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Біографічні відомості та освіта 

Закінчила: Національний аграрний університет, за спеціальністю "Агрохімія і 

грунтознавство" (1995 р.) 

Досвід роботи 

- 2005-2010 - асистент, викладач, потім старший викладач кафедри екології НПУ імені 

М.П.Драгоманова. 

- 2010-2011 – старший викладач кафедри зоології НПУ імені М.П.Драгоманова. 

- 2011-2016 - доцент кафедри зоології НПУ імені М.П.Драгоманова. 

- з 2016 - доцент кафедри біології НПУ імені М.П.Драгоманова. 

 Науково-педагогічний стаж – 15 років. 

Наукова робота 

- 2004-2007 - здобувач при кафедрі ботаніки НПУ ім. М.П.Драгоманова. 

- 2008 р. - захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво на тему 

“Формування продуктивності агрусу в північному Лісостепу України” під керівництвом 

доктора сільськогосподарських наук, професора В.С.Марковського. 

- 2013 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри зоології. 

Автор близько 70 наукових та навчально-методичних праць. Серед них 18 статей у 

фахових виданнях, 10 підручників і навчальних посібників. 

Очолювала та була членом секцій «Загальна біологія», «Генетика та селекція» в журі по 

захисту наукових робіт Малої академії наук учнівської молоді (2007-2020). 

Сфера наукових інтересів – біорізноманіття культурних рослин та свійських тварин, 

декоративні та лікарські рослини, біохімічний склад та харчова цінність рослин, біологічні 

основи селекції, розмноження і культивування рослин, біологічні засади утримання 

тварин. 

Науково-методична робота 

Дисципліни, що викладає:  

- «Генетика з основами селекції»,  

- «Основи сільського господарства»,  

- «Екологія людини» 

- «Долікарська допомога в кризовій ситуації» 

- «Методологія сучасних наукових досліджень» 

- «Науковий семінар» 

Є автором й співавтором багатьох навчальних програм, з них опубліковані: 

- Скиба Ю.А., Лазебна О.М., Лагутенко О.Т. Агроекологія // Зб. типових 

навчальних програм для студентів спеціальності 6.070800 «Екологія, охорона 
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навколишнього середовища та збалансоване природокористування». / за ред. 

В.П.Покася, Ю.А.Скиби. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 242 с. (С. 87-91). 

- Програма кваліфікаційного екзамена з екології для студентів спеціальності 

6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Ю.А.Скиба, І.С.Бездольна, В.В.Ющик, 

О.М.Лазебна, О.М.Царенко, Е.В.Компанець, Т.В.Кузнєцова, О.М.Гармата, 

О.Ф.Головач, О.Т.Лагутенко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – 31 с. 

(6.Агроекологія. – C. 23-25) 

- Рекультивація земель / Ю.А.Скиба, О.М.Лазебна, О.Т.Лагутенко // Зб. типових 

навчальних програм для студентів спеціальності 7.040100, 8.040100 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / За ред. 

В.П.Покася, Ю.А.Скиби. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С. 85-90. 

Перелік навчально-методичних посібників, підготовлених для викладання дисциплін 

студентам факультету: 

- Марковський В.С. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з курсу 

«Основи сільського господарства» / В.С. Марковський, Ю.А. Скиба, Т.В. Кузнєцова, 

О.Т. Лагутенко. – К.: Вид-тво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. – 74 с.  

- Лагутенко О.Т. Агроекологія: Навчальний посібник / О.Т. Лагутенко.. – К.: НПУ 

імені М.П.Драгоманова, 2012. – 206 с.  

- Лагутенко О.Т. Агроекологія: Лабораторний практикум / О.Т. Лагутенко. – К.: 

НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 88 с.  

- Морозюк С.С. Соціальна та екологічна безпека діяльності та управління нею: 

Курс лекцій / С.С. Морозюк, Ю.А. Скиба, О.Т. Лагутенко, В.М. Лавріненко. – К.: НПУ 

ім. М.П.Драгоманова, 2013. – 144 с.  

- Лагутенко О.Т. Основи сільського господарства: методичні рекомендації до 

проведення навчально-польової практики / О.Т. Лагутенко, О.В. Пархоменко. – К.: 

НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – 46 с. 

- Настека Т.М. Польові дослідження в курсі «Біогеографія» (методичні 

рекомендації для студентів спеціальності 014 Середня освіта «Біологія» заочної 

форми навчання) / Т.М. Настека, О.Т. Лагутенко. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2017. – 48 с.  

- Лагутенко О.Т. Генетика з основами селекції: Лабораторний практикум / О.Т. 

Лагутенко, Н.П. Чепурна. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – 160 с.  

- Лагутенко О.Т. Основи сільського господарства: Лабораторний практикум / 

О.Т. Лагутенко, Т.М. Настека. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. – 90 с.  

- Настека Т.М. Методичний посібник. Польові дослідження в курсі 

«Біогеографія» (Методичні рекомендації для студентів спеціальності  014 Середня 

освіта Біологія – заочної форми навчання) / Т.М. Настека, О.Т. Лагутенко. – К.: НПУ 

імені М.П.Драгоманова, 2018. – 48 с. 

- Лагутенко О.Т. Щоденник для самостійної роботи студентів з курсу «Основи 

сільського господарства» (для денної та заочної форми навчання) / О.Т. Лагутенко, 

Т.М. Настека, О.В. Орлова. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2020. – 81 с. 

Керує кваліфікаційними бакалаврськими та магістерськими роботами студентів. Очолує 

проблемну групу «Біологічні особливості сільськогосподарських рослин та свійських 

тварин». Регулярно бере активну участь у наукових конференціях, круглих столах та інших 

наукових заходах. 

Останнє стажування: в Інституті садівництва НААН України у лабораторії квітково-

декоративних і лікарських культур (2018 р.). 

 

Нагороди 

 

Нагороджена:  

- 2011 – почесна грамота НПУ ім. М.П. Драгоманова. 



- 2020 – подяка Київської Малої академії наук. 


