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Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років  
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 

1)наявність не менше п’яти 
публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку 
фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема Scopus, Web 
of Science Core Collection; 

1. Rubstova O., Kolesnichenko O., Shumyk M., Shynder O., Chyzhankova V., Dzyba A., 
Hrysiuk S. (2021): Scots roses in Northern Ukraine. Hort. Sci. (Prague), 48: 144–148. 
https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/90_2020-HORTSCI.pdf (Scopus) 

2. Dzyba A. (2021). Pinus strobus L. in protected areas of the Ukrainian Polissya. Forestry ideas, vol. 
27, No 1 (61). P. 156–168. https://forestry-
ideas.info/issues/issues_Index.php?pageNum_rsIssue=2&totalRows_rsIssue=23&journalFilter=68 

3. Dzyba A. (2022). Viscum album L. in protected areas of the Ukrainian Polissya. Forestry ideas, vol. 
28, No 1 (63). P. 254–267. https://forestry-
ideas.info/issues/issues_Index.php?pageNum_rsIssue=4&totalRows_rsIssue=24&journalFilter=70 

4. Popovych, S. Dzyba, A. (2022). GEOGRAPHY OF CONSERVATION EX SITU OF RARE 
TAXA OF ANCIENT EXOTIC TREES Pinophyta IN UKRAINE. Agriculture. Vol. 11, Issue 1, P. 
176-185. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000820323400051 

5. Dzyba, A. A. (2022). Alleys as a structural element of man-made protected objects of Ukrainian 
Polisya. Scientific Bulletin of UNFU, 32(1), 42–50. https://doi.org/10.17221/90/2020-HORTSCI 
https://www.agriculturejournals.cz/web/hortsci.htm?type=article&id=90_2020-HORTSCI [in 
Ukrainian]. 

6. Dzyba A. A. (2021). Unique trees of protected areas of Ukrainian Polissya. Scientific Bulletin of 
UNFU, 31(6), 16–25. https://doi.org/10.36930/40310602 [in Ukrainian]. 

7. Dzyba A. A. (2021). Theater and amphitheater as structural elements of parks, gardens, garden and 
park ensembles of the 17th-20th centuries. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 12 (3), 
45–62. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31548/forest2021.03.004  

8. Dzyba A. A. (2021). Systematic, biomorphological and ecological structures of current denroflora 
of complex natural monuments of the 1960s of Ukrainian Polissya. Scientific Bulletin of UNFU, 
31(4), 59–64. https://doi.org/10.36930/40310409 [in Ukrainian]. 

https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/90_2020-HORTSCI.pdf
https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?pageNum_rsIssue=2&totalRows_rsIssue=23&journalFilter=68
https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?pageNum_rsIssue=2&totalRows_rsIssue=23&journalFilter=68
https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?pageNum_rsIssue=4&totalRows_rsIssue=24&journalFilter=70
https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?pageNum_rsIssue=4&totalRows_rsIssue=24&journalFilter=70
https://doi.org/10.17221/90/2020-HORTSCI


9. Dzyba A. A. (2021). Features of formation of parks-monuments of lanscape art of the second half 
of the xx century of Ukrainian Polissia. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 12 (4), 26-
40. [in Ukrainian]. http://dx.doi.org/10.31548/forest2021.04.003  

10. Dzyba A. A. (2020). Elements of topiary art of reserved man-made parks of the second half of the 
XX century. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 11 (4), 80–90. [in Ukrainian]. 
https://doi.org/10.31548/forest2020.04.008  

 
2)наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних патентів 
на винахід чи корисну модель, 
включаючи секретні, або наявність не 
менше п’яти свідоцтв про реєстрацію 
авторського права на твір; 

 

3)наявність виданого підручника чи 
навчального посібника (включаючи 
електронні) або монографії (загальним 
обсягом не менше  
5 авторських аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві (обсягом не менше 
1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора); 

1. Заповідна дендросозофлора Українського Полісся: монографія / С.Ю. Попович, А.М. 
Савоськіна, М.Ю. Шерстюк [та ін.]; за ред. С.Ю. Поповича. – К.: ЦП “Компринт”, 2017. – 188 
с.  (0,4 д.а. з 12,8 д.а.).   

2. Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Українського Полісся: монографія / 
С.Ю. Попович, А.М. Савоськіна, П.М. Устименко [та ін.]; за ред. С.Ю. Поповича. – К.: «ЦП 
“Компринт”», 2017. – 466 с.  (2,6 д.а. з 29,9 д.а.).  

