьк: СНУ
імені Лесі Українки,
2017. – 30 с.
3. Дмитріюк Н. С.
Техніки
психоемоційного
антивигорання.
Методичні матеріали
до практичних та
лабораторних занять /
Наталія Степанівна
Дмитріюк. – Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки, 2018. – 30 с.
4. Дмитріюк Н. С.
Техніки
психоемоційного
антивигорання.
Методичні матеріали
до самостійної роботи
студентів / Наталія
Степанівна Дмитріюк.
– Луцьк: СНУ імені
Лесі Українки, 2018.–
17 с.
5. Дмитріюк Н. С.
Техніки
психоемоційного
антивигорання.
Методичні матеріали
до індивідуальної
роботи студентів /
Наталія Степанівна
Дмитріюк. – Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки, 2018. – 14 с.
6. Дмитріюк Н. С.
Психологія
посттравматичної
реабілітації.
Методичні
рекомендації до
практичних та
лабораторних /
Наталія Степанівна
Дмитріюк. – Луцьк:

СНУ імені Лесі
Українки.,2018. – 13 с.
7. Дмитріюк Н. С.
Психологія
посттравматичної
реабілітації.
Методичні матеріали
до самостійної роботи
студентів / Наталія
Степанівна Дмитріюк.
– Луцьк: СНУ імені
Лесі Українки, 2018.–
18 с.
8. Дмитріюк Н. С.
Психологія
посттравматичної
реабілітації.
Методичні
рекомендації до
індивідуальної роботи
/ Наталія Степанівна
Дмитріюк. – Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки, 2018.– 15 с.
Коло наукових
інтересів: Теоретикоприкладні аспекти
педагогічної та вікової
психології.
Просвітницька та
профілактична
робота. Психологічна
діагностика і
консультування,
індивідуальна та
групова психологічна
корекція та
психотерапія.
82463

Дмитроца
Олена
Романівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
спеціаліста,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
1999,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
кандидата наук
ДK 031895,
виданий
15.12.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
020072,
виданий
30.10.2008
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Вікова
фізіологія з
основами
гігієни

Виконуються пункти
1, 2, 3, 5, 10, 13, 16, 17
П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Членкиня журі
учнівської обласної
олімпіади з біології
(2015-2020 рр.).
2. Навчання в Зимовій
школі «Громадське
здоров’я в Україні»
(секція «Громадське
здоров’я», 48 год.).
Організатори:
Міністерство охорони
здоров’я України,
Школа охорони
здоров’я
Національного
університету «КиєвоМогилянська
академія», Україношвейцарський проєкт
«Розвиток медичної
освіти», UNISEF.
Період роботи школи:
18-22 березня 2019
року.
3. Навчання в Осінній
школі з медичної
освіти (19 CME
кредитів).
Організатори:
Міністерство охорони
здоров’я України,
Буковинський
державний медичний
університет,
Швейцарський

інститут тропічного та
громадського
здоров’я, Україношвейцарський проєкт
«Розвиток медичної
освіти», Світова
федерація з медичної
освіти. Період роботи
школи: 7-9 жовтня
2019 р.
4. Навчання у ІІІ
Зимової школи
Української асоціації
дослідників освіти
«Європейські
індикатори освітніх
досліджень».
Організатори: ГО
Українська асоціація
дослідників освіти
(УАДО), Програма
Erasmus+
Європейського Союзу.
Період роботи школи:
27 січня – 01 лютого
2020 року.
5. Участь в Українобританському форумі
«Досконалість
викладання і
навчання у вищій
освіті». Організатори
Форуму: Higher
Education Team,
British Council Ukraine.
Період проведення: 4
грудня 2019 р.
6. Є співаавтором та
виконавцем проєкту
«Навчай і навчайся
якісно», який
реалізується у межах
Стратегічного
практикуму для
керівників ЗВО
(організатори –
Києво-Могилянська
академія, ГО «Вище»,
Саксонський центр
викладання та
навчання вищої освіти
в Лейпцигу
(Німеччина),
Міністерство освіти і
науки України,
Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти) (20192021).
7. Є співавтором
проєкту «Якісно
навчай і якісно
навчайся», який
поданий на конкурс
для участі у Програмі
вдосконалення
викладання у вищій
освіті України, що
реалізується
Британською радою
(січень 2020 року).
8. Гарант освітньопрофесійної прорами
«Середня освіта.
Біологія,
природознавство,
здоров’я людини»
першого рівня вищої
освіти за
спеціальністю – 014

Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини) галузі знань
– 01
Освіта/Педагогіка.
Кваліфікація: вчитель
біології, основ
здоров’я,
природознавчатво.
Підвищення
кваліфікації:
1. Дніпровський
національний
університет імені
Олеся Гончара,
факультет медичних
технологій
діагностики та
реабілітації (навчальні
дисципліни – «Вікова
фізіологія з основами
гігієни», Фізіологічні
основи фізичного та
психічного здоров’я»,
Система охорони
здоров’я в Україні та
світі») (2018 рік).
2. Люблінський
медичний
університет, відділ
лабораторної
дігностики. навчальні
дисципліни – «Вікова
фізіологія з основами
гігієни», Фізіологічні
основи фізичного та
психічного здоров’я»,
Система охорони
здоров’я в Україні та
світі» (2018 рік).
3. Тренінговий центр
Т-Update, ТНПУ імні
Володимира Гнатюка,
Центр розвитку
особистості
«TrainingBOX», ГО
«Вище» Підвищення
квалі-фікації науковопедагогічних
працівників ЗВО
«Освітній десант.
Перформанс освітніх
майстер-класів».
Організатори: (2019
рік). 6 год.
4. Національний
університет «КиєвоМогилянська
академія», Центр
інноваційного
навчання та
викладання НаУКМА.
Тренінг
«Національний
семінар надзвичайних
викладачів» (2019
рік). 32 год.
5. Тренінговий центр
«T-Update».
Навчальний інтенсив
з сучасних методів у
викладанні «Teaching
Update: студії
сучасного викладача»
(2020 рік). 32 год.
6. Стратегічний
практикум для
керівників
університету,
Національний
університет «Київо-

Могилянська
академія», ГО
«Вище», Саксонський
центр викладання та
навчання вищої освіти
в Лейпцигу, МОН
України, Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти,
10.10.2019 р. –
10.10.2019 р.;
16.12.2019 р. –
17.12.2019 р. 60 год.
7. Онлайн тренінг
«Викладацька
майстерність в
медичних ЗВО.
Випуск перший.
Зворотний зв'язок»
(організатори:
Україношвейцарський проєкт
«Розвиток медичної
освіти» спільно з ГО
«Інша освіта) (6.05.4.06. 2020 р.). 20 год.
2. Тренінговий
онлайн-курс «Групи
рівних. Заклади вищої
медичної освіти» з
посилення навичок
фасилітації
(організатори:
Україношвейцарський проєкт
«Розвиток медичної
освіти» спільно з ГО
«Інша освіта)
(жовтеннь-грудень
2020 р.). 45 год.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Вікова фізіологія з
основами гігієни:
Методичні вказівки до
проведення
практичних робіт / [О.
Р. Дмитроца, О. П.
Киричук, С. Є.
Швайко]. – Луцьк,
2018. – 52 с.
2. Дмитроца О. Р.
Вікова фізіологія з
основами валеології:
Методичні вказівки до
проведення
практичних робіт / О.
Р. Дмитроца, Т. Я.
Шевчук. – Луцьк,
2016. – 124 с.
(ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
освіти і науки України
від 29.12. 2016 року
№ 1691 серед
переможців ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу рукописів
навчальної літератури
для позашкільних
навчальних закладів
системи освіти за
Екологонатуралістичний
напрям позашкільної
освіти. Категорія
«Навчальна
література з
позашкільної освіти»).

3. Коцан І. Я. Вікова
фізіологія
[Електронний ресурс]
: [навч. посіб.] / [І. Я.
Коцан, С. Є. Швайко,
О. Р. Дмитроца, О. А.
Журавльов, Т. Ф.
Поручинська, Т. Я.
Шевчук] –
Східноєвроейський
національ-ний
університет ім. Лесі
Українки. – Електрон.
дані. – [Луцьк, 2016].
– Системні вимоги:
SunRav Bookreader
3.7.0.391. – Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
10786.
http://vvman.lutsk.ua/f
ile/m3.pdf
4. Тератологічний
тлумачний словник /
[уклад.: В. С.
Пикалюк]. – Дуцьк :
Вежа-Друк, 2019. –
576 с. (Рекомендовано
до друку вченою
радою СНУ імені Лесі
Українки (протокол
№ 7, від 26.06.2019
р.).
5. Цибульска О. В.
Вплив системи
дошкільної підготовки
до навчання на
функціональні
можливості
першокласників /
Цибульска О. В.,
Дмитроца О. Р.,
Швайко С. Є.,
Поручинський А. І. //
Здоровье для всех:
материалы VIII
международной
научно-практической
конференции, УО
«Полесский
государственный
университет», г.
Пинск, 18 – 19 апреля
2019 г. /
Министерство
образования
Республики Беларусь
[и др.]; редкол.: К.К.
Шебеко [и др.]. –
Пинск: ПолесГУ, 2019.
– С. 96.
6. S. Nazaruk, H.
Physical activity of
children in pre-school
age in the opinion of
parents and teachers
from kindergartens in
Ukraine / S. Nazaruk,
H. Konowaluk-Nikitin,
A. Poruchynskyi, O.
Dmytrotsa, T.
Poruchynska // Society.
Integration. Education.
Proceedings of the
International Scientific
Conference. Volume II.
May 25th-26th 2018.
P613-622.
7. Дмитроца О. Р.
Показники фізичного

розвитку
першокласників в
умовах традиційної та
нової української
школи / Дмитроца О.
Р. // Вісник
Черкаського
університету. 2020. №
1. С. 33-41.
Коло наукових
інтересів:
Фізіолого-гігієнічні
критерії формування
здоров'яорієнтованої
поведінки сучасних
школярів; вплив
факторів довкілля на
фізичне здоров'я
школярів.
286233

Бартків
Оксана
Степанівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Педагогічної
освіти та
соціальної
роботи

Диплом
доктора
філософії ДK
022681,
виданий
23.05.2008,
Диплом
кандидата наук
ДK 022681,
виданий
10.03.2004,
Атестат
доцента 12ДЦ
016747,
виданий
10.04.2007
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Педагогіка
(Методика
виховної
роботи)

Виконуються пункти
2, 3, 4, 10, 13, 14 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Наукове
керівництво
(консультування)
здобувача, який
одержав документ про
присудження
наукового ступеня:
Дурманенко Оксана
Леонідівна – 13.00.07
«Педагогічні умови
моніторингу
організації виховної
роботи в вищих
навчальних
закладах», 2015 р.
Яструб Оксана
Олександрівна –
13.00.07 Формування
культури
міжособистісної
взаємодії у майбутніх
вчителів початкової
школи у
позааудиторній
роботі», 2016 р.
Буднік Світлана
Василівна – 13.00.07.
«Виховання підлітків
як суб’єктів
дослідницької
діяльності у гуртковій
роботі», 2016 р.
2. Підготовка призерів
I етапу Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
педагогіки: Кончулап
Б.– студентка групи
матем. 32-о., Ващук К,
Крисюк О.– студенти
групи гео 34-о
(2019р.)
3. Керівництво
проблемною групою/
науковим гуртком:
«Педагогічна
підготовка майбутніх
фахівців» (з 2017 року
і до сьогодні).
Підвищення
кваліфікації:
1. Certyfikat
uczestnictwa w statu
podwytszajacym
kwalifikacje «Edukacja

