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Роль та місце ІЕПТ ім. В. Чорновола  
Національного університету  

“Львівська політехніка” в підготовці наукових,  
інженерних та економічних кадрів для розвитку  
та відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів  

еколого-економічних, туристичних  
та екоінформаційних систем 

Навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму 
імені В’ячеслава Чорновола (далі ІЕПТ) – наймолодший з інститутів Національного 
університету “Львівська політехніка”. У 2011 році відбулося приєднання до Полі-
техніки Львівського державного інституту новітніх технологій та управління  
ім. В. Чорновола. Після відповідної реорганізації у жовтні 2011 року був створений 
ІЕПТ відповідно до ухвали Вченої ради університету від 27 вересня 2011 року та 
наказу ректора (№ 157-10 від 17 жовтня 2011 року) на базі Навчально-наукового 
інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола і кафедри екології та 
охорони навколишнього середовища Навчально-наукового інституту хімії та хімічних 
технологій. Основною метою створення ІЕПТ є підготовка фахівців для таких 
пріоритетних напрямів розвитку науки, освіти та економіки України, як збалансоване 
природокористування, охорона навколишнього середовища, екологічна безпека, а 
також туристичне господарство. Очолює інститут д-р техн. наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України Мороз Олександр Іванович. 

О. І. Мороз народився 3 липня 1955 р. в с. Іллінка Ханкайського району 
Приморського краю Росії в сім’ї українців. У 1959 р. родина повернулася до України, в 
с. Петрівка-Роменська Гадяцького району Полтавської області. Після закінчення 
Петрівсько-Роменської середньої школи у 1972 р. Олександр Іванович вступив до 
Полтавського  нафтового геологорозвідувального технікуму, звідки у 1973 р. його було 
призвано до лав радянської армії. Служив у ракетних військах стратегічного 
призначення на посаді геодезиста, що й визначило його подальший життєвий шлях. 
Після демобілізації, восени 1975 р. вступив на підготовче відділення Львівського 
політехнічного інституту, а в 1976 р. О. І. Мороз став студентом першого курсу 
геодезичного факультету за спеціальністю “Прикладна геодезія”. Під час навчання 
активно займався громадською та науковою роботою, з третього курсу працював 
сумісником у ГНДЛ-18, де виконував польові та камеральні геодезичні роботи. Був Ле-
нінським стипендіатом і комсоргом Львівської політехніки. Після закінчення інституту 
у 1981 р. був направлений на роботу до ГНДЛ-18 на посаду інженера. 

У 1984 р. Олександр Іванович Мороз вступив до аспірантури Львівського 
політехнічного інституту та був відряджений на навчання до Дрезденського технічного 
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університету, де в 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження 
нівелірної рефракції в приземному шарі атмосфери на основі коливань зображень”. 
Повернувшись до Львова, працював на посадах асистента, старшого викладача, 
доцента кафедри геодезії політехніки. У 1988 р. наказом ректора О. І. Мороз 
призначений керівником навчального відділу інституту, де пропрацював п’ять років.  
1 квітня 1993 р. він був обраний за конкурсом завідувачем кафедри геодезії. На цій 
посаді Олександр Іванович працював упродовж 21 року. 

У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичні основи 
вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування”, а 
наступного року здобув звання професора кафедри геодезії. 

У 2011 р. О. І. Мороз був призначений, а згодом обраний директором Інституту 
екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола Національного 
університету “Львівська політехніка”, де працює й донині. 

Наукові інтереси Олександра Івановича пов’язані з вивченням впливу атмосфери 
на точність астрономо-геодезичних вимірювань. Крім того, останнім часом він 
займається питаннями геодезичного моніторингу для визначення екологічних проблем. 

Вдосконалення існуючих та створення нових екологічно безпечних технологій 
та устаткування, дослідження та впровадження сучасних методів очищення газових 
викидів, рідких стоків, переробки та утилізації твердих відходів – це заходи, які дають 
змогу покращити стан навколишнього середовища і водночас створити умови для 
розвитку комплексу туристичних послуг у регіоні. Тому для реалізації природо-
охоронної діяльності, утвердження засад сталого розвитку, інформаційного та комп’ю-
терного забезпечення екологічного моніторингу, розвитку туризму та надання 
туристично-рекреаційних послуг у регіоні та в Україні загалом потрібні спеціалісти. 
Інститут здійснює навчання таких спеціалістів з ґрунтовною комп’ютерною та еко-
логічно-економічною підготовкою, які б могли працювати у різних сферах, зокрема у 
державних структурах; в органах місцевого самоврядування; на митницях; в еколо-
гічних інспекціях; на промислових підприємствах; у сільському та лісовому госпо-
дарстві; у туристичному бізнесі; у санаторно-курортних закладах; науково-дослідних і 
навчальних установах. 

Підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців здійс-
нюють п’ять випускових кафедр: 

1) кафедра екології та збалансованого природокористування (ЕЗП) – 
завідувач кафедри  д-р техн. наук, професор М. С. Мальований. Кафедра ЕЗП здійснює 
підготовку бакалаврів з напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування” та спеціалістів/магістрів із спеціальностей 
“Екологія та охорона навколишнього середовища” та “Прикладна екологія та збалан-
соване природокористування”. Наукова робота кафедри пов’язана з розробленням 
інженерних методів захисту довкілля для забезпечення збалансованого розвитку 
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суспільства. Основний науковий напрям – природоохоронні технології з вико-
ристанням природних дисперсних сорбентів та мінеральних добрив пролонгованої дії; 

2) кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (БПД) – 
завідувач кафедри д-р техн. наук, професор І. М. Петрушка. Кафедра БПД готує 
магістрів зі спеціальності “Екологічний контроль та аудит”. Планується підготовка 
магістрів зі спеціальності “Екологічна безпека”. Наукова тематика пов’язана з 
оптимізацією екологічного стану територій, розробленням нових методів і засобів 
екологічного експрес-контролю продукції, підвищенням екологічної безпеки цукрового 
виробництва, мінімізацією впливу відходів вуглевидобутку на довкілля регіону; 

3) кафедра екологічної політики та менеджменту природоохоронної 
діяльності (ЕПМПД) – завідувач кафедри д-р екон. наук, доцент С. В. Князь. Кафедра 
ЕПМПД готує бакалаврів з напряму “Товарознавство і торговельне підприємництво” та 
магістрів зі спеціальностей “Менеджмент природоохоронної діяльності” та “Економіка 
довкілля та природних ресурсів”. Науковий напрям: трансфер, дифузія і комер-
ціалізація інновацій у сфері збереження довкілля та відтворення природних ресурсів і 
розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності 
та якості товарів; 

4) кафедра загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС) – завідувач 
кафедри д-р техн. наук, професор А. Ю. Берко. Кафедра ЗЕС на основі бакалаврського 
напряму “Комп’ютерні науки” готує спеціалістів зі спеціальності “Інформаційні 
управляючі системи та технології (у туризмі)”, розглядається можливість спеціалізації 
у природоохоронній діяльності, планується відкриття нового напряму підготовки 
бакалаврів. Наукова робота кафедри пов’язана з комп’ютерним моделюванням об’єктів 
та процесів природоохоронної діяльності та створенням інформаційних систем для 
інтелектуальної обробки даних у туризмі; 

5) кафедра туризму (ТУР) – завідувач кафедри д-р екон. наук, доцент  
А. А. Теребух. Готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” з напряму 
“Туризм” та  спеціалістів зі спеціальності “Туризмознавство (туристична діяльність)”. 
Напрями наукової роботи кафедри пов’язані з організацією туристичної індустрії та 
оцінюванням туристичних ресурсів різних регіонів. 

Зараз в інституті навчається понад 600 студентів. Оскільки в інституті ліцензовано 
нові напрями та спеціальності, то кількість студентів щороку зростає. Кращі випуск-
ники мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі. У розпорядженні 
студентів бібліотеки університету та інституту, сучасні лабораторії та комп’ютерні 
класи. 

Студенти ІЕПТ активно займаються науково-дослідною роботою, результати якої 
представляють на щорічній студентській науково-технічній конференції Національного 
університету “Львівська політехніка” та інших конференціях і симпозіумах (зокрема і 
міжнародних). Щороку кращі студенти беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з 
різних дисциплін та напрямів. Зокрема у 2015 році студентка групи ЕКОм-11 Мар’яна 
Омелян стала переможцем Всеукраїнської олімпіади з “Екології та охорони 
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навколишнього середовища” (І місце), а студенти третього курсу Дмитро Петьовка та 
Тарас Новак посіли відповідно ІІІ та ІV місця на Всеукраїнській олімпіаді з 
“Екологічної безпеки”. 

Базами практики студентів є державні установи, підприємства, навчальні заклади, 
організації, тематика робіт яких пов’язана з екологією, охороною навколишнього 
середовища, природоохоронною діяльністю і туристичним обслуговуванням.  

Дозвілля студентів інституту цікаве і різноманітне. Вони беруть участь у 
традиційних фестивалях Політехніки – Весна Політехніки та Осінь Політехніки. 
Активно працює студентське самоврядування, яке організовує різнопланові заходи 
(концерти, туристичні походи, дебати). Команда інституту стала переможцем (І місце) 
туристичних перегонів Українськими Карпатами на дистанції 60 км серед студентів 
ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації. 

Навчальний процес в ІЕПТ забезпечують 45 науково-педагогічних працівників, 
зокрема 14 докторів наук, професорів та 29 кандидатів наук. Підвищення наукової 
кваліфікації кадрів забезпечується аспірантурою та докторантурою. Кафедри беруть 
активну участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях, а також 
проводять конференції на базі інституту. Кращі студенти проходять практику, а 
працівники – наукове стажування в університетах Німеччини, Польщі та Швеції. 

В інституті створені усі умови для підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів. Матеріально-технічна база ІЕПТ – це два навчальні корпуси, сучасні 
навчально-наукові лабораторії та комп’ютерні класи, обладнані сучасною технікою та 
програмним забезпеченням. Студенти мають необмежений безкоштовний доступ до 
всесвітньої мережі Інтернет. 

В інституті передбачається розвиток багатьох напрямів наукових досліджень, 
зокрема: 

• екологічне приладобудування – створення нового покоління інформаційно-
вимірювальних технологій для експрес-контролю середовищ, екологічного моніто-
рингу довкілля та оцінювання динаміки змін екосистем, розроблення методів і засобів 
очищення питної води, водних стоків тощо; 

• інформаційні системи в екології – створення інформаційних систем фонового 
екологічного моніторингу та комп’ютерної екологічної безпеки водних об’єктів 
Львівщини; 

• екологічний моніторинг – оцінювання якості води та динаміки змін водних 
екосистем, токсикогенних забруднень ґрунтів важкими металами та їх солями у 
Західному регіоні України, екологічний моніторинг гідросфери природних запо-
відників; 

• інформаційні системи у туризмі – геоінформаційне забезпечення туристичної 
галузі. 


