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1. Мета дисципліни – оволодіння аспірантами сучасними методами, формами та засобами           
навчання, формування у них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань із базових              
психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок та вмінь для вирішення конкретних         
навчально-виховних задач в умовах реального педагогічного процесу, виховання потреби         
систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. В            
результаті проходження педагогічної практики у аспірантів повинні бути сформовані         
організаторські, комунікативні та дослідницькі вміння викладача університету, що є необхідними          
для забезпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: навчальної, методичної, виховної та 
дослідницької роботи. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
Аспірант має знати:  

- основні організаційні форми реалізації освітнього процесу у вищих навчальних закладах; 
- основні поняття і категорії педагогіки та методики викладання у вищих навчальних 

закладах; 
- сучасні підходи до формування у студентів професійної компетентності; 
- новітні освітні технології навчання у вищих навчальних закладах;  
- форми, види і способи контролю й оцінювання рівня сформованості професійних 

компетентностей; 
- основи планування освітнього процесу у вищому навчальному закладі;  
- завдання і функції науково-педагогічного працівника;  
- вимоги до підготовки документального супроводу викладання у ВНЗ;  
- основні принципи, методи, види навчання у ВНЗ.  

Аспірант має вміти: 
- визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання; 
- контролювати й оцінювати рівень сформованості всіх складників професійної 

компетентності; 
- планувати й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі; 
- планувати (проектувати) вивчення навчальних дисциплін; 
- відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу для проведення різних видів 

навчальних занять; 
- використовувати знання про індивідуально-вікові особливості молоді при проведенні 

занять; - застосовувати сучасні методи, прийоми та засоби навчання і виховання студентів; 
- підвищувати професійні вміння, вивчати передовий педагогічний досвід. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 

Асистентська педагогічна практика аспірантів є обов’язковим компонентом освітньої        
складової освітньо-наукової програми «Екологія» підготовки здобувачів освіти       
освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» за спеціальністю 101-Екологія. Проходження        
практики спрямовано на системне формування компетентностей відповідно до програмних         
результатів навчання; оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в           
галузі професії викладача ВНЗ; формування професійних умінь і навичок для прийняття           
самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;            
виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у           
викладацькій діяльності; формування навичок роботи в команді; підвищення здатності до          
працевлаштування.  

 
4. Завдання (навчальні цілі):  
Згідно Освтньо-наукової програми «Екологія» освітнього ступеню «Доктор філософії» за         
спеціальністю 101-Екологія, дисципліна забезпечує набуття аспірантом загальної компетентності        
ЗК04 «Здатність працювати автономно». Спеціальними (фаховими) компетентностями виступає        
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ФК04 «Здатність доносити до слухачів сучасні знання та наукові результати власних досліджень, у             
тому числі в рамках навчального процесу», ФК07 «Здатність оцінювати вплив факторів довкілля            
на живі організми та параметри біологічного різноманіття біоценозів». Основними програмними          
результатами навчання є ПР05 «Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в           
галузі екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування»; ПР08 «Спілкуватися, у          
тому числі іноземною мовою, в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та            
громадськістю в галузі екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування»; ПР09          
«Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати власних наукових досліджень,          
обґрунтування і висновки як у усній так і письмовій формі для різної аудиторії, як на               
національному так і на міжнародному рівні»; ПР10 Застосовувати сучасні технології (у т.ч.            
інформаційні) у науковій та науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності; ПР11         
«Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під час реалізації комплексних           
наукових проектів». 
 
5. Організаційні аспекти асистентської педагогічної практики за освітньо-науковою        
програмою підготовки докторів філософії за спеціальністю 101-Екологія. 

ННЦ «Інститут біології і медицини» визначає основні цілі, задачі і організаційні форми            
проведення асистентської педагогічної практики, розробляє і затверджує її програму. Загальний          
об’єм годин складає – 10 кредитів (300 годин ). Асистентська педагогічна практика проводиться на              
у третьому-шостому семестрах навчання в аспірантурі. Терміни і місце практики визначається           
згідно індивідуального плану аспіранта, погоджуються з науковим керівником аспіранта і          
завідувачем відповідної кафедри. Загальне керівництво і науково-методичне консультування, а         
також контроль за виконанням освітніх завдань асистентської педагогічної практики здійснюється          
науковим керівником аспіранта. Поточний контроль здійснюється керівником практики протягом         
терміну проходження аспірантом практики шляхом оцінювання роботи, визначеної        
індивідуальним планом. Підсумковий (семестровий) контроль здійснюється по закінченні        
практики у формі диференційованого заліку шляхом захисту звіту з асистентської педагогічної           
практики на засіданні кафедри екології та зоології. Оскарження аспірантом результатів          
оцінювання, у раз незгоди з ними, здійснюється у встановленому Університетом порядку. 