I nauka bez granic» w
dniach 01.03 –
31.08.2017 w Lublincie.
2. Стажування в
Національному
університеті
«Чернігівський
колегіум» імені Т. Г.
Шевченка на кафедрі
соувальної роботи (10.
01. 2019 р. –
10.05.2019 р.). довідка
про підвищення
квалфіцікації
(стажування) № 04/105/33 від 14.05.2019 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Бартків О. С.
Діяльність
соціального педагога в
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку: навч.метод. Посібник /
Бартків О. С.
Дурманенко Є. А. // –
Луцьк : Вежа-Друк,
2016. – 300 с.
2. Бартків О. С.
Педагогіка (Методика
виховної роботи) :
навч.-метод.
рекоменд. (для
студентів
спеціальності 014
Середня освіта
(Математика, біологія,
природознавство і
здоров’я людини,
інформатика, фізика,
географія, фізична
культура, хімія); 231
Соціальна робота) /
Бартків О. С.
Дурманенко Є. А. –
Луцьк, 2020. – 57 с.
3. Дурманенко О. Л.
Основи педагогічної
майстерності
вихователя ЗДО :
навч.-метод.
рекоменд. /
Дурманенко О. Л.
Бартків О. С. – Луцьк,
2020. – 97 с
4. Бартків О. С.
Діагностика
мотивацій студентів
до відповідального
батьківства / Бартків
О. С. // Педагогічний
часопис Волині :
науковий журнал. –
Луцьк, 2017. – № 4 (7).
– С. 96-100.
5. Бартків О. С.
Діяльність
соціального педагога в
дитячому закладі
оздоровлення та
відпочинку: [навч.
посібник] / Бартків О.
С., Дурманенко Є. А.,
Грановський В. Г. //
Луцьк : АКВА ПРІНТ,
2017. – 300 с. (Гриф
«Затверджено» Наказ
№ 157-з від 25.05.2017
р)

Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки
(протокол № 6 від 25
травня 2017 року).
6. Бартків О. С.
Погляди В.
Сухомлинського на
процес формування у
молоді
відповідального
батьківства / Бартків
О. С., Смалько О. В. //
Педагогічний часопис
Волині : науковий
журнал – Луцьк, СНУ
ім. Лесі Українки,
2018. № 3(10). – 130
с.
Коло наукових
інтересів:
Педагогічна та
практична підготовка
майбутніх фахівців.
286233

Бартків
Оксана
Степанівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Педагогічної
освіти та
соціальної
роботи

Диплом
доктора
філософії ДK
022681,
виданий
23.05.2008,
Диплом
кандидата наук
ДK 022681,
виданий
10.03.2004,
Атестат
доцента 12ДЦ
016747,
виданий
10.04.2007

25

Педагогіка
(Сучасні
педагогічні
технології)

Виконуються пункти
2, 3, 4, 10, 13, 14 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Наукове
керівництво
(консультування)
здобувача, який
одержав документ про
присудження
наукового ступеня:
Дурманенко Оксана
Леонідівна – 13.00.07
«Педагогічні умови
моніторингу
організації виховної
роботи в вищих
навчальних
закладах», 2015 р.
Яструб Оксана
Олександрівна –
13.00.07 Формування
культури
міжособистісної
взаємодії у майбутніх
вчителів початкової
школи у
позааудиторній
роботі», 2016 р.
Буднік Світлана
Василівна – 13.00.07.
«Виховання підлітків
як суб’єктів
дослідницької
діяльності у гуртковій
роботі», 2016 р.
2. Підготовка призерів
I етапу Всеукраїнської
студентської
олімпіади з
педагогіки: Кончулап
Б.– студентка групи
матем. 32-о., Ващук К,
Крисюк О.– студенти
групи гео 34-о
(2019р.)
3. Керівництво
проблемною групою/
науковим гуртком:
«Педагогічна
підготовка майбутніх
фахівців» (з 2017 року
і до сьогодні).

Підвищення
кваліфікації:
1. Certyfikat
uczestnictwa w statu
podwytszajacym
kwalifikacje «Edukacja
I nauka bez granic» w
dniach 01.03 –
31.08.2017 w Lublincie.
2. Стажування в
Національному
університеті
«Чернігівський
колегіум» імені Т. Г.
Шевченка на кафедрі
соувальної роботи (10.
01. 2019 р. –
10.05.2019 р.). довідка
про підвищення
квалфіцікації
(стажування) № 04/105/33 від 14.05.2019 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Бартків О. С.
Діяльність
соціального педагога в
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку: навч.метод. Посібник /
Бартків О. С.
Дурманенко Є. А. // –
Луцьк : Вежа-Друк,
2016. – 300 с.
2. Бартків О. С.
Педагогіка (Методика
виховної роботи) :
навч.-метод.
рекоменд. (для
студентів
спеціальності 014
Середня освіта
(Математика, біологія,
природознавство і
здоров’я людини,
інформатика, фізика,
географія, фізична
культура, хімія); 231
Соціальна робота) /
Бартків О. С.
Дурманенко Є. А. –
Луцьк, 2020. – 57 с.
3. Дурманенко О. Л.
Основи педагогічної
майстерності
вихователя ЗДО :
навч.-метод.
рекоменд. /
Дурманенко О. Л.
Бартків О. С. – Луцьк,
2020. – 97 с
4. Бартків О. С.
Діагностика
мотивацій студентів
до відповідального
батьківства / Бартків
О. С. // Педагогічний
часопис Волині :
науковий журнал. –
Луцьк, 2017. – № 4 (7).
– С. 96-100.
5. Бартків О. С.
Діяльність
соціального педагога в
дитячому закладі
оздоровлення та
відпочинку: [навч.
посібник] / Бартків О.
С., Дурманенко Є. А.,

Грановський В. Г. //
Луцьк : АКВА ПРІНТ,
2017. – 300 с. (Гриф
«Затверджено» Наказ
№ 157-з від 25.05.2017
р)
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки
(протокол № 6 від 25
травня 2017 року).
6. Бартків О. С.
Погляди В.
Сухомлинського на
процес формування у
молоді
відповідального
батьківства / Бартків
О. С., Смалько О. В. //
Педагогічний часопис
Волині : науковий
журнал – Луцьк, СНУ
ім. Лесі Українки,
2018. № 3(10). – 130
с.
Коло наукових
інтересів:
Педагогічна та
практична підготовка
майбутніх фахівців.
57018

Дмитріюк
Наталія
Степанівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Психології та
соціології

Диплом
кандидата наук
ДK 027428,
виданий
09.02.2005,
Атестат
доцента 12ДЦ
035512,
виданий
04.07.2013
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Психологія
(Основи
психології)

Виконуються пункти
2, 3, 14, 15, 16, 17, 18 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Керівництво
проблемною групою
«Психологічні
проблеми особистості:
шляхи вирішення та
особливості
розв’язання».
Член Асоціація
політичних
психологів України (з
2018 р по теперішній
час).
Підвищення
кваліфікації:
1. Стажування –
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, кафедра
педагогічної та вікової
психології (з 13. 11.
2018 р. по 12.12. 2018
р.)
2. Слухач навчального
курсу професійної
практичної підготовки
фахівців:
«Психогенеза
особистості:
ревіталізаційний
ракурс: Сучасні
підходи інтеграції та
соціалізації дітей з
особливими
потребами СНУ ім.
Лесі Українки, ( з
19.09 по20. 09. 2018
р.).
3. Слухач навчального
курсу професійної
практичної підготовки
фахівців: «Соціальна
адаптація людей

літнього віку в
сучасному суспільстві,
ортобіоз та паліативна
допомога». СНУ ім.
Лесі Українки. ( з 19.12
по 21.12. 2018 р.)
4. Слухач навчального
курсу професійної
практичної підготовки
фахівців: «Соціальна
адаптація людей
літнього віку в
сучасному суспільстві,
ортобіоз та паліативна
допомога». СНУ ім.
Лесі Українки. ( з
21.11. по 22.11. 2019 р.)
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Дмитріюк Н. С.
Психологічні
особливості
становлення
професійної
компетентності
студентів у процесі
фахової підготовки /
Н. О. Кордунова, Н. С.
Дмитріюк //
Актуальні проблеми
психології: Збірник
наукових праць
Інституту психології
імені Г. С. Костюка
НАПН України. – К.:
ДП «Інформаційноаналітичне агенств»
2020. – Том Х:
Психологія навчання.
Генетична психологія.
Медична психологія.
– Вип. 34. – С. 117 –
128
2. Дмитріюк Н. С.
Психологія
Психологія: Робоча
програма нормативної
навчальної
дисципліни Наталія
Степанівна Дмитріюк
/ Луцьк: Луцьк: СНУ
імені Лесі Українки,
2017. – 30 с.
3. Дмитріюк Н. С.
Техніки
психоемоційного
антивигорання.
Методичні матеріали
до практичних та
лабораторних занять /
Наталія Степанівна
Дмитріюк. – Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки, 2018. – 30 с.
4. Дмитріюк Н. С.
Техніки
психоемоційного
антивигорання.
Методичні матеріали
до самостійної роботи
студентів / Наталія
Степанівна Дмитріюк.
– Луцьк: СНУ імені
Лесі Українки, 2018.–
17 с.
5. Дмитріюк Н. С.
Техніки
психоемоційного
антивигорання.
Методичні матеріали

до індивідуальної
роботи студентів /
Наталія Степанівна
Дмитріюк. – Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки, 2018. – 14 с.
6. Дмитріюк Н. С.
Психологія
посттравматичної
реабілітації.
Методичні
рекомендації до
практичних та
лабораторних /
Наталія Степанівна
Дмитріюк. – Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки.,2018. – 13 с.
7. Дмитріюк Н. С.
Психологія
посттравматичної
реабілітації.
Методичні матеріали
до самостійної роботи
студентів / Наталія
Степанівна Дмитріюк.
– Луцьк: СНУ імені
Лесі Українки, 2018.–
18 с.
8. Дмитріюк Н. С.
Психологія
посттравматичної
реабілітації.
Методичні
рекомендації до
індивідуальної роботи
/ Наталія Степанівна
Дмитріюк. – Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки, 2018.– 15 с.
Коло наукових
інтересів: Теоретикоприкладні аспекти
педагогічної та вікової
психології.
Просвітницька та
профілактична
робота. Психологічна
діагностика і
консультування,
індивідуальна та
групова психологічна
корекція та
психотерапія.
218913

Фіщук
Оксана
Сергіївна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
спеціаліста,
Волинський
національний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2008,
спеціальність:
070402
Бiологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 029106,
виданий
30.06.2015,
Атестат
доцента AД
005018,
виданий
24.09.2020
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Методика
навчання
природничих
наук

Виконуються пункти
1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 17. П. 30
Ліцензійних умов.
Підвищення
кваліфікації:
1. Курси
дистанційного
навчання MODLE п-к
№ 12/18
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки (Березеньквітень 2018).
2. Сертифікат В2 з
польської мови № 471,
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки (Червень
2018).
3. Курси при
Волинському інституті
післядипломної
педагогічної освіти,

посвідчення АС
02139699/00816-19,
Волинський інститут
післядипломної
педагогічної освіти
(Лютий 2019).
4. Стажування у
Національному
університеті
біоресурсів та
природокористування
України, кафедра
фізіології та біохімії
рослин та
біоенергетики (м.
Київ, квітень-травень,
2019 р.) Свідоцтво СС
00493706/009830-19.
5. Сертифікат В2 з
англійської мови №
569,
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки (Червень
2019).
6. Стажування у
Люблянській школі
бізнесу (Ljubljana
School of Business)
(Словенія, 2019р.)
Сертифікат № 3109/2019 (Вересеньжовтень, 2019).
7. Підвищення
кваліфікації науковопедагогічних
працівників ЗВО
«Освітній десант.
Перформанс освітніх
майстер-класів»
Тернопільський
національний
педагогічний
університет ім. В.
Гнатюка (Вересень
2019).
8. Навчання з курсу
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: Office
365»
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки (Березеньчервень, 2019 р.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Фіщук О. С. Методи
біологічних
досліджень, що
використовуються на
уроках біології у
старшій школі
(методична розробка)
біологічного
факультету / О. С.
Фіщук. – Луцьк: ВежаДрук, 2018. – 60 с.
2. Фіщук О. С.
Світлова мікроскопія
та її використання на
уроках біології у
старшій школі
(методична розробка)
/ О. С. Фіщук. – Луцьк:
Вежа-Друк, 2019. – 38
с

