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Структурні підрозділи біолого-природничого факультету

Кафедра анатомії, фізіології та валеології

Кафедра екології та географіїКафедра біології та хімії



Підготовка здобувачів вищої освіти за  

освітніми програмами 
Перший (бакалаврський) рівень

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)

014 Середня освіта (Хімія, Інформатика)

014 Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини) 

101 Екологія

091 Біологія

Другий (магістерський) рівень

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)

014 Середня освіта (Хімія, інформатика)

014 Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)

091 Біологія. Лабораторна діагностика біологічних систем

101 Екологія



На факультеті функціонують сучасні аудиторії, оснащені навчальні 

лабораторії, філія бібліотеки, навчально-дослідна ділянка.         

Навчання здійснюється за накопичувальною системою, яка орієнтує 

студентів у змісті видів робіт, необхідних для засвоєння матеріалу. 

Лабораторні заняття

з ботаніки та зоології

Лабораторні заняття

з анатомії та фізіології людини

Лабораторні заняття

з хімії та біохімії



Навчальні практики
Літні навчальні практики студентів проходять у найрізноманітніших куточках

України, зокрема у Шацькому національному природному парку на базі
ботаніко-географічного стаціонару Львівського національного університету
імені Івана Франка (оз. Пісочне, Волинська область), на гідробіологічній станція
Одеського національного університету ім.І.І.Мечнікова, на базі заповідників
Сколівські Бескиди (м. Сколе), с. Довге-Гірське, Державного історико-
культурного заповідник «Нагуєвичі».

Польова практика у 

Шацькому національному 

природному парку

Практика з основ 

сільського господарства 

на навчально-дослідній 

ділянці університету

Польова практика у

с. Довге-Гірське 

Дрогобицького району



Студенти біолого-природничого факультету навчаються в 

Полонійній Академії в Ченстохові (Польща) за програмою 

«Подвійне навчання» за спеціальністю «Біотехнологія»



Програма “Erasmus+” Технологічна академія 

(м.Резекне, Латвія), 

Університет м.Бургас (Болгарія), 

Університет прикладних наук VIVES (Бельгія)



Напрями наукових досліджень

Кафедра біології та хімії 

 Моніторинг стану природних, техногенно-змінених та урбанізованих

екосистем Передкарпаття.

 Дослідження пігментного складу та біологічно-активних властивостей деяких 

природних та культурних форм лікарських рослин Передкарпаття України.

 Дослідження  росту,  розвитку та продуктивності дикорослих і культивованих 

лікарських рослин в ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття.

 Дослідження флористичного та фауністичного біорізноманіття у природних, 

техногенно змінених та урбанізованих екосистемах Передкарпаття.

Кафедра екології та географії

 Дослідження природних та техногенно змінених екосистем Передкарпаття 

 Сталий розвиток геосоціосистеми Дрогобицької агломерації

Кафедра анатомії, фізіології та валеології 

 Компетентнісний підхід до  формування  здорового  способу  життя  різних  

груп населення Дрогобицько-Східницького регіону в умовах  сучасної  

соціоекологічної  ситуації



Проєкти

Проєкт прикладного дослідження

Керівник проєкту – Кавецький Т.С.

Назва проєкту: Нові нанокомпозитні полімерні матриці для 
конструювання прототипів біореакторів і біосенсорів для усунення та 
моніторингу ксеноестрогенів

ДР № 0119U100671

Термін виконання проєкту: 01.01.2019-31.12.2021

Орієнтовний обсяг фінансування проєкту: 1703,1 тис. грн.

Проєкт прикладного дослідження

Керівник проєкту – Волошанська С.Я.

Назва проєкту: Керована модифікація карбонізованої целюлози для 
підвищення ефективності іммобілізації ферментів у біорозпізнаючому 
шарі безмедіаторних амперометричних біосенсорів

№ ДР 0121U109543

Термін виконання проєкту: 01.01.2021-31.12.2022

Орієнтовний обсяг фінансування проєкту: 2987,6 тис. грн.



Науково-дослідні лабораторії

Науково-дослідна лабораторія екології та 
моніторингу довкілля. Керівник лабораторії кандидат 
технічних наук, доцент кафедри екології та географії Сеньків Віктор 
Миколайович.

• Науково-дослідна лабораторія експериментальної 
біології. Керівник лабораторії кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри біології та хімії Клепач Галина Миколаївна.

• Науково-дослідна лабораторія «Медикобіологічні 
проблеми здоров’я людини». Керівник лабораторії кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології 
Ковальчук Галина Ярославівна.