 
6. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність 
Форми 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати новітні освітні технології навчальної та      
просвітницької діяльності, основні поняття і     
категорії педагогіки та методики викладання у      
вищій школі 

Практичні заняття, 
обговорення і 
дискусія, 
самостійна робота 

Оцінка наукового і   
освітньо-методичного 
рівня підготовки  
аспіранта  
керівником, 
Контрольна 
співбесіда 

10 

2.1 Збирати, систематизувати, оформлювати у    
доступному вигляді інформацію про особливості     
взаємодії живих організмів та довкілля на різних       
ієрархічних рівнях 

Практичні заняття, 
обговорення і 
дискусія, 
самостійна робота 

Оцінка наукового і   
освітньо-методичного 
рівня підготовки  
аспіранта  
керівником, 
Контрольна 
співбесіда 

10 

2.2 Використовувати результатів власних наукових    
досліджень як дидактичний матеріал у     
навчальному процесів вищої школи 

Практичні заняття, 
обговорення і 
дискусія, 
самостійна робота 

Оцінка наукового і   
освітньо-методичного 
рівня підготовки  
аспіранта  
керівником, 

20 
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Контрольна 
співбесіда 

2.3 Самостійно розробляти презентації,   
кейс-завдання, проводити контрольні заходи при     
проведенні навчальних занять зі студентами 

Практичні заняття, 
обговорення і 
дискусія, 
самостійна робота 

Оцінка наукового і   
освітньо-методичного 
рівня підготовки  
аспіранта  
керівником, 
Контрольна 
співбесіда 

15 

3.1 Коректно та змістовно вести професійну дискусію      
зі студентами і викладачами 

Практичні заняття, 
обговорення і 
дискусія, 
самостійна робота 

Оцінка наукового і   
освітньо-методичного 
рівня підготовки  
аспіранта  
керівником, 
Контрольна 
співбесіда 

15 

3.2 Виявляти та вказувати на сильні та слабкі сторони        
студентів, проводити корекцію недоліків у     
навчанні 

Практичні заняття, 
обговорення і 
дискусія, 
самостійна робота 

Оцінка наукового і   
освітньо-методичного 
рівня підготовки  
аспіранта  
керівником, 
Контрольна 
співбесіда 

15 

4.1 Змінювати, коректувати, спрямовувати   
світоглядну думку студентів щодо проблем     
довкілля 

Практичні заняття, 
обговорення і 
дискусія, 
самостійна робота 

Оцінка наукового і   
освітньо-методичного 
рівня підготовки  
аспіранта  
керівником, 
Контрольна 
співбесіда 

15 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами        
навчання: 

 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
 
Програмні результати  
навчання 
(за освітньою програмою) 

1.1 
Знати 
новіт
ні 
освіт
ні 
техно
логії 
навча
льної 
та 
просв
ітниц
ької 
діяль
ності, 
основ
ні 
понят
тя і 
катег
орії 
педаг
огіки 
та 
метод
ики 
викла
дання 
у 
вищі

2.1 
Збира
ти, 
систе
матиз
увати
, 
офор
млюв
ати у 
2.2 
досту
пном
у 
вигля
ді 
інфор
маці
ю про 
особл
ивост
і 
взаєм
одії 
живи
х 
орган
ізмів 
та 
довкі
лля 

2.2 
Вико
ристо
вуват
и 
резул
ьтатів 
власн
их 
науко
вих 
дослі
джен
ь як 
дидак
тичн
ий 
матер
іал у 
навча
льно
му 
проце
сів 
вищо
ї 
школ
и 

2.3 
Само
стійн
о 
розро
бляти 
презе
нтації
, 
кейс-
завда
ння, 
прово
дити 
контр
ольні 
заход
и при 
прове
денні 
навча
льних 
занят
ь зі 
студе
нтам
и 