3. Фіщук О. С.
Екскурсії у навчанні
біології та
природознавства:
методичні
рекомендації до
практичних занять
для магістрів медикобіологічного
факультету заочної
форми навчання / О.
С. Фіщук, Л. О. Коцун
– Луцьк : Друк ПП
Іванюк В. П., 2020. –
32 с.
4. Фіщук О. С.
Методика
позашкільної роботи з
біології та
природознавства:
методичні
рекомендації до
практичних занять
для магістрів медикобіологічного
факультету заочної
форми навчання / О.
С. Фіщук – Луцьк :
Друк ПП Іванюк В. П.,
2020. – 36 с.
5. Фіщук О. С. «Основи
інтегрованого курсу
«Природничі науки»
та методики його
навчання»: методичні
рекомендації до
практичних робіт для
магістрів медикобіологічного
факультету денної та
заочної форми
навчання / О.С.
Фіщук, О.Я. Іванців –
Луцьк : Друк ПП
Іванюк В.П., 2020. –
28 с.
6. Фіщук О. С.
Використання методу
фасилітації на уроках
біології і екології у
старшій школі
(методична розробка)
/ О. С. Фіщук. – Луцьк;
2020. – 28 с.
Коло наукових
інтересів:
Використання
іноваційних
технологій для
кращого засвоєння
вивченого;
Інноваційні методи
викладання: новітнє в
європейській освітній
практиці;
Інновації в освітньому
менеджменті:
стратегічне
планування,
проектний
менеджмент,
управління якістю.
69643

Теплюк
Вадим
Сергійович

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
бакалавра,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
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Екологія
біологічних
систем

Виконуються пункти
2, 9, 13, 14, 16, 17 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
Держтема «Екологофауністичні

2005,
спеціальність:
070402
Біологія,
Диплом
магістра,
Волинський
державний
університет
імені Лесі
Українки, рік
закінчення:
2006,
спеціальність:
070402
Бiологiя,
Диплом
кандидата наук
ДK 065731,
виданий
26.01.2010,
Атестат
доцента 12ДЦ
044521,
виданий
15.12.2015

дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
Керівник проблемних
груп: «Біогеографія»
та «Екологія
біологічних систем».
Член Волинського
відділення ГО
«Українське
ентомологічне
товариство» (20072020 рр.).
Гарант освітньопрофесійної програми
«Біологія» першого
рівня вищої освіти за
спеціальністю – 091
Біологія галузі знань
091. Біологія.
Кваліфікація:
лаборант (біологічні
дослідження),
молодший науковий
співробітник
(біологія).
Підвищення
кваліфікації:
1. Курс навчання із
англійської мови,
сертифікат № 351.
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, факультет
міжнародних
відносин, мовний
центр «Світ».
Загальний обсяг 120
академічних годин.
Жовтень 2015 року –
червень 2016 року.
2. Стажування,
сертифікат № 127.
Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології.
Загальний обсяг 108
академічних годин
індивідуального
навчального плану (72
аудиторні години і 36
годин самостійної
навчальної роботи). 25
квітня – 25 травня
2017 року.
3. Курс підвищення
кваліфікації «Оцінка
біорізноманіття
водно-болотних
угідь», сертифікат №
WBA-17-001. Литва, м.
Каунас, Університет
Вітовта Великого,
факультет
природничих наук. 1117 червня 2017 року.
4. Семінар
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: OFFICE
365».
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки. Сертифікат

№ 622/20.
5. Ужгородський
національний
університет. Довідка
№ 1863/01-15.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Білецька М. Г.
Історичний розвиток
біологічних систем :
Методичні
рекомендації до
практичних занять /
М. Г. Білецька, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
ФОП Байбула К. В.,
2018. – 94 с. – Режим
доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
17174
2. Білецька М. Г.
Історичний розвиток
біологічних систем :
Методичні
рекомендації до
практичних робіт для
студентів заочної
форми навчання / М.
Г. Білецька, В. С.
Теплюк. – Луцьк,
2020. – 43 с.
3. Горанська Л. М.
Біотопічний розподіл
водних черевоногих
молюсків витоків
річки Луга / Л. М.
Горанська, В. С.
Теплюк // Науковий
вісник
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки. Серія :
Біологічні науки. –
Луцьк : Вежа-Друк,
2016. – № 7. – С. 117121. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJ
RN/Nvvnu_2016_7_25
file:///C:/Users/user/D
ownloads/Nvvnu_2016
_7_25.pdf
4. Зоологія хордових :
Тестові завдання / К.
Б. Сухомлін, О. П.
Зінченко, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
Медіа, 2017. – 92 с. –
Режим доступу:
https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/161612394.p
df
5. Сухомлін К. Б.
Зоологія хордових :
Методичні
рекомендації / К. Б.
Сухомлін, В. С.
Теплюк. – Луцьк :
Медіа, 2018. – 76 с. –
Режим доступу:
https://core.ac.uk/dow
nload/pdf/161612394.p
df .
Коло наукових
інтересів: Зоологія,
екологія комах.
210724

Зінченко
Марія

Доцент,
завідувач

Біології та
лісового

Диплом
магістра,
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Генетика

Виконуються пункти
1, 2, 9, 13, 16, 17, 18 П.

Олександрів
на

кафедри,
Основне
місце
роботи

господарства

Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка, рік
закінчення:
2010,
спеціальність:
070407
Генетика,
Диплом
кандидата наук
ДK 023004,
виданий
26.06.2014,
Атестат
доцента AД
003400,
виданий
16.12.2019

30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Член журі
обласного етапу
Турніру юних біологів
у 2017, 2018 рр., м.
Луцьк.
2. Член журі
обласного етапу
Всеукраїнських
конкурсів-захистів
науководослідницьких робіт
учнів - членів
Національного центру
«Мала академія наук
України» - 2018, 2020
р.
3. Голова Волинського
відділення ГО
«Українське
товариство генетиків і
селекціонерів ім. М. І.
Вавилова», 2016-2020
р.
Підвищення
кваліфікації:
1. Центр інноваційних
технологій та
комп’ютерного
тестування
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки, курс:
«Базові навички
роботи у системі
управління
навчанням Moodle»,
розроблено фрагмент
дистанційного курсу
«Ознайомлення дітей
з суспільним
довкіллям» у 2016 р.
2. Вища школа
економіки та
інновацій, факультет
педагогіки та
психології, кафедра
педагогіки, м. Люблін,
Республіка Польща
12.06 2017 р. –
12.12.2017 р., тема
«Навчання і наука без
кордонів».
3. Отримала
сертифікат, який
підтверджує достатньо
високий рівень
володіння іноземною
мовою (англійська
мова, рівень В2) у
2018 році.
4. Природничий
музей університету
Осло (the Natural
History Museum,
University of Oslo) з 1
листопада 2019 р. по
15 листопада 2019 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Зінченко М. О.
Генетика. Методичні
рекомендації до
лабораторних занять.
/ Зінченко М. О.,
Фіщук О. С. – Луцьк:

Вежа-Друк, 2019. – 52
с
2. Зінченко М. О.
Генетика з основами
селекції: Методичні
рекомендації до
практичних занять. –
Луцьк: Медіа, 2020. –
52 с.
3. Зінченко О. П.
Біологія
індивідуального
розвитку : тестові
завдання / Зінченко
О. П., Зінченко М. О. .
– Луцьк : Медіа, 2020.
– 64 с. – Режим
доступу:
https://evnuir.vnu.edu.
ua/handle/123456789/
17185
4. Зінченко О. П.,
Зінченко М.О., Щепна
Л. В. Біологія
індивідуального
розвитку : методичні
рекомендації до
виконання
лабораторних робіт.
42 с. – 2020 р.
Коло наукових
інтересів: генетика
рослин, тіотехнологія,
екологія, екологічна
освіта.
81620

Іванців
Оксана
Ярославівна

Доцент,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
кандидата наук
ДK 009682,
виданий
14.03.2001,
Атестат
доцента 02ДЦ
011534,
виданий
16.02.2006

19

Методика
навчання
біології

Виконуються пункти
1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 16, 17,
18. П. 30 Ліцензійних
умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Незалежний
експерт науковометодичної комісії
Науково-методичної
ради МОН України із
якості підручників
для загальноосвітніх
навчальних закладів.
Голова експертної
комісії при здійсненні
експертизи рукописів
підручника
«Природознавство».
2. Експерт
Національного
агентства із
забезпечення якості
вищої освіти /
National Agency for
Higher Education
Quality Assurance –
2020 р.
3. Експерт з
акредитації освітніх
програм (Сертифікат
від 06.10.2019 р
наданий
Національним
агентством із
забезпечення якості
вищої освіти через
платформу масових
відкритих онлайнкурсів Prometheus).
4. Голова журі ІІ етапу
(обласного)
Всеукраїнського
конкурсу-захисту

науководослідницьких робіт
слухачів наукових
товариств та філій
Малої академії наук
України (2018 р.).
5. Членкиня журі
Всеукраїнського
молодіжного хакатону
«X Reality Hack 2018»
(2018 р.); ІV етапу
Всеукраїнської
олімпіади з біології
(2017 р.).
6. Опонент
дисертаційного
дослідження Н. О.
Дяченко «Формування
вмінь розв’язувати
педагогічні задачі у
майбутніх викладачів
педагогіки на
магістерському рівні».
(2016 р.) на здобуття
наукового ступеня
кандидата
педагогічних наук
(Спеціалізованої
вченої ради Д
26.456.02 в Інституті
вищої освіти НАПН
України)
7. Гарант освітньопрофесійної програми
«Середня освіта.
Природничі науки»
першого рівня вищої
освіти за
спеціальністю – 014.15
Середня освіта
(Природничі науки)
галузі знань – 01
Освіта/Педагогіка.
Кваліфікація:вчитель
природничих наук,
фізики, хімії,біології.
8. Керівник науководослідної теми:
Технології підготовки
студентів біологічних
факультетів до
педагогічної
діяльності в процесі
вивчення фахових
дисциплін / Training
technology for
students-biologists for
pedagogical activity in
the process of
professional discipline
studying. Державний
реєстраційний номер:
0120U104647
Підвищення
кваліфікації:
1. Підвищення
кваліфікації
(стажування),
Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології
25.04.2017 р. – 25.05.
2017 р. Сертифікат
про підвищення
кваліфікації
(стажування) № 128.
2. Короткострокове
навчання протягом
участі у роботі ІІІ
Всеукраїнської

науково-практичної
конференції з
міжнародною участю
«Природнича освіта і
наука для сталого
розвитку України:
проблеми і
перспективи»
Глухівський
національний
педагогічний
університет імені
Олександра
Довженка, факультет
природничої і фізикоматематичної освіти
(10-11.10.2019 р.).
3. Відкритий онлайнкурс Prometheus
«Експерт з
акредитації освітніх
програм: онлайн
тренінг». Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти через
платформу масових
відкритих онлайнкурсів Prometheus
(06.10.2019 р.).
4. Тренінг для
підготовки експертів
із забезпечення якості
вищої освіти в рамках
проекту «Формування
мережі експертів із
забезпеченням якості
вищої освіти» та
проекту «Нова
система акредитації як
засіб забезпечення
якості та подолання
корупції у вищій
освіті» Інститут вищої
освіти НАПН України
(28.03.2019 р.).
5. Участь в роботі
загальних зборів
Міжнародної асоціації
екологів університетів
і екологічного форуму
«Вища екологічна
освіта: стандарти для
майбутнього», м. Київ,
Національний
педагогічний
університет імені М.
П. Драгоманова,
інститут екології,
економіки і права,
Одеський державний
екологічний
університет
(02.12.2016 р.)
6. Участь в роботі
загальних зборів
Міжнародної асоціації
екологів університетів
і екологічного форуму
«Вища екологічна
освіта:стандарти для
майбутнього», м. Київ,
Національний
педагогічний
університет імені М.
П. Драгоманова,
інститут екології,
економіки і права,
Одеський державний
екологічний
університет