4)наявність виданих навчально-
методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти та дистанційного навчання, 
електронних курсів на освітніх 
платформах ліцензіатів, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, 
інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три 
найменування; 

Дзиба А.А. Основи дендрології: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2014. – 32 с. 

5)захист дисертації на здобуття  

http://dx.doi.org/10.31548/forest2021.04.003


наукового ступеня; 
6)наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 
одержав документ про присудження 
наукового ступеня; 

 

7)участь в атестації наукових кадрів 
як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої ради, або 
члена не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад; 

 

8)виконання функцій (повноважень, 
обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми 
(проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта (рецензента) 
наукового видання, включеного до 
переліку фахових видань України, або 
іноземного наукового видання, що 
індексується в бібліографічних базах; 

 

9)робота у складі експертної ради з 
питань проведення експертизи дисертацій 
МОН або у складі галузевої експертної 
ради як експерта Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти, або у 
складі Акредитаційної комісії, 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 або фахової 
передвищої освіти МОН, 
наукових/науково-

 



методичних/експертних рад органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, або у складі комісій 
Державної служби якості освіти із 
здійснення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю); 

10)участь у міжнародних наукових 
та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної категорії”; 

 

11)наукове консультування 
підприємств, установ, організацій не 
менше трьох років, що здійснювалося на 
підставі договору із закладом вищої 
освіти (науковою установою); 

 

12)наявність апробаційних та/або 
науково-популярних, та/або 
консультаційних (дорадчих), та/або 
науково-експертних публікацій з наукової 
або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 

 

13)проведення навчальних занять із 
спеціальних дисциплін іноземною мовою 
(крім дисциплін мовної підготовки) в 
обсязі не менше  
50 аудиторних годин на навчальний рік; 

 

14)керівництво студентом, який 
зайняв призове місце на I або ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у складі 
організаційного комітету / журі 
Всеукраїнської студентської олімпіади 

Керівництво студентом, який отримав призове місце на ІІ етапі  Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук МОН України.  
(Жураківський Б.І., 2020 р.). 



(Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт), або керівництво постійно 
діючим студентським науковим гуртком / 
проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або 
лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі міжнародних, 
всеукраїнських мистецьких конкурсів, 
інших культурно-мистецьких проектів 
(для забезпечення провадження освітньої 
діяльності на третьому (освітньо-
творчому) рівні); керівництво здобувачем, 
який став призером або лауреатом 
міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів, віднесених до Європейської 
або Всесвітньої (Світової) асоціації 
мистецьких конкурсів, фестивалів, робота 
у складі організаційного комітету або у 
складі журі зазначених мистецьких 
конкурсів, фестивалів); 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, 

Керівництво студентом, який отримав призове місце на І етапі  Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук МОН України.  
(Ковтун В.В., 2021 р.) 

Керівництво студентом, який отримав призове місце на І етапі  Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук МОН України.  
(Кравець В.П., 2020 р.) 

Hackathon of coal mining cities. SYNCHRO SPACE, Kyiv, Ukraine, December, 2021. 

Project: Revitalization of the territory on the basis of the infrastructure of the former Nadiya coal mine in 
order to create comfortable recreation and leisure and a new post-industrial tourist cluster in Chervonohrad 
(Lviv region). 

Team: Green Artlab (Anzhela Dzyba, Yelyzaveta Tyshchenko, Vira Kovtyn). 

Reward: hackathon winner's diploma. 

 



суддівського корпусу; 
15)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 
III—IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів 
чи II—III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів — членів 
Національного центру “Мала академія 
наук України” (крім третього (освітньо-
наукового/освітньо-творчого) рівня); 

Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 
- членів Київського територіального відділення Малої академії наук учнівської молоді (2017-2022 
рр.) 

16)наявність статусу учасника 
бойових дій (для вищих військових 
навчальних закладів, закладів вищої 
освіти із специфічними умовами 
навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти); 

 

17)участь у міжнародних операціях 
з підтримання миру і безпеки під егідою 
Організації Об’єднаних Націй (для вищих 
військових навчальних закладів, закладів 
вищої освіти із специфічними умовами 
навчання, військових навчальних 
підрозділів закладів вищої освіти); 

 

18)участь у міжнародних військових 
навчаннях (тренуваннях) за участю 
збройних сил країн — членів НАТО(для 

 



 

вищих військових навчальних закладів, 
військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти); 

19)діяльність за спеціальністю у 
формі участі у професійних та/або 
громадських об’єднаннях; 

 

20)досвід практичної роботи за 
спеціальністю не менше п’яти років (крім 
педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової діяльності). 

Інститут «Укрдіпроліс» (8 років) 