3.1 
Коре
ктно 
та 
зміст
овно 
вести 
проф
есійн
у 
диску
сію зі 
студе
нтам
и і 
викла
дачам
и 

3.2 
Вияв
ляти 
та 
вказу
вати 
на 
сильн
і та 
слабк
і 
сторо
ни 
студе
нтів, 
прово
дити 
корек
цію 
недол
іків у 
навча
нні 

4.1 
Змін
юват
и, 
корек
туват
и, 
спря
мову
вати 
світо
глядн
у 
думк
у 
студе
нтів 
щодо 
проб
лем 
довкі
лля 
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й 
школі 

на 
різни
х 
ієрар
хічни
х 
рівня
х 

ПР05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні     
наукові проекти в галузі екології, охорони довкілля та        
оптимізації  природокористування 

 +  +    

ПР08 Спілкуватися, у тому числі іноземною мовою, в        
діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та       
громадськістю в галузі екології, охорони довкілля та       
оптимізації  природокористування 

    +  + 

ПР09 Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання,       
результати власних наукових досліджень, обґрунтування і      
висновки як у усній так і письмовій формі для різної          
аудиторії, як на національному так і на міжнародному рівні 

+  +     

ПР10 Застосовувати сучасні технології (у т.ч. інформаційні)       
у науковій та науково-педагогічній і еколого-просвітницькій      
діяльності 

 +  +    

ПР11 Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну       
автономність під час реалізації комплексних наукових      
проектів 

     + + 
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7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання аспірантів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна співбесіда після 1-го модуля розділу – максимум 15/ мінімум 7,5 балів; 
2. Контрольна співбесіда після 2-го модуля розділу – максимум 15/ мінімум 7,5 балів; 
3. Контрольна співбесіда після 3-го модуля розділу – максимум 15/ мінімум 7,5 балів; 
4. Контрольна співбесіда після 4-го модуля розділу – максимум 15/ мінімум 7,5 балів; 
5. Захист звіту з асистентської педагогічної практики – максимум 40/ мінімум 20.  

- підсумкове оцінювання у форматі диференційованого заліку: 
Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані аспірантом, становить 100 балів за 

100 бальною шкалою. 
- умови допуску до заліку: 
Обов’язковим для отримання диференційованого заліку є виконання завдань 4-х модулів і звіт            

про асистентську педагогічну практику на кафедрі. 
Аспірант не отримує залік, якщо під час проходження асистентської педагогічної практики           

набрав менше ніж 60 балів. 
 

7.2 Організація оцінювання: 
Оцінювання роботи аспіранта здійснюється протягом семестру шляхом контрольних співбесід з          

науковим керівником і відповідальними викладачами протягом відповідних семестрів, а також в           
кінці у вигляді звіту з асистентської педагогічної практики. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Відмінно / Excellent  90-100 
Добре / Good  75-89 
Задовільно / Satisfactory  60-74 
Незадовільно з обов’язковим повторним проходженням 
асистентської педагогічної практики / Fail  

0-59 
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8. Структура навчальної  дисципліни 

№  НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 
Лекції Практ С/Р 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1 
Тема: Вивчення досвіду провідних викладачів, 
планування та обговорення науково-методичних 
питань асистентської практики 

- 22 40 

1.1 

Установча зустріч з викладачами, кураторами 
студентських груп і науковими керівниками з метою 
планування тематики занять, навчальних, виховних і 
організаційних заходів при проходженні 
асистентської педагогічної практики. 

- 6 - 

1.2 

Вивчення досвіду провідних викладачів ННЦ     
«Інститут біології і медицини» шляхом відвідування      
лекцій і практичних занять. Обговорення     
організаційних і методичних аспектів підготовки і      
проведення лекцій з керівником 

- 8 - 

1.3 
Персональне спілкування з викладачами за     
дисциплінами, які безпосередньо пов’язані з     
тематикою дисертаційного дослідження 

- 6 - 

1.4 

Самостійна робота з вивчення теоретичних питань,      
підготовка методичних матеріалів: вивчення    
законодавства України, що регулює освітню і      
наукову діяльність. Вивчення університетської    
нормативної бази що стосується підготовки     
студентів і аспірантів та оцінки ефективності і якості        
освітнього процесу у Київському національному     
університеті імені Тараса Шевченка. 