(02.12.2016 р.)
7. Участь у роботі
міжнародної науковопрактичної
конференції «Globalne
aspekty ekonomii
świarowej i stosunków
międzynarodowych w
warunkach
niestabilności
gospodaczej»,
Częstochowa, Polska
(31.03.2016 р. –
01.04.2016 р.).
8. Навчання з курсу
«Електронне
навчання й
менеджмент в
університеті: Office
365» Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки
«Інноваційні методи
викладання: новітнє в
європейській освітній
практиці». (Березеньчервень, 2019).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Іванців О. Я. Теорія і
практика підготовки
студентів біологічного
факультету до
педагогічної
діяльності в умовах
класичного
університету.– Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки, 2016. – 156
с. ISBN 978-966-517752-4
2. Orshanskyi, Leonid,
Iryna Fednova, Lesia
Vysochan, Tetiana
Novalska, and Oksana
Ivantsiv. «Interactive
Teaching Methods as a
Change in the Purpose
of Modern Education».
Systematic Reviews in
Pharmacy 11.10 (2020),
549-555. Print.
doi:10.31838/srp.2020.
10.82 Режим доступу:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57219946782
3. Іванців О. Я.
Щоденник
виробничої
педагогічної практики
за освітньокваліфікаційним
рівнем «Бакалавр»
(для студентів денної
та заочної форми
навчання) галузі 09
«Біологія», освітньої
програми «Біологія»;
галузі 014 «Середня
освіта (Біологія)»,
освітньої програми
«Біологія»; галузі
0401 «Природничі
науки», напряму
підготовки 6.040102
«Біологія» за

освітньою програмою
«Біологія» / Іванців
О. Я., Машевська А. С.
– Луцьк : СНУ імені
Лесі Українки, 2017. –
60 с.
4. Фіщук О. С.
Методичні
рекомендації до
організації навчальнодослідницької
діяльності студентів та
написання наукових
робіт студентів
біологів / О. С. Фіщук,
О. Я. Іванців – Луцьк,
СНУ ім. Лесі
Українки, 2018. – 68 с.
– Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/bitstream/12345678
9/14419/1/%D0%9E%D
0%9D%D0%94%20%D
0%B1%D0%BE%D1%82
%D0%B0%D0%BD%D1
%96%D0%BA%D0%B0.
pdf
5. Іванців О. Я.
Методика проведення
позакласної роботи та
факультативних
занять з біології та
природознавства.
Методичні
рекомендації до
проведення
практичних робіт за
освітнім ступенем
«Магістр» / О. Я.
Іванців. – Луцьк: ПП
Іванюк В. П., 2019. –
44 с.
6. Іванців О.Я.
Щоденник
виробничої
педагогічної практики
за освітньокваліфікаційним
рівнем «Бакалавр»
(для студентів денної
та заочної форми
навчання) галузі 09
«Біологія»,
спеціальності 091
«Біологія»; галузі
знань 01 «Освіта»,
спеціальності 014
«Середня освіта.
Біологія, здоровя
людини», галузі знань
01 «Освіта»,
спеціальності 014.15
«Середня освіта.
Природничі науки» /
Іванців О. Я.,
Машевська А. С. –
Луцьк:
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, 2020. – 56 с.
7. Orshanskyi, Leonid,
Iryna Fednova, Lesia
Vysochan, Tetiana
Novalska, and Oksana
Ivantsiv. «Interactive
Teaching Methods as a
Change in the Purpose
of Modern Education»
Systematic Reviews in
Pharmacy 11.10 (2020),

549-555. Print.
doi:10.31838/srp.2020.
10.82 Режим доступу:
https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?
authorId=57219946782
Коло наукових
інтересів: підготовка
студентів біологічних
факультетів до
педагогічної
діяльності у процесі
вивчення фахових
дисциплін, охорона
рослинного світу.
48061

Омельковець Доцент,
Ярослав
Основне
Адамович
місце
роботи

Навчальнонауковий
медичний
інститут

Диплом
кандидата наук
KH 004798,
виданий
28.12.1993,
Атестат
доцента ДЦ
003573,
виданий
21.12.2001
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Загальна
цитологія та
гістологія

Виконуються пункти
2, 3, 9, 13, 14,16, 17 П.
30 Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Держтема
«Еколого-фауністичні
дослідження
тваринного світу
Волинського Полісся»
Державний
реєстраційний номер:
0120U101699.
2. Член журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт
учнів-членів МаАН
України у 2017-2018
навчальному році.
Член журі ІІ етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт
учнів-членів МаАН
України у 2018-2019
навчальному році.
3. Керівник
проблемної групи
«Методика
розв’язування задач та
тестових завдань з
біології в школі» та
«Морфологія
хребетних».
Підвищення
кваліфікації:
1. Луцький
національний
технічний університет,
кафедра екології
(01.04.2018 р. –
30.04.2018 р.).
Сертифікат № 163.
2. Науковопрактичний семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю», (Кафедра
прикладної
математики та
інформатики
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки,
30.05.2019 р. –

12.06.2019
р.).сертифікат №
512/19 серія н/с.
3. Науковопрактичний семінар
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю». (Кафедра
прикладної
математики та
інформатики
Східноєвропейського
національного
університету імені
Лесі Українки,
29.05.2020 р. –
12.06.2020 р.).
Сертифікат № 693/20
серія н/с.
4. Участь у вебінарі
«Освітня система
МАН в контексті
сучасних
трансформацій і змін»
(26 листопада 2020
р.).
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Омельковець Я. А.
Загальна цитологія й
гістологія :
навчальний посібник
/ Я. А. Омельковець.–
Луцьк: П.П. Іванюк,
2017.– 334 с.
2. Омельковець Я. А.
Атлас із загальної
гістології: методичні
рекомендації. – 2-е
видання, доповнене /
Я. А. Омельковець.–
Луцьк: П.П. Іванюк В.
П., 2017. – 100 с.
3. Омельковець Я. А.
Загальна цитологія і
гістологія.
[Електронний освітній
ресурс]
(Рекомендовано
науково-методичною
радою
Східноєвропейського
національного
університету,
протокол № 8 від 17
квітня 2017 року).
4. Омельковець Я. А.
Біологія. Тестові
завдання. 6-11 класи :
навч. посіб. – 5-те
стереотипне / Я. А.
Омельковець, О. А.
Журавльов. – К.: ВЦ
«Академія», 2019. –
416 с. Схвалено
комісією з біології,
екології та
природознавства
Науково-методичної
Ради з питань освіти
Міністерства освіти і
науки України як
посібник для
використання у
загальноосвітніх
навчальних закладах

(лист № 2.1/12–Г–639
від 03.08.2016). –
Режим доступу:
https://academiapc.com.ua/product/64
5. Омельковець Я. А.
Атлас із загальної
гістології: методичні
рекомендації. – 2-е
видання, доповнене /
Я. А. Омельковець.–
Луцьк: П.П. Іванюк
В.П., 2017. – 100 с.
6. Омельковець Я. А.
Загальна цитологія і
гістологія.
Електронний освітній
ресурс]
(рекомендовано
науково-методичною
радою
Східноєвропейського
національного
університету,
протокол № 8 від 17
квітня 2019 р.).
Коло наукових
інтересів: методика
навчання біології,
зологія та
порівняльна
морфологія хребетних
тварин.
217001

Машевська
Алла
Степанівна

Старший
викладач,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства
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Методика
навчання
природничих
наук

Виконуються пункти
7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 П.
30 Ліцензійних умов.
Підвищення
кваліфікації:
1. Короткострокове
навчання протягом
участі в науковопрактичному семінарі
«Інноваційні
методики навчання з
використанням
комп’ютерноорієнтованого
середовища» (наказ
№ 22 К/А від
30.06.2016 р.), який
проходив на базі
кафедри вищої
математики та
інформатики СНУ
імені Лесі Українки та
Інституті
інформаційних
технологій та засобів
навчання НАПН
України та отримала
Сертифікат № 201/16
серія н/с про
підвищення
кваліфікації. м. Луцьк,
СНУ імені Лесі
Українки, на базі
кафедри вищої
математики та
інформатики та
кафедрі прикладної
математики та
інформатики з
31.05.2016 р. по
09.06.2016 р.
2. Короткострокове
навчання протягом
участі у Круглому
столі «Екологічні
проблеми Волині»,
загальним обсягом 54

години м. Луцьк,
Луцький технічний
університет, кафедра
екології з 24 по 25
березня 2017 р.
3. Короткострокове
навчання протягом
участі у науковометодичному семінарі
«Інфтехнології та
інноваційні методи
навчання у вищій
школі» (наказ № 16
К/А від 29 травня 2017
року) м. Луцьк, СНУ
імені Лесі Українки,
на базі кафедри вищої
математики та
інформатики та
кафедрі прикладної
математики та
інформатики з 31.05.
по 09.05 2017 р.
4. Короткострокове
навчання протягом
участі у науковопрактичному семінарі
«Використання
інформаційних
технологій при
вивченні дисциплін
природничоматематичного
профілю» (наказ № 13
К/А від 29.05.2020 р)
м. Луцьк, Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, Сертифікат
№659/20 серія н/с
про підвищення
кваліфікації з
29.05.2020 р. по
12.06.2020 р.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Машевська А. С.
Використання
фітофізіологічного
експерименту при
вивченні біології в
школі / Машевська А.
С., Т. М. Єрмейчук //
Навчальний фізичний
експеримент у системі
сучасних педагогічних
технологій: матеріали
Всеукр. наук.-практ.
конф. (03-05 черв.
2016 р.) / [укладач О.
С. Мартинюк]. –
Луцьк: Вежа-Друк,
2016. – 34-38. Режим
доступу:
http://esnuir.eenu.edu.
ua/handle/123456789/
10447
2. Машевська А. С.
Обґрунтування
методичних підходів
до формування
базових біологічних
понять / Машевська
А. С., Єрмейчук Т. М.
// Моделювання у
навчальному процесі:
матеріали Всеукр.
наук.-практ. конф.
(03-04 березня. 2017

р.) / [укладач Н. А.
Головіна]. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2017. – С.
33-36.
3. Іванців О. Я.
Щоденник
виробничої
педагогічної практики
за освітньокваліфікаційним
рівнем «Бакалавр»
(для студентів денної
та заочної форми
навчання) галузі 09
«Біологія», освітньої
програми «Біологія»;
галузі 01 «Освіта»,
спеціальності 014
«Середня освіта
(Біологія)», освітньої
програми «Біологія»;
галузі 0401
«Природничі науки»,
напряму підготовки
6.040102 «Біологія» за
освітньою програмою
«Біологія» / Іванців
О. Я., Машевська А. С.
– Луцьк : СНУ імені
Лесі Українки, 2019. –
56 с.
4. Мельник Я. С.
Навчальна екологічна
стежка «Чисті легені»
як засіб професійної
підготовки студентів
до викладання біології
та природознавства в
загальноосвітніх
навчальних закладах /
Мельник Я. С.,
Машевська А. С. //
Молода наука Волині:
пріоритети та
перспективи
досліджень :
Матеріали XІІІ
Міжнар. наук.-практ.
конф. студентів і
аспірантів (14-15
травня 2019 р., м.
Луцьк) / [оргкомітет
конф. : І. Я. Коцан, Н.
В. Павліха, І. В. Глова,
О. А. Караїм, О. М.
Киричук]. – Луцьк :
Вежа-Друк, 2019.
5. Машевська А. С.
Ботаніка: навчальний
посібник для
вступників до закладів
вищої освіти / А. С.
Машевська, Т. М.
Єрмейчук, Іванців О.
Я. – Луцьк: ФОП
Байбула К. В., 2020. –
181 с.
6. Іванців О. Я.
Щоденник
виробничої
педагогічної практики
за освітньокваліфікаційним
рівнем «Бакалавр»
(для студентів денної
та заочної форми
навчання) галузі 09
«Біологія»,
спеціальності 091
«Біологія»; галузі
знань 01 «Освіта»,

