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№ 
п/п 

Діяльність Звіт про виконання  

Одеський державний екологічний 
університет 

Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна 

Інститут екології Карпат НАН України 

1.  У рамках навчальної діяльності 
викладання навчальних дисциплін 
для аспірантів 

Виконано. 
Аспіранти прослухали «Водна ерозія», 
«Оцінка радіоактивного забруднення 
агроекосистем», «Забруднення 
екосистем мінеральними добривами», 
«Агроекологічні наслідки забруднення 
атмосфери», 
«Оптимізація природокористування», 
«Екологічна політика», а також курсів з 
навичок широкого застосування 
«Геоматика та моделювання» та 
«Академічне письмо та презентація» 

Виконано. 
Аспіранти прослухали 
“Philosophy of Science”,  “Science 
Methodology” 

Виконано. 
Аспіранти прослухали курси“Current issues 
of modern Ecology”,  “Scientific principles of 
biodiversity conservation”, “Forest Ecology” 

2. Проведення наукових досліджень 
аспірантами за темами дисертацій 

Виконано.  Виконано.  
Аспіранти пройшли 
індивідуальне стажування в 
Інституті екології Карпат у 
червні 2021 р. 

Виконано. 
Спільні наукові дослідження аспірантів ІЕК 
НАНУ та ХНУ щодо природних рішень для 
розумних міст та екології дерев у міському 
та природному середовищі 

3. Проведення наукових семінарів 
для аспірантів, магістрів та 
співробітників 

Виконано. 
 

Виконано. 
Проведено 3 наукових семінари 

Виконано. 
Проведено 2 наукових семінари, науково-
практичну конференцію «Старовікові ліси 
як модель відновлення функціональної 
суті карпатських лісів» з залученням 

аспірантів ІЕК НАНУ та ХНУ  та IV (XV) 
Міжнародну наукову конференцію 
молодих учених «Наукові основи 
збереження біотичної різноманітності» 

4. Підготовка рецензій, відгуків на 
дисертаційні роботи 

Виконано.  
Надано відгуки на дисертації аспірантів: 
Клєщ А. та Шумілова А. (партнерський 
ЗВО – ХНУ ім. Каразіна) – проф. 
Польовий А.М. 

Виконано.  
Отримано відгуки від партнерів 
на дисертації аспірантів: 
Клєщ А. – від Назарука М.О. 
(ЛНУ); Польового А.М. (ОДЕКУ), 
Сонька С.П. (УНУС), Пилипенка 
І.О. (Херсонський ДУ); 

Виконано. 
Підготовано відгук на дисертаційну роботу 
Шумілової А. 
 



Шумілова А. – від Царика Л.П. 
(Тернопільський НПУ), 
Шпаківської І. М. (ІЕК НАНУ), 
Польового А.М. (ОДЕКУ), 
Сонька С.П. (УНУС), Пилипенка 
І.О. (Херсонський ДУ); 
Надано відгуки на дисертації 
аспірантів: Єлісавенко Ю. ( 
партнерський ЗВО - КЗВО 
“Вінницька академія 
безперервної освіти”) – проф. 
Максименко Н.В.; 
Кузик І. Р. - партнерський ЗВО - 
Тернопільський НПУ – проф. 
Максименко Н.В. 

5. Захисти дисертаційних робіт для 
отримання ступеня доктора наук 
(доктора філософії) 

Виконано.  
В ОДЕКУ відбулися захисти Сумак 
Катерини Миколаївни та  
Озимка Руслана Руслановича 

Виконано.  
- Відбулися  у ХНУ захисти Клєщ 

А., Шумілова А. та Жук Ю. 
(аспірант партнерського ЗВО -  
ЛНУ ім. Івана Франка) 

В ХНУ відбувся захист PhD 
дисертації аспіранта 
партнерського ЗВО – 
Уманського національного 
університету садівництва – 
Сопова Д.   

Виконано. 
Навчальний план підписано 

6. Робота над відкритими 
масивними онлайн курсами 

Виконано. 
Підготовлено 8 відеолекцій та 
відповідні супровідні документи 

Виконано. 
Підготовлено 2 відеолекції та 
відповідні супровідні 
документи 

Виконано. 
Розроблено та підписано членами 
українського консорціуму 

7. Складання, узгодження та 
погодження навчального плану 
для аспірантів на 2021-2022 н.р. за 
спеціальністю 103 «Науки про 
Землю» 

Виконано.  
Навчальний план підписано 

Виконано.  
Навчальний план підписано 

Виконано. 
Доопрацьовано силабуси 3-х навчальних 
дисциплін подано на зовнішнє 
рецензування 

8. Підготовка та ліцензування ОНП 
«Науки про Землю», 103 Науки 
про Землю 

Виконано. 
Сертифікат №1096, дійсний до 
01.07.2026 р. 

Виконано. 
Сертифікат №2070, дійсний до 
01.07.2027 р. 

Виконано. 
Опубліковано два розділи колективних 
наукових монографій виданих за 
кордоном, 30 статей та матеріалів 



конференцій учасниками консорціуму за 
тематикою Докторської школи 

9. Розробка та підписання 
Регламенту Докторської школи 

Виконано. Виконано. Виконано. 
Проведено в ІЕК НАНУ дві конференції з 
презентацією результатів проєкту; 
проєкт презентовано на 2 конференціях за 
межами Інституту та Днях Кар’єри ЄС у 
ЛНУ ім.Івана Франка  

10. Приєднання нових членів до 
Регламенту Докторської програми 

Виконано.  
Отримано 5 листів зацікавленості від: 
- Львівського національного 
університету імені Івана Франка,  
- Уманського національного 
університету садівництва,  
- Тернопільського національного 
педагогічного університету імені 
Гнатюка, 
 - КЗВО “Вінницька академія 
безперервної освіти”,  
- Херсонського державного 
університету. 

Виконано.  
Отримано 5 листів 
зацікавленості від: 
- Львівського національного 
університету імені Івана 
Франка,  
- Уманського національного 
університету садівництва,  
- Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені Гнатюка, 
 - КЗВО “Вінницька академія 
безперервної освіти”,  
- Херсонського державного 
університету. 

 

11. Доопрацювання навчальних 
дисциплін, розроблених в межах 
проекту INTENSE 

Виконано. 
Силабуси навчальних дисциплін подано 
на зовнішнє рецензування 

Виконано. 
Силабуси навчальних дисциплін 
подано на зовнішнє 
рецензування 

 

12. Підготовка публікацій (тез 
доповідей та статей) учасниками 
Докторської школи 

Виконано. 
Опубліковано 17 публікацій (тез 
доповідей та статей) за тематикою 
Докторської школи 

Виконано. 
Опубліковано 28  публікацій 
(тез доповідей та статей) за 
тематикою Докторської школи 

 

13. Презентація доробку за проєктом 
на Міжнародних та 
Всеукраїнських конференціях 

Виконано. 
Проєкт презентовано на 2-х 
міжнародних освітніх виставках 

Виконано. 
Проведено в ННІ екології 3 
конференцій за підтримки 
проєкту; 
Проєкт презентовано на 4 
конференціях поза межами ХНУ 
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