• Науково-дослідна експериментальна хімічна 
лабораторія. Керівник лабораторії кандидат технічних наук, 
доцент кафедри біології та хімії Прийма Андрій Мирославович

• Науково-виробнича лабораторія лікарських 
рослин. Керівник лабораторії Сушко Леся Петрівна



Факультет підтримує наукові зв’язки:

з навчальними закладами України:

• Одеським національним університетом ім. І.І.Мечникова (Одеса) 

• Запорізьким національним університетом (Запоріжжя) 

• Львівським національним університетом ім. Івана Франка (Львів) 

• Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки 
(Луцьк) 

• Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка 
(Тернопіль) 

• Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини 
(Умань) 

• Національним університетом „Львівська політехніка” (Львів) 

з науковими установами України:

• Інститутом екології Карпат НАНУ (Львів) 

• Інститутом біології клітини НАНУ (Львів) 

• Інститутом сільського господарства Карпатського регіону НААН 
(Оброшино) 

• Інститутом олійних культур УААН (Запоріжжя) 



Міжнародні зв’язки біолого-природничого факультету 

охоплюють такі країни, як Польща, Білорусь, Бельгія, 

Японія, Китай та Азербайджан

Республіка Польща

• Жешувський університет 

• Легницька вища професійна школа ім. Вітелона 

• Полонійна академія в Ченстохові 

Білорусія

• Барановицький державний університет 

Бельгія

• Університет прикладних наук VIVES 

• Міжнародна неурядова організація VZW «ORADEA» 

Японія

• Національний інститут прогресивної індустріальної науки і технології 

Китай

• Уханський технологічний університет 

Азербайджан

• Гянджинський державний університет 

• Інститут радіаційних проблем НАН Азербайджан 



Міжнародні центри

• Українсько-бельгійський Центр 
екології та здоров’я людини –
Еми Франц Какельберг –
президент

• Спільний українсько-
азербайджанський міжнародний 
науково-освітній центр 
нанобіотехнологій і 
функціональних наносистем –
Ровшан Ібрагімхаліл Халілов –
директор, Тарас Кравецький –
керівник



Міжнародна співпраця



Міжнародні науково-практичні 

конференції та семінари 
 „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- й агроценозів в умовах 

постійного техногенного забруднення” 

 „Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”

 Міжнародний науковий відео семінар на тему: «Віруси та антивірусний 
імунітет» 

 «Актуальні питання управління та стану водних ресурсів дрогобицької 
територіальної громади»



Міжнародні наукові видання :

 Acta Carpatica 

 Human Health: Realities and Prospects 

 Ekology and Human Helth

 SMART SOCIETY



Doctor Honoris Causa 

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана 

Франка, представлені колективом факультету: 

• Еми Франц Какельберг – президент Міжнародної 

інституції „DISOP” (2007) 

• Патрік Марсель Беллінк – президент VZW 

«ORADEA» (2016) 

• Йоріс Хіндрікс – професор, ректор Університету 

прикладних наук VIVES (2018) 

• Ришард Казімєж Пісарскі – професор, ректор 

Державної вищої професійної школи імені Вітелона в 

Легниці (2019) 

• Ровшан Ібрагімхалі огли Халілов – професор,  

завідувач кафедри біофізики та молекулярної біології 

біологічного факультету Бакинського державного 

університету (2020)



Соціально-виховна робота
На біолого-природничому факультеті активно працює студентське самоврядування.

Студентський декан – Місяйло Христина. Голова профбюро – Величко Олена.

Основні виховні заходи: конкурси: «Дебют», міс факультету, міжфакультетські ігри КВК,
вітальні вечори, “Студент року”, організації свят св.Миколая, Нового Року, дня св.Валентина,
тематичні зустрічі, круглі столи (вечір до дня народження Т.Шевченка ). Студенти-волонтери
організовують різні заходи та свята для дітей з особливими потребами.

Різноманітними і яскравими є мандрівки: замками західної України (Золочів, Підгірці),
християнського паломництва (смт. Страдч, Почаївський монастир), природничо-історичними
місцями Закарпаття та Івано-Франківщини.

г. Ключ

г.Високий Верх

г. Говерла



Навчально-пізнавальні студентські мандрівки

Музей-садиба гетьмана

П. Сагайдачного

с. Кульчичі

Зоологічний музей ЛНУ ім. Івана Франка.

Музей аптека Яна Зега м.Борислав.Подорож на Закарпаття

Ботанічний 

сад 

(м.Львів)



Дякую за увагу!