спеціальності 014
«Середня освіта.
Біологія, здоровя
людини», галузі знань
01 «Освіта»,
спеціальності 014.15
«Середня освіта.
Природничі науки» /
Іванців О. Я.,
Машевська А. С. –
Луцьк:
Східноєвропейський
національний університет імені Лесі
Українки, 2020. – 56 с.
Коло наукових
інтересів:
використання
іноваційних
технологій для
кращого засвоєння
вивченого матеріалу
та формсування
методичної
майстерності
магістрантів до
професійної
діяльності в школі.
64497

Моренко
Алевтина
Григорівна

Професор,з
авідувач
кафедри,
Основне
місце
роботи

Біології та
лісового
господарства

Диплом
доктора наук
ДД 004714,
виданий
29.09.2015,
Диплом
кандидата наук
ДK 005480,
виданий
12.01.2000,
Атестат
доцента ДЦ
009073,
виданий
21.10.2004,
Атестат
професора AП
000508,
виданий
23.10.2018

20

Фізіологія
людини і
тварин

Виконуються пункти
1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 18 П. 30
Ліцензійних умов.
Важливі досягнення,
що пов’язані з курсом
викладання:
1. Стажування за
програмою
академічної
мобільності Еразмус+:
Інститут біотехнології
Люблінського
католицького
університету імені
Іоанна Павла ІІ,
Польща, 06.03.201710.03.2017. Проведено
курс лекції із сучасних
проблем біотехнології
та їх застосування в
сфері охорони
здоровʼя.
2. Факультет біології і
екології. Поморський
університет в
Слупську, Польща,
04.03.2018-10.03.2018
р. Проведено курс
лекції із сучасних
проблем біотехнології
та їх застосування в
сфері охорони
здоровʼя.
3. Гарант вищої
освітньо-професійної
програми
«Лабораторна
діагномтика» другого
(магістерського) рівня
освіти за
спеціальністю – 091
Біологія галузі знань –
091 Біологія.
Кваліфікація: біологіг,
біолог-дослідник,
лаборант (біологічні,
медичні
дослідження).
Підвищення
кваліфікації:
1. Навчально-наукове

стажування,
Університет Марії
Кюрі Склодовської в
Любліні (факультет
біології і
біотехнологій),
Науковотехнологічний парк в
Любліні (Польща),
01.06.2016 р. –
31.08.2016 р.
2. Cтажування за
програмою
мобільності персоналу
в рамках програми
Erasmus+ (Staff
mobility) Люблінський
католицький
університет імені
Іоанна Павла ІІ
(Польща), Інститут
біотехнології
06.03.2017 р.– 10.03.
2017 р.
3. Cтажування за
програмою
мобільності персоналу
в рамках програми
Erasmus+ (Staff
mobility) Поморський
університетів
Слупську (Польща).
Факультет біології і
екології, 03.04.2018 –
10.03.2018.
4. Навчально-наукове
стажування,
Дніпровський
національ-ний
університет імені
Олеся Гончара
(факультет медичних
технологій
діагностики та
реабілітації), з
навчальних
дисциплін, серед яких
«Медична біологія»,
«Патологічна
фізіологія»,
«Соціальна
медицина», «Клінічна
лабораторна
діагностика»,
02.02.2018 р. –
31.10.2018 р.
5. Підвищення
кваліфікації у сфері
дистанційного
навчання «Базові
навички роботи у
системі управління
MOODLE»,
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі
Українки, Центр
інноваційних
технологій та
комп’ютерного
тестування, 01.04.2016
р.– 22.04. 2016 р.
6. Стратегічний
практикум для
керівників
університету,
Національний
університет «КиївоМогилянська
академія», ГО
«Вище», Саксонський

центр викладання та
навчання вищої освіти
в Лейпцигу, МОН
України, Національне
агентство із
забезпечення якості
вищої освіти,
10.10.2019 р. –
10.10.2019 р.;
16.12.2019 р. –
17.12.2019 р.
7. Підвищення
кваліфікації у сфері
оволодіння
професійної
англійської мови в
акредитованій школі
CALLAN METHOD (від
Callan Method
Organisation London)
на базі навчальноконсалтингової
компанії «ПрофіЦентр» (Луцьк,
Україна) з 08.12.2016
р. по 01.02.2019 р.,
сертифіковано за 7
рівнем підготовки
(відповідає В1),
Сертифікат №
042283; Pearson
Edexcel Level (CEF B2),
Certificate in ISOL
International
(500/1926/0) issued
05/08/2000.
Науково-методичні
публікації за
тематикою курсів:
1. Моренко А. Г.
Фізіологія нервовом’язового апарату:
програма вибіркової
навчальної
дисципліни / А. Г.
Моренко. – Луцьк:
СНУ імені Лесі
Українки, 2019. – 14 с.
– Режим доступу:
https://eenu.edu.ua/sit
es/default/files/Files/fiz
iologiya_ruhovoyi_akti
vnosti.pdf
2. Моренко А. Г.
Фізіологія нервовом’язового апарату:
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час гальмування і
переключення
моторних програм
мануальних рухів.


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

ПРН 19. Вміти
організовувати
співпрацю учнів,
контролювати й
об’єктивно
оцінювати їхні
навчальні
досягнення,
ефективно
працювати в
педагогічному
колективі
освітнього закладу,
інших професійних
об’єднаннях та
критично
оцінювати
професійні навички
колег-педагогів.

ПРН
Обов’язкові освітні
відповідає
компоненти, що
результату забезпечують ПРН
навчання,
визначено
му
стандартом
вищої
освіти (або
охоплює
його)

Методи навчання

Форми та методи
оцінювання

Методика навчання
біології

Словесні, практичні,
компетентне інформування,
консультації,
дослідницький, частковопошуковий, проблемноорієнтований, зворотній
зв’язок, репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Методика навчання
природничих наук

Словесні, практичні,
компетентне інформування,
консультації,
дослідницький, частковопошуковий, проблемноорієнтований, зворотній
зв’язок, репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Педагогіка (Сучасні
Словесні, практичні,
педагогічні технології) дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
репродуктивний.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Навчальнопедагогічна практика

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт,
презентація);
залік.

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
співбесіди, консультації,
фасилітація.

ПРН18. Володіти, з
дотриманням
етичних норм,
уміннями
формувати
комунікаційну
стратегію з
колегами,
соціальними
партнерами,
учнями й
вихованцями та
їхніми батьками;
володіти засобами
рефлексії,
навичками
оцінювання
непередбачуваних
проблем у
професійній
діяльності й
обдуманого вибору
шляхів їх
вирішення.

Педагогічна практика

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
співбесіди, консультації,
відвідування уроку,
відвідування позаурочних
заходів, аналітичний,
звортній зв'язок,
компетентне інформування.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація);
залік.

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

Словесні, практичні,
дискусії, бесіди, розповіді,
метод цікавих аналогій,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
пошуковий.

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, реферати,
підсумкове тестування за
змістовими модулями;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Методика навчання
біології

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, бесіди, зворотній
зв'язок, частковопошуковий, проблемноорієнтований, інструктивнопрактичний, ікомунікативний.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Методика навчання
природничих наук

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, бесіди, зворотній
зв'язок, фасилітація,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
інформативно.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Педагогіка (Методика
виховної роботи)

Словесні, практичні,
розповідь, бесіди, дискусії,
метод цікавих аналогій,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний.
комунікативний.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самотійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Психологія (Основи
психології)

Словесні, практичні, бесіди,
дискусії, метод цікавих
аналогій, частковопошуковий, проблемноорієнтований, інструктивнопрактичний.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Психологія (Вікова,
педагогічна та
спеціальна
психологія)

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Навчальнопедагогічна практика

Словесні, практичні,
консультації, компетентне
інформування, зворотній
зв'язок, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
фасилітація.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт,
презентація); залік.

Педагогічна практика

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
співбесіди, консультації,
відвідування уроку,

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація);
залік.

відвідування позаурочних
заходів, аналітичний,
продуктивно-практичний.
ПРН 17.
Демонструвати
соціально
відповідальну та
свідому поведінку,
обґрунтовувати
власну позицію;
усвідомлювати
цінність знань та
прагнення до
професійного
самовдосконалення
та саморозвитку,
самостійно
обирати форми та
засоби пошуку та
засвоєння нових
знань.

Іноземна мова
(англійська) (за
професійним
спрямуванням)

Пояснювальнодемонстраційний, групова
дискусія, частковопошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.
самонавчання.

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік, екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Іноземна мова
(німецька) (за
професійним
спрямуванням)

Пояснювальнодемонстраційний, групова
дискусія, частковопошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.
самонавчання.

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік, екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Іноземна мова
(французька) (за
професійним
спрямуванням)

Пояснювальнодемонстраційний, групова
дискусія, частковопошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.
самонавчання.

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік, екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Творчий феномен Лесі Бесіда, лекція, проблемна
Українки
лекція, групова дискусія,
частково-пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.

Самостійна робота,
фронтальне опитування під
час лекцій;
залік (у формі
комп’ютерного тестування).

Методика навчання
біології

Бесіда, лекція, проблемна
лекція, групова дискусія,
частково-пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій,
самонавчання,
інструктивно-практичний,
продуктивно-практичний.
конкурс педагогічної
майстерності.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Методика навчання
природничих наук

Пояснювальнодемонстраційний,
проблемна лекція, групова
дискусія, частковопошуковий, аналіз
конкретних ситуацій,
самонавчання,
інструктивно-практичний,
продуктивно-практичний,
конкурс педагогічної
майстерності.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Психологія (Основи
психології)

Пояснювальнодемонстраційний,
проблемна лекція, групова
дискусія, частковопошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Психологія (Вікова,
педагогічна та
спеціальна
психологія)

Бесіда, лекція, проблемна
лекція, групова дискусія,
частково-пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самотійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Навчальнопедагогічна практика

Бесіда, фасилітація,
частково-пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій,
співбесіди, консультації.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт,
презентація); залік.

Педагогічна практика

Бесіда, частково-пошуковий, Захист практики (співбесіда,
аналіз конкретних ситуацій, конференція), письмова
співбесіди, консультації,
перевірка (звіт, звітна

ПРН 16.
Інтегрувати
знання психології,
педагогіки,
методик навчання
біології,
природничих наук
та основ здоров’я
для реалізації
завдань біологічної
освіти у закладах
загальної середньої
освіти.

конкурс педагогічної
майстерності.

документація, щоденник,
презентація);
залік.

Курсова робота з
біології, здоров'я
людини,
природознавства та
методик їх навчання

Словесні, консультації,
пошуковий, дослідницький,
індивідуального
дослідження, презентації,
проблемно-пошукові,
спостереження, метод
ситуаційного аналізу, робота
з навчальною літературою,
експеримент, продуктивнопрактичний, інструктивнопрактичний, поянювальноспонукальний.

Захист курсової (перевірка
курсової роботи відносно
вимог, співбесіда,
конференція);
залік.