- 2 40 

1.5 Контрольна співбесіда з керівником - 2 - 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

2 
Тема: Планування і проведення    
лабораторних/практичних занять, підготовка   
методичних і демонстраційних матеріалів 

- 30 50 

2.1 

Вивчення змісту, наукових та науково-методичних     
матеріалів, планування роботи та обговорення     
науковометодичних аспектів з керівником і     
відповідальним викладачем 

- 2 10 

2.2 

Проведення під контролем керівника і     
відповідального викладача навчальних занять (не     
менше 25 годин) зі студентами, здійснюючи      
контроль якості виконання завдань  

- 25 - 

2.3 
Обговорення з керівником і відповідальним     
викладачем науково-методичного рівня і якості     
проведених лабораторних занять зі студентами. 

- 1 - 

2.4 

Самостійна робота з вивчення теоретичних питань,      
підготовка методичних матеріалів: Законодавча база     
України, що регулює освітню і наукову діяльність.       
Компетентнісний підхід – нова парадигма розвиитку      
вищої освіти в європейському освітньому просторі.      
Система вищої освіти в Україні. Педагог у сучасній        

- - 40 
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системі вищої освіти. Планування навчального     
процесу. 

2.5 Контрольна співбесіда з науковим керівником - 2 - 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

3 
Тема: Проведення практичних занять (семінарів) та      
підготовка методичних і демонстраційних    
матеріалів 

- 30 50 

3.1 

Вивчення змісту, наукових та науково-методичних     
матеріалів з практичних занять (семінарів) та      
проведення під контролем керівника і     
відповідального викладача занять не менше 25      
годин зі студентами, здійснюючи контроль їх знань 

 25 10 

3.2 
Контрольна оцінка знань студентів в кінці семестру       
разом з відповідальним викладачем, що проводить      
заняття 

- 2 - 

3.3 
Обговорення з керівником і відповідальним     
викладачем науково-методичного рівня і якості     
проведених занять зі студентами 

- 1 - 

3.4 

Самостійна робота з вивчення теоретичних питань,      
підготовка методичних матеріалів: Сучасні методи і      
технології навчання у ВНЗ. Робота в групах       
студентів, як засіб формування комунікативних     
компетентностей. Самостійна робота студентів,    
контроль та оцінка успішності. Методика     
проведення лабораторних і практичних занять.     
Методика підготовки і проведення лекцій.     
Підготовка окремих електронних презентацій та     
інших матеріалів (слайди, схеми, рисунки, тощо), що       
містять новітні наукові дані, для лабораторного      
практикуму та/або лекційного курсу (за вибором      
аспіранта та погодженням з науковим керівником) 

- - 40 

3.5 Контрольна співбесіда з науковим керівником - 2 - 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 

4 Тема: Індивідуальна та виховна робота зі      
студентами, підготовка методичних матеріалів - 20 58 

4.1 
Індивідуальна робота зі студентами (консультування     
з тематики занять та наукових досліджень за темами        
курсових робіт студентів) 

- 8 - 

4.2 

Виховна робота зі студентами (проведення науково,      
громадської і еколого-просвітницької діяльності в     
університеті, робота з викладачем-куратором    
студентської групи) 

- 8 - 

4.3 
Підготовка звіту з асистентської педагогічної     
практики на 
кафедрі 

- 2 8 

4.4 

Самостійна робота з вивчення теоретичних питань,      
підготовка демонстраційних і методичних    
матеріалів: Виховний потенціал навчального    
процесу. Розв’язання педагогічних ситуацій на     
практичних заняттях у вищій школі. Система      
комунікативних вмінь викладача. Складові    

- - 50 
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авторитету викладача. Самовиховання як шлях до      
професійного самовдосконалення. Перманентне   
удосконалення професійного рівня викладача і     
змісту навчальних дисциплін. Підготовка окремих     
електронних презентацій та інших матеріалів     
(слайди, схеми, тестові завдання, рисунки, тощо),      
що містять новітні наукові дані, для проведення       
практичних робіт, семінарів, та/або лекційного     
курсу (за вибором аспіранта та погодженням з       
науковим керівником) 

4.5 Контрольна співбесіда з науковим керівником - 2 - 
 Всього  102 198 

 
Загальний обсяг 300 год, в тому числі: 
Лекцій – 0 год. 
Лабораторні/Практичні заняття - 102 год. 
Самостійна робота – 198 год. 
 

