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Біографічні відомості та освіта 

1988-1993 – навчання у Київському державному педагогічному інституті ім. М.П. 

Драгоманова за спеціальністю «географія та біологія» (диплом спеціаліста з відзнакою КА № 

900939 від 18 червня 1993 року). 

1993-1996 – навчання НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 03.00.05 

«Ботаніка» (науковий керівник проф. Чорний І.Б. та проф. Клименко С.В.).  

Досвід роботи 

З 1993 по 1996 рік –  викладач (на умовах погодинної оплати) кафедри ботаніки НПУ 

імені М.П. Драгоманова.  

З 1997 року по 2005 рік асистент, старший викладач, доцент кафедри ботаніки. У 2005 

році присвоєно  вчене звання доцента кафедри ботаніки. З 2016 року і донині доцент кафедри 

біології (ДЦ № 010159 від 17.02.2005). Науково-педагогічний стаж – 27 років. 

 

Наукова робота 

У травні  2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Родина Cornaceae 

(Dumort.) Dumort. в Україні (система, біологічні особливості, народногосподарське 

значення)» та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.05 

«Ботаніка» (ДК № 015573 від 3.07.2002). 

Автор понад 80 публікацій, серед яких навчально-методичні посібники, курс лекцій, 

лабораторні практикуми, статті та матеріали міжнародних та всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференцій.   

Неодноразово була рецензентом авторефератів здобувачів наукового ступеня 

кандидата біологічних наук та опонентом на захисті дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Ботаніка».  

Дійсний член науково-громадської організації «Українське ботанічне товариство» з 

14.02.2001 року (посвідчення № 13899). 

Сфера наукових інтересів – ботаніка (анатомія і морфологія та систематика рослин), 

фізіологія та екологія рослин, інтродукція та акліматизація рослин, застосування рослин у 

медицині, біотехнологія рослин, родина Cornaceae в Україні, підготовка студентів-біологів 

до професійної та наукової діяльності. 

 

Науково-методична робота 

Викладала навчальні дисципліни «Генетика», «Біоценологія», «Ґрунтознавство», 

«Біологія», була керівником навчально-польових практик з ботаніки та фізіології рослин, 

керувала дипломними роботами, науковими роботами учнів-членів МАН, виконувала 

обов’язки голови студентського ботанічного наукового гуртка. 

Викладає навчальні дисципліни «Ботаніка (анатомія і морфологія рослин, систематика 

рослин)», «Фізіологія рослин», «Біохімія рослин», «Біофізика рослин», «Основи 

біотехнології та генної інженерії», «Радіобіологія» , «Фармацевтична ботаніка». Науковий 

керівник кваліфікаційних курсових,  бакалаврських та магістерських робіт. Науковий 

керівник аспірантки кафедри біології. Виконує обов’язки керівника проблемної групи 

студентського наукового гуртка кафедри біології. 
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Розробила електронні курси у системі Moodle «Ботаніка (анатомія і морфологія 

рослин, систематика рослин)», «Фізіологія рослин», «Біохімія рослин», «Основи 

біотехнології та генної інженерії», «Радіобіологія» , «Фармацевтична ботаніка».  

Працює над створенням навчально-методичного комплексу з ботанічних дисциплін,є  

автором і укладачем навчальних програм з дисциплін, які викладає. 

З листопада 2011 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України №1364 від 25 листопада 2011 року виконувала обов'язки члена підкомісії з біології 

та хімії науково-методичної комісії з педагогічної освіти у складі Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (до 2015 року, коли її 

діяльність було припинено згідно з наказом МОН № 922 від 11.09.2015). 

 Брала участь у підготовці документації та проведенні ККР з дисциплін кафедри 

біології для акредитації бакалаврів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», працювала над розробкою навчального плану для бакалаврів заочної форми 

навчання спеціальності «біологія та здоров’я людини» у складі робочої групи  разом з 

доцентами Пархоменком О.В. та Журавель Н.М. 

У 2017-2018 виконувала обов’язки куратора ЕКТС заочного відділення усіх курсів та 

спеціальностей бакалаврату й магістратури факультету природничо-географічної освіти та 

екології і 2 курсу магістратури денної форми навчання. 

З 2011 по 2018 р. – член приймальної екзаменаційної комісії з біології. 

У 2011-2016 та 2018-2020 навчальних роках – член Державної екзаменаційної комісії. 

З 2001 року і до нинішнього часу виконує обов’язки голови трудового колективу 

факультету (інституту) природничо-географічної освіти та екології. Член Вченої ради 

ФПГОЕ, голова профбюро ФПГОЕ, член профкому НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Працює над налагодженням наукових та творчих зв’язків кафедри з ЗЗСО, ЗВО та 

науковими установами, спрямованій на укладання угод про співпрацю (зокрема, 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, НУБіП, Вишнівська ЗОШ № 2 

Київської області).  

Останні підвищення кваліфікації –  Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка 

НАН України (стажування), жовтень-листопад 2020 року (довідка про стажування); 

тренінговий курс «Весняна школа академічного розвитку» (24 год.) (сертифікат) (НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 15.05.2018 – 5.06.2018 року); навчальний курс «Впровадження системи 

LMS MOODLE технологій у навчальний процес» (17 год.) (сертифікат про підвищення 

кваліфікації)( НПУ імені М.П.Драгоманова, Центр цифрових технологій навчання, 11-19 

червня 2018 року); протягом 22-30 квітня 2020 року працювала над підвищенням 

кваліфікації, беручи участь у низці вебінарів та круглих столів, організованих КМАН, 

загальним обсягом 11 годин, зокрема "Зміни клімату: як Земля змінює обличчя – 

аерокосмічні докази." «HOMESCHOOLING: Проблеми домашнього навчання та способи 

їх вирішення», "Психологічне насильство в професійній сфері", "Впровадження 

електронного журналу" "Підвищення кваліфікації педагогів. Напрямки розвитку 

компетенцій" та ін. (сертифікати учасника №22042020014, №22042020041, №22042020114, 

№2304202004, №230420200114, №24042020076, №24042020129, №3004202008); Clarivate 

Web of science «Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця», «Академічна 

доброчесність – запорука успішного розвитку держави», «Аналітичний інструмент InCites 

установи та науковця», «Пошук і аналіз літератури у Web of science Core Collection» тощо, 

липень 2020 року (сертифікат); BrightTALK «Знайомство зі Scopus», «Пошук інформації у 

Scopus», «Профіль автора у Scopus» тощо, липень 2020 року (Certificate of Attendance»). 
 

 

Нагороди 

 Почесна грамота Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну 

науково-педагогічну діяльність. 

 Золота медаль «Михайло Петрович Драгоманов». 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49400/


 Подяка ректора НПУ імені М.П. Драгоманова за вагомий особистий внесок у 

розвиток університету і досягнення високих показників у професійній діяльності.    

 Почесна грамота ректора НПУ імені М.П. Драгоманова.  

 Почесна грамота Київської міської організації Профспілки працівників освіти і 

науки України за самовіддане служіння профспілковій справі, активну роботу, спрямовану 

на захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів освітян, зміцнення і збереження 

профспілкової єдності. 

 Подяка Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки 

України. 

 Диплом переможця Конкурсу за кращу друковану працю 2007 року в номінації 

«Кращий   збірник тестових завдань» за посібник «Збірник тренувальних завдань з біології 

для підготовки до  зовнішнього незалежного оцінювання»    