Основи здоров'я та
методика його
навчання

Пояснювальнодемонстраційний,
проблемна лекція, групова
дискусія, частковопошуковий, аналіз
конкретних ситуацій,
самонавчання,
інструктивно-практичний,
продуктивно-практичний,
конкурс педагогічної
майстерності.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання/проєкти;
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Психологопедагогічна практика

Словесі, наочні, практичні,
групові та індивідуальні
консультації,
дослідницький, аналіз
проблемних ситуацій,
пошуковий, проблемноорієнтований.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звітна
документація, самоаналіз);
залік.

Педагогічна практика

Словесі, наочні, практичні,
дедуктивний,
спонукальний, аналіз
конкретних ситуацій,
аналітичний, проблемний,
дослідницький, співбесіди,
відвідування уроку.
відвідування позаурочних
заходів.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація);
залік.

Основи здоров'я та
методика його
навчання

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», наукова дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання/проєкти;
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Основи здорового
способу життя

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», моделювання
проблемних ситуацій.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання, самостійна
робота;
залік.

Хімія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», наукова дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Психологія (Вікова,
педагогічна та
спеціальна
психологія)

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;

ситуацій, навчальна
екзамен (у формі
дискусія, рольові ігри,
комп’ютерного тестування).
виконання творчих завдань.

ПРН 15. Володіти
знаннями та
вміннями з
дотримання
безпечних умов
праці та охорони
навколишнього
середовища.

Педагогіка (Методика
виховної роботи)

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, навчальна
дискусія, рольові ігри,
виконання творчих завдань.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самотійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Землезнавство

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», дослідницький,
пошуковий.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Методика навчання
біології

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», дослідницький,
пошуковий, проблемноорієнтований.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Методика навчання
природничих наук

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», дослідницький,
пошуковий, проблемноорієнтований, метод
проєктів.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Педагогіка (Сучасні
Пояснювальнопедагогічні технології) ілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, навчальна
дискусія, рольові ігри,
виконання творчих завдань.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самотійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Психологія (Основи
психології)

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, навчальна
дискусія, рольові ігри,
виконання творчих завдань.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Фізика

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктаж, інструктивнопрактичний, продуктивнопрактичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, індивідуальна
робота, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Зоологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен (комп’ютерний

аналізу, проблемного
викладу.

тестовий).

Ботаніка

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Екологія біологічних
систем

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Вікова фізіологія з
основами гігієни

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктаж, інструктивнопрактичний, продуктивнопрактичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Хімія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктаж, інструктивнопрактичний, продуктивнопрактичний,
репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Навчальна
комплексна практика

Спонукальний, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктаж, інструктивнопрактичний, продуктивнопрактичний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
спостереження,
експеримент.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація, колекція,
гербарій); залік.

Педагогічна практика

Пояснювальноілюстративний (бесіди),
спонукальний, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктаж, інструктивнопрактичний, продуктивнопрактичний,
репродуктивний.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація);
залік.

Основи здоров'я та
методика його
навчання

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктаж, інструктивнопрактичний, продуктивнопрактичний,
репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання/проєкти;
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Основи здорового
способу життя

Пояснювальноілюстративний (лекції,

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних

ПРН 14.
Демонструвати
вміння проводити
власні наукові
дослідження з
дотриманням норм
академічної
доброчесності та
організовувати
науково-дослідну
роботу з учнями,
інтерпретувати
дані та робити
висновки,
готувати
результати
наукових робіт до
оприлюднення.

практичні заняття, бесіди),
спонукальний, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктаж, інструктивнопрактичний, продуктивнопрактичний,
репродуктивний.

робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання, самостійна
робота;
залік.

Іноземна мова
(англійська) (за
професійним
спрямуванням)

Словесні, практичні,
проблемно-орієнтований,
пошуковий, спонукальний,
ілюстрування навчального
матеріалу.

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Іноземна мова
(німецька) (за
професійним
спрямуванням)

Словесні, практичні,
проблемно-орієнтований,
пошуковий, спонукальний,
ілюстрування навчального
матеріалу.

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Іноземна мова
(французька) (за
професійним
спрямуванням)

Словесні, практичні,
проблемно-орієнтований,
пошуковий, спонукальний,
ілюстрування навчального
матеріалу.

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Інформаційні
технології в освіті

Пояснювальнодемонстраційний,
пошуковий, проблемноорієнтований, презентації,
спонукальний,
інформаційнокомунікативні.

Усне опитування, завдання
для лабораторних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Фізіологія та біохімія
рослин

Пояснювальнодемонстраційний, наукові
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
презентації.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації;
екзамен.

Фізіологія людини і
тварин

Пояснювальнодемонстраційний, наукові
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
презентації.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Мікробіологія

Пояснювальнодемонстраційний, наукові
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
презентації.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Курсова робота з
біології, здоров'я
людини,
природознавства та
методик їх навчання

Словесні, консультації,
пошуковий, дослідницький,
індивідуального
дослідження, презентації,
проблемно-пошукові,
спостереження, метод

Захист курсової (перевірка
курсової роботи відносно
вимог, співбесіда,
конференція);
залік.

ситуаційного аналізу, робота
з навчальною літературою,
експеримент, продуктивнопрактичний, інструктивнопрактичний, поянювальноспонукальний.
ПРН 13. Уміти
аналізувати
державні
нормативні
документи для
планування і
конструювання
основних видів
навчальної
діяльності учнів,
створення
рівноправного і
справедливого
освітнього
середовища.

ПРН 12. Уміти
використовувати
основні технічні
засоби у
професійній
діяльності для
формування в учнів
ключових і
предметних
компетентностей
та забезпечення
навчальновиховного процесу:
працювати на
комп'ютері і в
комп'ютерних
мережах,
використовувати
універсальні
пакети прикладних
комп'ютерних
програм,
створювати бази
даних на основі
Internet-ресурсів.

Методика навчання
природничих наук

Словесні, практичні, аналіз
конкретних ситуацій,
частково-пошуковий,
спонукальний, робота з
унаочненням, фасилітація.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

Словесні, практичні, наочні,
аналіз конкретних ситуацій,
частково-пошуковий, робота
з унаочненням.

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, реферати,
підсумкове тестування за
змістовими модулями;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Методика навчання
біології

Словесні, практичні, аналіз
конкретних ситуацій,
частково-пошуковий,
спонукальний, робота з
унаочненням.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Педагогіка (Сучасні
Словесні, практичні, аналіз
педагогічні технології) конкретних ситуацій,
частково-пошуковий,
спонукальний, навчальна
дискусія. робота з
унаочненям.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самотійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Педагогіка (Методика
виховної роботи)

Словесні, практичні,
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, частковопошуковий.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самотійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Психологопедагогічна практика

Словесні, практичні,
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, частковопошуковий, спонукальний,
навчальна дискусія.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звітна
документація, самоаналіз);
залік.

Інформаційні
технології в освіті

Продуктивно-практичний,
навчальна дискусія,
самостійна робота, групові
та індивідуальні
консультації, пошуковий,
інструктивно-практичний.

Усне опитування, тестовий
контроль знань, завдання до
лабораторних робіт, захист
лабораторних робіт;
екзамен (у формі
комп’ютерного
тестування).

Методика навчання
природничих наук

Продуктивно-практичний,
самостійна робота,
виконання творчих завдань,
інформаційнокомунікативні, інтерактивні
презентації, метод проєктів,
самонавчання, робота з
технічним засобами
навчання.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Курсова робота з
біології, здоров'я
людини,
природознавства та
методик їх навчання

Словесні, консультації,
пошуковий, дослідницький,
індивідуального
дослідження, презентації,
проблемно-пошукові,
спостереження, метод
ситуаційного аналізу, робота
з навчальною літературою,

Захист курсової (перевірка
курсової роботи відносно
вимог, співбесіда,
конференція);
залік.

експеримент, продуктивнопрактичний, інструктивнопрактичний, поянювальноспонукальний.

ПРН 11. Розуміти
основні тенденції
розвитку змісту
сучасної біологічної
освіти, вміти
переносити
систему наукових
знань з біології,
природознавства,
дисциплін
оздоровчого
спрямування та
суміжних галузей у
площину
навчальних
предметів,
застосовувати їх
для розв’язування
практикоорієнтованих
завдань і
біологічних задач.

Основи здоров'я та
методика його
навчання

Продуктивно-практичний,
самостійна робота,
виконання творчих завдань,
інформаційнокомунікативні, інтерактивні
презентації, метод проєктів,
самонавчання, робота з
технічними засобами
навчання.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання / проєкти;
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Молекулярна біологія

Бесіда, лекція, моделювання
проблемних ситуацій,
проблемна лекція,
пошуковий.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Імунологія

Бесіда, лекція, моделювання
проблемних ситуацій,
проблемна лекція,
пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктивно-практичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Педагогіка (Методика
виховної роботи)

Бесіда, лекція, педагогічне
моделювання,
мікровикладання, тренінг,
ділові і рольові ігри,
розв’язання творчих
завдань.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Педагогіка (Сучасні
Бесіда, лекція, педагогічне
педагогічні технології) моделювання,
мікровикладання, тренінг,
ділові і рольові ігри,
розв’язання творчих
завдань.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Методика навчання
природничих наук

Бесіда, лекція, педагогічне
моделювання,
мікровикладання, тренінг,
ділові і рольові ігри,
розв’язання творчих
завдань, конкурс
педмайстерності.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Логіка

Пояснювальноілюстративний,
спонукальний, навчальна
дискусія, логічний тренінг.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
логічні задачі; екзамен (у
формі комп’ютерного
тестування).

Вірусологія

Бесіда, лекція, моделювання
проблемних ситуацій,
проблемна лекція,
пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій,
інструктивно-практичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Методика навчання
біології

Бесіда, лекція, педагогічне
моделювання,
мікровикладання, тренінг,
ділові і рольові ігри,
розв’язання творчих
завдань, конкурс
педмайстерності.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Хімія

Бесіда, лекція,
експериментальний,
дослідницький,
інструктивно-практичний,
аналіз конкретної ситуації.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;

екзамен.
Профілактика
Пояснювальнопаразитарних
ілюстративний (лекції,
захворювань школярів лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Основи здоров'я та
методика його
навчання

Бесіда, лекція, педагогічне
моделювання,
мікровикладання, тренінг,
ділові і рольові ігри,
розв’язання творчих
завдань, конкурс
педмайстерності.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання/проєкти;
презентації, самостійна
робота; екзамен.

Паразитологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Екологічна фізіологія
людини

Бесіда, лекція, моделювання
проблемних ситуацій,
проблемна лекція,
пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Еволюційна фізіологія Бесіда, лекція, моделювання
проблемних ситуацій,
проблемна лекція,
дослідницький.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Біологічні основи
раціонального
харчування і
дієтологія

Бесіда, лекція, моделювання
проблемних ситуацій,
проблемна лекція,
пошуковий, інструктивнопрактичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Основи
ендокринології та
обмін речовин

Бесіда, лекція, моделювання
проблемних ситуацій,
проблемна лекція,
пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Хронобіологія

Бесіда, лекція, моделювання
проблемних ситуацій,
проблемна лекція, частковопошуковий.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Культурні рослин та
озеленення школи

Бесіда, лекція,
моделювання, проблемна

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних

ПРН 10. Вміти
застосувати
теоретичні знання
та практичні
методи
різноманітних
галузей біологічної
наук на
операційному рівні
для розвитку
формування
цілісної наукової
картини світу.

лекція, пошуковий,
інструктивно-практичний.

робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації; залік.

Біогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Зоогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Теорія еволюції

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Біогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Зоогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Ембріологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних

спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.
Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Фітоценологія

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Культурні рослин та
озеленення школи

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації;
залік.