9. Рекомендовані джерела: 

1. Закон України про вищу освіту:     
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-provyschu-osvitu 

2. Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка :        
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf 

3. Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному університету         
імені Тараса Шевченка :    
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educationalprocess.pdf 

4. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському           
національному університеті імені Тараса Шевченка     
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf 

5. Положення про порядок реалізації студентами Університету права на вільний вибір          
навчальних дисциплін  
(https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/NMK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/Poriadok_ 
vyboru_dyscyplin_03_12_2018.pdf) 

6. Положення про систему виявлення і запобігання плагіату:       
http://senate.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/2020/03/Положення-про-систему-виявлення-та-запо
бігання-академічномуплагіату-у-КНУ.pdf 

7. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУ імені Тараса           
Шевченка http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=804〈=uk 

8. Положення про асистентську педагогічну практику. 
9. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. Гладуш,               

Г. І. Лисенко – Д., 2014. – 416 с. 
10. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник /В. В Каплінський. – Вінниця:            

ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с. 
11. Методика викладання у вищій школі : Навчальний посібник . – Одеса: ОНЕУб 2014. – 200 с. 
Додаткова література:  
1. Гандзюра В.П. Екологія (системний підхід): Навчальний посібник. – К., ВПЦ „Київський           

університет”, 2003. – 96с. 
2. Гандзюра В.П. Екологія. – К.: «Сталь», 2012. – 390 с.;  
3. Горобчишин В.А., Проценко Ю.В. Особливості проведення науково-дослідницьких робіт        

згідно вимог секцій біологічно-екологічного спрямування МАН. Секція «Ботаніка та         
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http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-provyschu-osvitu
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educationalprocess.pdf
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/NMK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/Poriadok_%20vyboru_dyscyplin_03_12_2018.pdf
https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/NMK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/Poriadok_%20vyboru_dyscyplin_03_12_2018.pdf
http://senate.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%9A%D0%9D%D0%A3.pdf
http://senate.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%9A%D0%9D%D0%A3.pdf


зоологія». Підсекція зоологія// Методика проведення науково-дослідницької роботи із        
старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям). – 2013. – С. 22-24. 

4. Лукашов Д.В. Еколого-економічні основи природокористування: навчальний посібник / Т.А.         
Сафранов, О.Р. Губанова, Д.В. Лукашов. - Львів: "Новий світ-2000", 2013 - 350 с. 

5. Мокрієнко В. А. Жемойда В. Л., Гарбар, Л. А., Мельник, В. В., Сидоренко, І. В., Герасимова,                
О. В., Лукашов Д.В. Методика проведення науково-дослідницької роботи із         
старшокласниками (еколого-натуралістичний напрям) Заг. ред. В.В. Вербицького – Київ,         
НЕНЦ, 2013 – 150 с. Гриф МОН (протокол №2 від 05.03.2013 р.). 

6. Монченко В.І., Трохимець В.М. Історичний розвиток тваринного світу: підручник. – К.: ООО            
«ТОФІ КІМЕ», 2015. – 640 с. 

7. Мякушко С.А. Методи досліджень популяцій ссавців. - Методичні рекомендації до спецкурсів           
«Теріологія» і «Спеціальна екологія». – К.: ТОВ «Тофі Кіме», 2012. – 40 с. 

8. Подобайло А.В., Яненко В.О. Охорона природи: Навчальний посібник до курсу «Охорона           
природи».- К.: ТОФІ КІМЕ, 2014.- 208с. 

9. Проценко Ю.В. Методичні рекомендації до навчальної практики з екології тварин: методи           
збору, обробки та збереження членистоногих. – К.: "Геопрінт", 2012. – 56 с. 

10. Сафранов Т. А., Лукашов Д. В., Шелест З. М., Владимирова О. Г., Чугай А. В. Стандарти                
вищої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації // Вісник ХНУ імені             
В. Н. Каразіна серія «Екологія». – 2017. – Вип. 16 – С.141-149. 

11. Сафранов Т., Лукашов Д., Хрутьба В., Шелест З. Реалізація сучасної парадигми підготовки            
екологів: стандарти вищої освіти України спеціальності 101-Екологія. // Професійний успіх у           
контексті стратегії сталого розвитку: освіта, економіка, екологія – Черкаси, 2018. – Розділ. 1. –              
С. 86-121. 
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