
 

Показники, що визначають кваліфікацію працівника групи забезпечення відповідно 

до спеціальності 101 «Екологія» другого (магістерського) рівня (першого 

(бакалаврського) рівня) із освітньо-професійної програми «Екологія» 

 

Види і результати професійної 

діяльності особи за спеціальністю, 

яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної 

спеціальності 

Перелік 

1 2 

Зубцова Інна Володимирівна 

1) наявність за останні п’ять років 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science CoreCollection; 

1. Skliar Iu., Skliar V., Klymenko A., Sherstiuk 

M., Zubtsova I. Growth signs of Nymphaea candida 

in various ecological and cenotic conditions of 

Desna Basin (Ukraine). AgroLife Scientific Journal. 

2020. Vol.9,  №1. 316-323. 

2. Zubtsova I., Penkovska L., Skliar V., Skliar Iu. 

(2019). Dimensional features of cenopopulations of 

some species of medicinal plants in the conditions 

of North-East Ukraine. – AgroLife Scientific 

Journal. 8 (2). 191-201. 

3. Skliar, V., Kyrylchuk, K., Tykhonova, O., 

Bondarieva, L., Zhatova, H., Klymenko, A., 

Bashtovyi, M. and Zubtsova, I. Ontogenetic 

structure of populations of forest-forming species of 

the Left-Bank Polissia of Ukraine. Baltic Forestry. 

2020. № 26 (1): 441, P. 1-7. 

https://doi.org/10.46490/BF441 

 

2) наявність не менше п’яти наукових 

публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових 

фахових видань України; 

Опублікувала близько 19 наукових праць, у 

тому числі: 

1. Зубцова І. В. Онтогенетична структура 

ценопопуляцій Polygonum aviculare L. в умовах 

Кролевецько-Глухівського геоботанічного 

району. Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. 

Серія «Біологічні науки». Луцьк, 2016. № 12 

(337). С. 30–36. 

2. Зубцова І. В., Скляр В. Г. Онтогенетична 

структура ценопопуляцій Sanguisorba officinalis 

L. Вісник ЗНУ. Серія «Біологічні науки». 

Запоріжжя, 2016. № 2. С. 7 – 16. 

3. Зубцова І. В., Скляр Ю. Л. Структура 

флори деяких груп рослин регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський». Науковий 

вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія 

«Біологічні науки». Луцьк, 2017. № 13 (362). С. 

39 – 44.  

4. Зубцова І. В. Віталітетна структура 

ценопопуляцій Potentilla erecta (L.) Raеusch. на 

заплавних луках Кролевецько-Глухівського 

геоботанічного району. Вісник Львівського ун-

ту. Серія біологічна. Львів, 2017. №76. С. 112-

https://doi.org/10.46490/BF441


119. 

5. Зубцова І. В. Розмірні ознаки 

ценопопуляцій Polygonum aviculare L. в умовах 

заплавних лук Кролевецько-Глухівського 

геоботанічного району. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія 

«Біологічні науки». Луцьк, 2019. № 3 (387). С. 

45–52. 

6.  Зубцова І. В., Скляр В. Г., Мельничук C. 

Д., Бондарєва Л. М. Віталітетна структура 

ценопопуляцій Melilotus officinalis (L.) Pall. в 

умовах заплавних лук Кролевецько-Глухівського 

геоботанічного району. Вісник Сумського НАУ. 

Серія «Агрономія і біологія». 2019. № 1-2 (35-

36). C.10-15. 

7. Скляр В. Г., Мельничук С. Д., Скляр Ю. Л., 

Бондарєва Л. М., Баштовий М. Г., Зубцова І. В. 

Біорізноманіття проектованого заказника 

«Говорунівський» Вісник Сумського НАУ. Серія 

«Агрономія і біологія». 2019. № 1-2 (35-36). C.40-

45. 

8. Зубцова І. В., Скляр В. Г. Розмірні 

характеристики рослин та популяцій Leonurus 

villosus Desf. ex Spreng на заплавних луках 

Кролевецько-Глухівського геоботанічного 

району. Вісник Сумського НАУ. Серія 

«Агрономія і біологія». 2019. № 3 (37). C.47-56. 

3) наявність виданого підручника чи 

навчального посібника або монографії; 

1. Навчальний посібник «Раціональне 

використання та охорона ландшафтів» для 

студентів спеціальності 101 «Екологія» ОС 

«Магістр» денної та заочної форм навчання. 

Укладачі:  Скляр В.Г.,Скляр Ю.Л.  Зубцова І.В. - 

Суми 2019 

2. Колективна монографія: Зубцова І. В., 

Скляр В. Г. Морфоознаки рослин та розмірна 

структура ценопопуляцій Centaurium erythrea на 

заплавних луках Кролевецько-Глухівського 

геоботанічного району. Scientific developments of 

Ukraine and EU in the area of Natural Sciences. 

Collective monograph. Part 1. Wloclawek, Poland, 

2020. P. 254-272.  

4) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня; 

 

- 

5) участь у міжнародних наукових 

проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

Участь у українсько-польсько-литовському 

проекті "Sustainable development through youth's 

eyes" 13.06.2019-23.06.2019 р. Поронін, Польща 

 

 
6) проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

Викладання курсу біології для студентів-

іноземнців підготовчого відділення СНАУ 



мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік; 

7) робота у складі експертних рад з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих 

експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, або Акредитаційної комісії, або 

їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої освіти МОН; 

- 

8) виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або 

головного редактора/члена редакційної 

колегії наукового видання, включеного 

до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого 

наукового видання; 

Відповідальний виконавець науково-дослідних 

тем. 