Біологічні основи
раціонального
харчування і
дієтологія

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
аналіз конкретних ситуацій,
розв’язування проблемних
завдань.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Краєзнавство

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Логіка

Словесні, дедуктивный,
дискусії, метод цікавих
аналогій.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
логічні задачі;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Землезнавство

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Фізика

Словесні, практичні,
дослідницький,
інструктивно-практичний,
частково-пошуковий,
продуктивно-практичний,
пошуковий.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, індивідуальна
робота, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Зоологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних

Біологія
індивідуального
розвитку

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Ботаніка

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Анатомія людини

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Загальна цитологія та
гістологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, розв’язування
задач.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен (комп’ютерний
тестовий)

Генетика

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент,
розв’язування задач.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Екологія біологічних
систем

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Фізіологія та біохімія
рослин

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль

проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
розв’язування задач.

знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації; екзамен.
Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації, самостійна
робота; екзамен.

Фізіологія людини і
тварин

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
розв’язування задач.

Мікробіологія

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Імунологія

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Молекулярна біологія

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Вірусологія

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Хімія

Словесні, практичні, цікавих
аналогій, дослідницький,
пошуковий, проблемноорієнтований, інструктивнопрактичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Теорія еволюції

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Навчальна
комплексна практика

Словесні, практичні,
інструктаж, співбесіда,
дослідницький, пошуковий,
індивідауальна та групова
робота, інструктивнопрактичний, пояснювальноспонукальний,
репродуктивний,
інструктивно-практичний,
спостереження.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація, колекція,
гербарій);
залік.

Педагогічна практика

Словесні, практичні,
моделювання професійної
ситуації, інтерактивні
презентації, відпрацювання
навичок, аналітичний,

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація),;

самонавчання, співбесіда,
спостереження.

залік.

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Заповідна справа та її Пояснювальнонавчання у шкільному ілюстративний (лекції,
курсі біології
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Флора і рослинність
України та її
збереження

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Екологічна фізіологія
людини

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
аналіз конкретних ситуацій.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Еволюційна фізіологія Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
аналіз конкретних ситуацій.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Основи
ендокринології та
обмін речовин

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
аналіз конкретних ситуацій,
розв’язування проблемних
завдань.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Хронобіологія

Словесні, практичні,
дискусії, метод цікавих
аналогій, дослідницький,
частково-пошуковий,
проблемно-орієнтований,
інструктивно-практичний,
аналіз конкретних ситуацій.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Фітоценологія

Пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
робота з унаочненням,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Фауна України та її
збереження

ПРН 9. Володіти
навичками збору
та обробки
первинного
біологічного
матеріалу, вміти
виготовляти
колекції, тимчасові

мікропрепарати,
гербарії та
використовувати
їх у навчальному
процесі.

Краєзнавство

Пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
робота з унаочненням,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Флора і рослинність
України та її
збереження

Пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
робота з унаочненням,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Курсова робота з
біології, здоров'я
людини,
природознавства та
методик їх навчання

Словесні, консультації,
пошуковий, дослідницький,
індивідуального
дослідження, презентації,
проблемно-пошукові,
спостереження, метод
ситуаційного аналізу, робота
з навчальною літературою,
спостереження,
експеримент, продуктивнопрактичний, інструктивнопрактичний, поянювальноспонукальний.

Захист курсової (перевірка
курсової роботи відносно
вимог, співбесіда,
конференція);
залік.

Профілактика
Пояснювальнопаразитарних
ілюстративний (лекції,
захворювань школярів лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Загальна цитологія та
гістологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент,
розв’язування задач.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Фізіологія та біохімія
рослин

Пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
робота з унаочненням,
експериментальний,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації;
екзамен.

Фізіологія людини і
тварин

Пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
робота з унаочненням,
експериментальний,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації, самостійна
робота;

екзамен.

ПРН 7. Розуміти
значення культури
як форми людського
існування, вміти
цінувати
біорізноманіття
та
мультикультурніс

Мікробіологія

Пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
робота з унаочненням,
експериментальний,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Імунологія

Пояснювальнодемонстраційний,
пошуковий,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Молекулярна біологія

Пояснювальнодемонстраційний,
пошуковий,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Вірусологія

Пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
робота з унаочненням,
експериментальний,
репродуктивний,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Навчальна
комплексна практика

Словесні, практичні, наочні,
інструктаж, дослідницький,
пошуковий, індивідауальна
та групова робота,
інструктивно-практичний,
поянювальноспонукальний,
репродуктивний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, метод
ситуаційного аналізу,
експеримент.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація, колекція,
гербарій);
залік.

Паразитологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Фауна України та її
збереження

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Навчальна
комплексна практика

Словесні, наочні,
пояснювальнодемонстраційний,
практичний,
репродкутивний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація, колекція,
гербарій);
залік.

ть світу і
керуватися у своїй
діяльності
сучасними
принципами
поваги,
толерантності,
діалогу і
співробітництва,
формувати свідоме
ставлення до
екологічних
проблем,
усвідомлення
біосферної етики.

спонукальний,
індивідуальної та групової
роботи, метод ситуаційного
аналізу, спостереження,
експеримент.
Заповідна справа та її Пояснювальнонавчання у шкільному ілюстративний (лекції,
курсі біології
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Флора і рослинність
України та її
збереження

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, спонукальний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Охорона рослинного
світу та її вивчення у
шкільному курсі
біології

Лекція, бесіда, розповідь,
обота;
пояснювальнозалік.
демонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, спонукальний,
метод створення ситуації.

Шкільна навчальнодослідна ділянка

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
метод створення ситуації
метод ситуаційного аналізу,
спонукальний, навчальна
дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
залік.

Грунтознавство з
основами
рослинництва

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
метод ситуаційного аналізу,
спонукальний, навчальна
дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації;
залік.

Краєзнавство

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
метод ситуаційного аналізу,
спонукальний, навчальна
дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Методика вивчення
природи Волинської
області

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, спонукальний,
навчальна дискусія, метод
цікавих аналогій.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Ентомологія та
методика
виготовлення
шкільних колекцій

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання

унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, навчальна
дискусія.
Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спонукальний,
навчальна дискусія.

навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
залік.

Біогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Зоогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, метод цікавих
аналогій.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Вірусологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», наукова дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Мікробіологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», наукова дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Генетика

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент,
розв’язування задач.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Методика організації
куточка живої
природи

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
залік.

Історія та
культура України

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», наукова дискусія,
метод цікавих аналогій,
індуктивно-дедукційний.
Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», наукова дискусія.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Творчий феномен Лесі ПояснювальноУкраїнки
ілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
спонукальний, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді», індуктивнодедукційний.

Самостійна робота,
фронтальне опитування під
час лекцій;
залік (у формі
комп’ютерного тестування).

Землезнавство

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Анатомія людини

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, навчальна дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Екологія біологічних
систем

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спонукальний,
метод цікавих аналогій.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Інформаційні
технології в освіті

Словесні, практичні, наочні,
презентації, розв’язування
задач, інформативнокомунікативні,
самонавчання.

Усне опитування, тестовий
контроль знань, завдання до
лабораторних робіт, захист
лабораторних робіт; екзамен
(у формі комп’ютерного
тестування).

Фізичне виховання

Словесні, практичні,
репродуктивні, робота в
парах/групах, моделювання
професійних ситуацій.

Виконання контрольних
нормативів,
залік.

Методика навчання
біології

Пояснювальнодемонстраційний,
інформативнокомунікативні, розв’язання
сюжетно-методичних
завдань, мікровикладання,
тренінг, конкурс
педмайстерності, рольові

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

ПРН 6. Знати
принципи, форми,
сучасні методи, у
тому числі
інтерактивні,
новітні освітні
технології,
методичні прийоми
навчання предмету
в закладах
загальної середньої
освіти для
формування
предметних
компетентностей
учнів; уміти
конструювати
різні типи уроків з
біології,
природознавства

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, реферати,
підсумкове тестування за
змістовими модулями;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

та основ здоров'я,
застосовуючи
інноваційні
методики; вміти
організувати
освітній процес з
урахуванням
особливих потреб
учнів.

Методика навчання
природничих наук

ігри, метод «мікрофон»,
«мозковий штурм»,
інтерактивні презентації.
Пояснювальнодемонстраційний,
інформативнокомунікативні, розв’язання
сюжетно-методичних
завдань, мікровикладання,
тренінг, конкурс
педмайстерності, рольові
ігри, метод «мікрофон»,
«мозковий штурм»,
інтерактивні презентації,
кейс-методи.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, захист проєктів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Педагогіка (Сучасні
Словесні, практичні, наочні,
педагогічні технології) проблемний, частковопошуковий,метод
проблемного викладу,
ілюструваннянавчальногома
теріалу, інформативнокомунікативні,
мікровикладання.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
самотійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Педагогіка (Методика
виховної роботи)

Словесні, практичні, наочні,
проблемний, частковопошуковий,метод
проблемного викладу,
ілюстрування навчального
матеріалу,
мікровикладання.

Усне і письмовеопитування,
завдання для практичних,
самотійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Навчальна
комплексна практика

Словесні, практичні,
моделювання професійної
ситуації, робота в групах,
інтерактивні презентації,
сюжетно-методичні
завдання, відпрацювання
навичок, аналітичний,
виконання творчих завдань,
індивідуально-дослідницька
робота.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт,
презентація); залік.

Педагогічна практика

Словесні, практичні,
моделювання професійної
ситуації, інтерактивні
презентації, відпрацювання
навичок, аналітичний,
самонавчання.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація);
залік.

Охорона рослинного
світу та її вивчення у
шкільному курсі
біології

Словесні, практичні, наочні,
презентації, інформативнокомунікативні, робота в
групах, моделювання
професійних ситуацій,
ділова гра, діалогові методи
навчання.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Шкільна навчальнодослідна ділянка

Словесні, практичні, наочні,
презентації, інформативнокомунікативні, робота в
групах, моделювання
професійних ситуацій,
ділова гра, діалогові методи
навчання.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
залік.

Грунтознавство з
основами
рослинництва

Словесні, практичні, наочні,
презентації, моделювання
професійних ситуацій,
ділова гра, діалогові методи
навчання, проблемна
лекція.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації;
залік.

ПРН 5.
Демонструвати
готовність до
зміцнення
особистого
здоров’я та
здоров'я учнів
шляхом
використання
рухової активності
людини та інших
факторів здорового
способу життя;
демонструвати
знання основних
принципів
збереження й
зміцнення здоров’я,
формувати ціннісні
орієнтації щодо
здорового способу
життя.

ПРН 4. Знати
закономірності
розвитку

Методика вивчення
природи Волинської
області

Пояснювальнодемонстраційний,
інформативнокомунікативні, рольові ігри,
діалогові методи навчання,
інтерактивні презентації.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Ентомологія та
методика
виготовлення
шкільних колекцій

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
залік.

Методика організації
куточка живої
природи

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
залік.

Фізичне виховання

Пояснювальнодемонстраційний,
практичний,
репродкутивний,
спонукальний.

Виконання контрольних
нормативів;
залік.

Вікова фізіологія з
основами гігієни

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, метод
ситуаційного аналізу,
репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Педагогічна практика

Пошуковий, дедуктивний,
проблемний, аналіз
конкретних ситуацій,
пояснювальнодемонстраційний,
аналітичний.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звіт, звітна
документація, щоденник,
презентація);
залік.

Основи здоров'я та
методика його
навчання

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, метод
ситуаційного аналізу,
рольові ігри, частковопошуковий.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, начально-дослідні
завдання/проєкти,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Основи здорового
способу життя

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, метод
ситуаційного аналізу,
частково-пошуковий.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання, самостійна
робота;
залік.

Психологія (Основи
психології)

Словесні, наочні, практичні, Усне і письмове опитування,
аналіз конкретних ситуацій, завдання для практичних,
групова дискусія, метод
самостійна робота,

особистості,
вікових
особливостей
школярів, їх
психології.

