
Паспорт 
науково-дослідної  лабораторії екології та моніторингу довкілля 

кафедри екології та географії  
 
1.  Місце знаходження наукової лабораторії екології та моніторингу довкілля: навчальний корпус  №10,  
аудиторія 
 № 3. 
2. Навчально-допоміжний персонал наукової лабораторії екології та моніторингу довкілля: 
 

№ з/п Назва посад Кількість штатних одиниць 

 Немає - 
 
3. Площа лабораторії – №3 – 31,1 м2. 
4. Кількість навчальних посадочних місць  – 15. 
5. Кількість комп'ютерів, які використовуються в лабораторії та їх марка: 
 

№ з/п Марки комп'ютерів Кількість одиниць 
 Немає  
   
 
Перелік прикладних комп'ютерних програм, які використовуються в науковій лабораторії екології та 
моніторингу довкілля (додаток 1) 

6. Перелік навчальних дисциплін, заняття з яких проводяться в науково-дослідній лабораторії екології та 
моніторингу довкілля 

у навчальному році: 
 

№ з/п Назви дисциплін Семестри, в яких вивчаються 

1 Курсові, дипломні, магістерські та 
конкурсні наукові роботи з біологічних 
дисциплін 

І – ІІ сем. 

 
 
Обсяги навчальної роботи із зазначених дисциплін додаються (додаток 2) 
7.  Орієнтовний перелік лабораторних робіт (тем практичних і семінарських занять) з навчальних дисциплін 
додається (додаток 3). 
8.  Перелік методичних посібників, виданих кафедрою щодо організації занять в науково-дослідній лабораторії 
екології та моніторингу довкілля (додаток 4). 
9. Посадові інструкції працівників лабораторії  (додаток 5). 
10. Інструкції з правил техніки безпеки в лабораторії (додаток 6). 

 
 
 

Завідувач кафедри екології та географії, 
докт. с/г. наук, професор :                                      А.Г. Дзюбайло 

 
Керівник лабораторії: 
доцент кафедри екології та географії, 
канд. тех. наук, доцент                                                   В.М. Сеньків 
 
7.03.2017 р. 

   
                                                                                                   



Додаток 4 
до паспорта науково-дослідної лабораторії  екології та моніторингу 

довкілля 
 
 
 

Перелік 
методичних посібників, виданих кафедрою щодо організації занять 

в наукової лабораторії  екології та моніторингу довкілля 
кафедри екології та географії 

 
№з/п Назви посібників 

 (з повним бібліографічним описом) 

Тираж К-сть посібників у 

лабораторії бібліотеці 

1 Дзюбайло А.Г. Лікарські рослини Методичні вказівки до 
самостійної роботи для студентів напряму підготовки  
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування – Дрогобич : 
Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 56 
с. 

100 5 20 

2 Дзюбайло А.Г. Географія ґрунтів з основами 
ґрунтознавства: Методичні рекомендації до лабораторних 
робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти   галузі   знань   0401   Природничі   науки  напряму   
підготовки  6.040101  Географія* – Дрогобич : Редакційно-
видавничий відділ Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 76 
с. 

100 5 20 

3 Кучманич Н.Г. Геологія: Методичні матеріали до 
проведення лабораторних занять / Н.Г. Кучманич, І.В. 
Бриндзя. − Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ 
ім. Івана Франка. − 2016. −  91 с.  

50 5 20 

4 Дзюбайло А.Г. Географія ґрунтів з основами 
ґрунтознавства: Методичні рекомендації до лабораторних 
робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти   галузі   знань   0401   Природничі   науки  напряму   
підготовки  6.040101  Географія* / А. Дзюбайло, М. 
Головчук. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ 
Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка, 2016. – 76 с. 

50 5 20 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                        Дзюбайло А.Г. 
 

Зав. лабораторією                                             Сеньків В.М. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