Зокрема, таких тем:  

1. «Стан і динаміка фітопопуляцій в екосистемах 

Північного Сходу України за умов різного ступеня 

та характеру антропогенного впливу» (номер 

державної реєстрації: 0115U007150).Термін 

виконання: 2016-2020 рр. 

2. Розробка проектів створення територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення (номер держреєстрації 0119U103488). 

Термін виконання: травень-грудень 2019 р. 

3. Розробка проектів створення територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення відповідно до ст. 52  Закону України 

«Про природно-заповідний фонд України» (номер 

держреєстрації 0118U100264). Термін виконання: 

липень-грудень 2018 р. 

4. Розробка проекту організації території 

регіонального ландшафтного парку «Сеймський» 

(номер держреєстрації 0117U006760). Термін 

виконання: жовтень-грудень 2017 р. 

5. «Розроблення проекту утримання парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення «Волокитинський»» (реєстраційний 

номер 0119U103487). Термін виконання вересень-

грудень 2019  

6. Підготовка та проведення Міжнародної 

науково-практичної  конференції «Основні шляхи 

збереження лучно-степових екосистем України», 

присвяченої 90-річчю «Михайлівської цілини» 

(20-22 червня 2018 р., м. Суми).Термін виконання 

травень-липень 2018 р.  

7. «Розробка проектів створення територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення» (номер держреєстрації 0117U006759). 

Термін виконання: липень-грудень 2017 р. 

8. «Розроблення проєктів створення територій та 

об`єктів природно-заповідного фонду та 



організація їх території» (номер держреєстрації 

0120U104246). Термін виконання: вересень-

грудень 2020 р. 

9. «Наукові дослідження природних лісових 

біогеоценозів області щодо збереження видів 

рослин, занесених до Червоної книги України, з 

метою виявлення територій, перспективних для 

подальшого створення нових об’єктів природно-

заповідного фонду» (номер держреєстрації 

0120U104244). Термін виконання: вересень-

грудень 2020 р. 

 

9) керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь 

у журі олімпіад чи конкурсів “Мала 

академія наук України”; 

 

- 

10) організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або 

іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його 

заступника; 

 

Заступник декана факультету агротехнологій та 

природокористування по роботі із іноземними 

студентами (на громадських засадах). 

 

В.о завідувача лабораторії «Лабораторія 

екологічного землеробства та 

природокористування». 

11) участь в атестації наукових 

працівників як офіційного опонента 

або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

- 

12) наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 

- 

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

1. Жатова Г. А., Зубцова И. В. Биология. 

Часть 1.: Методические указания для студентов-

иностранцев подготовительных курсов / Суми, 

2018 рік., - 32 с. 



лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування; 

2. Жатова Г. А., Зубцова И. В. Биология. 

Часть 2.: Методические указания для студентов-

иностранцев подготовительных курсов / Суми, 

2019 рік., - 54 с. 

3. Жатова Г. А., Зубцова И. В. Биология. 

Часть 3.: Методические указания для студентов-

иностранцев подготовительных курсов / Суми, 

2019 рік., - 67 с. 

 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком/проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом Міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі 

журі міжнародних мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, 

Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної 

збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, 

судді міжнародних та всеукраїнських 

змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

 

 

Член оргкомітету Міжнародної науково-

практичної  конференції «Основні шляхи 

збереження лучно-степових екосистем України», 

присвяченої 90-річчю «Михайлівської цілини» 

(20-22 червня 2018 р., м. Суми) 

15) наявність науково-популярних 

та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти 

публікацій; 

1. Зубцова І. В. Особливості популяційної 

структури деяких видів лікарських рослин на 

заплавних луках Кролевецько-Глухівького 

геоботанічного району. Інноваційний розвиток 

науки нового тисячоліття. Матеріали IІV 

Міжнародної науково-практичної конференції. 

(Ужгород, 21-22 квітня 2017). Ужгород, 2017. С. 



71.  

2. Зубцова І. В. Оцінка стану популяцій 

Аlthaea officinalis L. у контексті збереження 

біорізноманіття (на прикладі Кролевецько-

Глухівького геоботанічного району). Екологія – 

філософія існування людства. Матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених. (Київ, 

24-26 квітня 2017). Київ, 2017. С. 227. 

3. Зубцова І. В. Стан популяцій Cеntaurium 

erythraea Rafn. на території регіонального 

ландшафтного парку «Сеймський». Актуальні 

проблеми дослідження довкілля. Матеріали VII 

Міжнародної наукової конференції присвяченої 

80-річчю з дня заснування Ботанічного саду 

Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (Суми, 12-14 

жовтня 2017). Суми: ФОП Цьома С П., 2017. С. 

27. 

4. Зубцова І. В. Стан популяцій Рotentilla 

erecta (L.) Rausch. на заплавних луках 

Кролевецько-Глухівського геоботанічного 

району. Актуальні проблеми ботаніки та 

екології. Матеріали Міжнародної конференції 

молодих учених. (Луцьк, 5 – 10 вересня 2017). 

Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 45. 

5. Зубцова І. В. Особливості онтогенетичної 

структури Arctium lappa L. в умовах заплавних 

лук Кролевецько-Глухівського геоботанічного 

району. Матеріали науково-практичної 

конференції викладачів, аспірантів та студентів 

Сумського НАУ (Суми, 17-20 квітня 2018). 

Суми, 2018. С. 170. 

6. Зубцова І. В. Скляр В. Г. Оцінка стану 

популяцій Leonurus villosus Desf. ex Spreng в 

умовах заплавних лук Кролевецько-Глухівського 

геоботанічного району. Natural sciences history, 

the present time, the future, EU experience. 

Internation scientific and practical conference. 

(Wloclawek, Republic of Poland, September 27-28, 

2019). Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija 

Publishing», 2019. p. 39-43.  
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