ПРН 3. Знати
сучасну систему
організації природи
та методології
природничонаукового пізнання,
закономірності
будови,
функціонування
природних систем,
в т.ч. організму
людини, їх
розвиток і
взаємодію, основні
функціональні
особливості для
підтримання
сталості складу,
структури,
взаємозв’язок із
неживою
природою;
використовувати
знання для їх
охорони,
відтворення та
збалансованого
розвитку.

створення ситуації.

Психологія (Вікова,
педагогічна та
спеціальна
психологія)

навчально-дослідні
завдання, реферати;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).
Словесні, наочні, практичні, Усне і письмове опитування,
дискусії, аналіз конкретних завдання для практичних,
ситуацій, групова дискусія,
самостійна робота,
метод створення ситуації.
навчально-дослідні
завдання, реферати,
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Вікова фізіологія з
основами гігієни

Словесні, наочні, практичні,
групова дискусія, робота в
парах/групах, «питаннявідповіді», репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Психологопедагогічна практика

Частково-пошуковий та
спонукальний, аналіз
проблемних ситуацій,
методи індивідуальної та
групової роботи,
консультації,
спостереження.

Захист практики (співбесіда,
конференція), письмова
перевірка (звітна
документація, самоаналіз);
залік.

Основи здоров'я та
методика його
навчання

Словесні, наочні, практичні,
групова дискусія, робота в
парах/групах, «питаннявідповіді», репродуктивний,
метод створення ситуації.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання/проєкти;
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Основи здорового
способу життя

Словесні, наочні, практичні,
групова дискусія, робота в
парах/групах, «питаннявідповіді», репродуктивний,
метод створення ситуації.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання, самостійна
робота;
залік.

Вірусологія

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, метод
експериментів, інструктаж,
пошуковий, метод
ситуаційного аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Хімія

Лекція, пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, метод
експериментів, інструктаж,
пошуковий,
репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Курсова робота з
біології, здоров'я
людини,
природознавства та
методик їх навчання

Словесні, консультації,
пошуковий, дослідницький,
індивідуального
дослідження, презентації,
проблемно-пошукові,
спостереження, метод
ситуаційного аналізу, робота
з навчальною літературою,
експеримент, продуктивнопрактичний, інструктивнопрактичний, поянювальноспонукальний.

Захист курсової (перевірка
курсової роботи відносно
вимог, співбесіда,
конференція);
залік.

Паразитологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних

лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент.
Профілактика
Пояснювальнопаразитарних
ілюстративний (лекції,
захворювань школярів лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Фауна України та її
збереження

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Заповідна справа та її Пояснювальнонавчання у шкільному ілюстративний (лекції,
курсі біології
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Флора і рослинність
України та її
збереження

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, робота з
унаочненням.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Охорона рослинного
світу та її вивчення у
шкільному курсі
біології

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, навчальна
дискусія, пошуковий, метод
ситуаційного аналізу, робота
з унаочненням.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Шкільна навчальнодослідна ділянка

Лекція, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
робота з унаочненням,
навчальна дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, захист проектів,
модульні контрольні роботи,
презентації, самостійна
робота;
залік.

Грунтознавство з
основами
рослинництва

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням, навчальна
дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчально-

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

дослідних завдань,
презентації;
залік.
Екологічна фізіологія
людини

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, метод
експериментів, робота в
групах.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Молекулярна біологія

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
розв’язування задач,
пошуковий, демонстрація
наукових фільмів, метод
ситуаційного аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Еволюційна фізіологія Лекція, бесіда, розповідь,
пошуковий, демонстрація
наукових фільмів, метод
ситуаційного аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Основи
ендокринології та
обмін речовин

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, робота з
унаочненням, кейс-методи.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Краєзнавство

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
метод ситуаційного аналізу,
робота з унаочненням,
навчальна дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Методика вивчення
природи Волинської
області

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
метод ситуаційного аналізу,
робота з унаочненням,
навчальна дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Основи здоров'я та
методика його
навчання

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький,
розв’язування ситуаційних
задач, репродуктивний,
пошуковий, демонстрація,
метод ситуаційного аналізу,
демонстрація науковопопулярних фільмів.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, навчально-дослідні
завдання; презентації,
самостійна робота;
залік.

Хронобіологія

Лекція, бесіда, розповідь,
розв’язування ситуаційних
задач, пошуковий, метод
ситуаційного аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
залік.

Ентомологія та
методика
виготовлення
шкільних колекцій

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,

демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
навчальна дискусія.
Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент, навчальна
дискусія.

самостійна робота;
залік.

Культурні рослин та
озеленення школи

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням, навчальна
дискусія.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації;
залік.

Фітоценологія

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, пошуковий,
метод ситуаційного аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
залік.

Біологія
індивідуального
розвитку

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен (комп'ютерний
тестовий).

Ембріологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Біогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Біологічні основи
раціонального

Лекція, бесіда, розповідь,
дослідницький, пошуковий,

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних

Методика організації
куточка живої
природи

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
залік.

харчування і
дієтологія

демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, вирішення
проблемних задач.

робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Імунологія

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
пошуковий, робота з
унаочненням, демонстрація
наукових фільмів, метод
ситуаційного аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Мікробіологія

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням, метод
експериментів, інструктаж,
пошуковий, метод
ситуаційного аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Вікова фізіологія з
основами гігієни

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький,
розв’язування задач,
репродуктивний,
пошуковий, метод
ситуаційного аналізу, метод
ситуаційного аналізу, робота
з унаочненням.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Землезнавство

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження,
розв’язування задач, метод
експериментів.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Фізика

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням, розв’язування
задач, метод експериментів,
інструктаж.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, індивідуальна
робота, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Зоологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Ботаніка

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Анатомія людини

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль

унаочненням.

знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Загальна цитологія та
гістологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Генетика

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент,
розв’язування задач.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Екологія біологічних
систем

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Фізіологія та біохімія
рослин

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням, розв’язування
задач, метод експериментів,
інструктаж, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод
ситуаційного аналізу,
репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації;
екзамен.

Фізіологія людини і
тварин

Лекція, бесіда, розповідь,
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням, розв’язування
задач, метод експериментів,
інструктаж, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод
ситуаційного аналізу,
репродуктивний.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації, самостійна
робота;
екзамен.

Зоогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;

фільмів, метод ситуаційного екзамен.
аналізу.
ПРН 2. Знати та
розуміти історію
та закономірності
розвитку біології, її
місце у загальній
системі знань про
природу і
суспільство; знати
сучасну
термінологію,
наукові поняття,
закони, концепції,
вчення та теорії;
використовувати
ці знання для
формування в учнів
цінності наукових
знань, екологічної
свідомості.

Логіка

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій,
логічний аналітичний.

Усне і письмове опитування,
завдання для практичних,
логічні задачі;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Зоологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Ботаніка

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, самостійна робота;
презентації;
екзамен.

Анатомія людини

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), дослідження,
демонстрація, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
«питання-відповіді».

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота; екзамен.

Загальна цитологія та
гістологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, питання-відповіді.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Генетика

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу, спостереження,
експеримент,
розв’язування задач.

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота; екзамен.

Фізіологія та біохімія
рослин

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), дослідження,
демонстрація, робота з
унаочненням,
спостереження, аналіз
конкретних ситуацій,
розв’язання задач,
репродуктивний, метод

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, самостійна робота,
модульні контрольні роботи,
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації; екзамен.

експериментів.
Фізіологія людини і
тварин

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), дослідження,
демонстрація, робота з
унаочненням,
спостереження, аналіз
конкретних ситуацій,
розв’язання задач,
репродуктивний, метод
експериментів.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
виконання навчальнодослідних завдань,
презентації, самостійна
робота; екзамен.

Мікробіологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), дослідження,
демонстрація, робота з
унаочненням,
спостереження, аналіз
конкретних ситуацій,
розв’язання задач,
репродуктивний, метод
експериментів.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, модульні контрольні
роботи, самостійна робота;
екзамен.

Теорія еволюції

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
пояснювальнодемонстраційний, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу .

Усне, письмове опитування,
завдання до практичних
робіт, захист практичних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Біологія
індивідуального
розвитку

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен (комп’ютерний
тестовий).

Ембріологія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Біогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,
дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні
роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Зоогеографія

Пояснювальноілюстративний (лекції,
лабораторні заняття,
бесіди), пояснювальнодемонстраційний,

Усне, письмове опитування,
завдання до лабораторних
робіт, захист лабораторних
робіт, тестовий контроль
знань, модульні контрольні

дослідницький, робота з
унаочненням,
спостереження, пошуковий,
демонстрація наукових
фільмів, метод ситуаційного
аналізу, проблемного
викладу.
Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
ділові і рольові ігри, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді»

роботи, виконання
навчально-дослідних
завдань, презентації,
самостійна робота;
екзамен.

Пояснювальноілюстративний (лекції,
практичні заняття, бесіди),
ділові і рольові ігри, групова
дискусія, аналіз конкретних
ситуацій, «питаннявідповіді»

Усне і письмове опитування,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, реферати, логічні
задачі;
іспит (у формі
комп’ютерного тестування).

ПРН 1. Володіти
знаннями з основ
логіки, історії і
культури України,
що сприяють
соціалізації
особистості,
розвитку її
загальної
політичної
культури та
активності,
формуванню
національної
гідності й
патріотизму,
сприйняттю
етичних цінностей

Історія та
культура України

Творчий феномен Лесі Бесіда, лекція, проблемна
Українки
лекція, групова дискусія,
частково-пошуковий, аналіз
конкретних ситуацій.

Самостійна робота,
фронтальне опитування;
залік (у формі
комп’ютерного тестування).

ПРН 8. Уміти
спілкуватися усно і
письмово
державною та
іноземною мовами
з професійних
питань з
використанням
наукових термінів,
визнаних у
фаховому
середовищі;
використовувати
іншомовні джерела
для отримання
інформації
біологічного,
природознавчого,
здоров’язберігаючо
го або
педагогічного
змісту.

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

Бесіда, розповідь, дискусія,
метод проблемного викладу,
ділові та рольові ігри,
презентації, метод
«мікрофон».

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, реферати,
підсумкове тестування за
змістовими модулями;
екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Іноземна мова
(англійська) (за
професійним
спрямуванням)

Бесіда, розповідь, дискусія,
метод проблемного викладу,
ділові та рольові ігри,
проблемно-пошукові, метод
«мікрофон».

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік, екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Іноземна мова
(німецька) (за
професійним
спрямуванням)

Бесіда, розповідь, дискусія,
метод проблемного викладу,
ділові та рольові ігри,
проблемно-пошукові, метод
«мікрофон».

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік, екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Іноземна мова
(французька) (за
професійним
спрямуванням)

Бесіда, розповідь, дискусія,
метод проблемного викладу,
ділові та рольові ігри,
проблемно-пошукові, метод
«мікрофон».

Письмові завдання для
практичних, усне
опитування, самостійна
робота, тестовий контроль
знань, презентації;
залік, екзамен (у формі
комп’ютерного тестування).

Курсова робота з
біології, здоров'я
людини,
природознавства та
методик їх навчання

Словесні, консультації,
пошуковий, дослідницький,
індивідуального
дослідження, презентації,
проблемно-пошукові,
спостереження, метод
ситуаційного аналізу, робота
з навчальною літературою,
експеримент, продуктивнопрактичний, інструктивнопрактичний, поянювальноспонукальний.

Захист курсової (перевірка
курсової роботи відносно
вимог, співбесіда,
конференція);
залік.

Логіка

Усне і письмове опитування,
самостійна робота,
навчально-дослідні
завдання, індивідуальні
завдання;
іспит (у формі
комп’ютерного тестування).

