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Біографічні відомості та освіта 

- році закінчила Київський державний педагогічний 

інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «географія 

та біологія. (1985 рі) 

- Досвід роботи 

- 1985 по 1986 роки вчитель у ЗОШ № 204 м. Київ.  

- 1990 рік вчитель географії у ЗОШ № 234 м. Київ.   

- З груденя 1990 року старший лаборант кафедри ботаніки Київського державного 

педагогічного інституту ім. М.П. Драгоманова. 

- З 1995 року старший викладач ряду кафедр НПУ ім. М.П. Драгоманова: кафедри 

методики викладання природничо-географічних дисциплін, кафедри екології, 

кафедри зоології. 

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

- Науково-педагогічний стаж – 29 років. 

- Наукова робота 

- 1992-1995 рр – аспірант  кафедри ботаніки. 

- 2011 рік – захист  кандидатської дисертації на тему: «Види роду Armeniaca Mill. у 

Лісостепу України (біолого-екологічні та морфологічні особливості, 

використання)» та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук зі 

спеціальності 03.00.05 – ботаніка. 

- У 2014 році присвоєно  вчене звання доцента кафедри зоології. 

Автор близько 110 наукових та навчально-методичних серед яких 24 навчально-методичні 

посібники, освітні програми, статті та матеріали міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференцій. Неодноразово брала участь у роботі «Малої академії наук 

учнівської молоді», керувала виїзними навчальними практиками студентів, організовувала  

студентські наукові симпозіуми, конференції та семінари.  

Сфера наукових інтересів – інтродукція та акліматизація рослин, збереження 

біорізноманіття, біоценологія, фенологія, озеленення та стійкість рослин в агроценозах та 

урбосередовищі, ландшафтознавство, акваріумістика.  

Підготовка учителів біології та географії до професійної діяльності, впровадження 

елементів STEM та STEAM навчання в процес підготовки студентів до роботи в Новій 

українській школі. 

Науково-методична робота 

Дисципліни, що викладає:  

- Біогеографія,  

- Ґрунтознавство, 

- Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства,  

- Фізіологія і гігієна праці. 

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

- Скиба Ю.А., Царенко О.М., Настека Т.М., Карпенко Н.І. Екологічна біоіндикація // 

Екологія [Збірник типових навчальних програм для студентів спеціальності 
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6.070800 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування»] – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. - С. 146-151. 

- Скиба Ю.А., Лазебна О.М. Настека Т.М., Карпенко Н.І. Економіка 

природокористування // Екологія [Збірник типових навчальних програм для 

студентів спеціальності 6.070800 «Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування»] – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008. - С. 

146-151. 

- Покась В.П., Скиба Ю.А., Настека Т.М., та інші. Збірник типових навчальних 

програм для студентів спеціальності 7.040100, 8.040100  «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористуван-ня» / К.: НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2010. – 103 с. 

- Наскрізна програма практики студентів спеціальності «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Скиба Ю.А., 

Гавриленко Н.В., Настека Т.М. та інші  // Збірник наскрізних програм навчальних 

та виробничих практик студентів зі спеціальностей «Туризм», «Географія», 

«Біологія», «Хімія», «Екологія», К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2011. – 181 с. 

- Основи екології. Типова навчальна програма для студентів вищих педагогічних 

закладів освіти небіологічних спеціальностей. / Скиба Ю.А, Скиба М.М., Настека 

Т.М., та ін. / К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 24 с. 

Перелік навчально-методичних посібників, підготовлених для викладання дисциплін 

студентам факультету: 

- Скиба Ю.А., Настека Т.М., Царенко О.М.  Біогеографія. //Лабораторний практикум 

з курсу «Біогеографія» для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона 

навколишнього середовища”  / К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008 – 73 с. 

- Словник екологічних термінів до курсу “Основи екології” / Скиба Ю.А., Царенко 

О.М., Настека Т.М., та інші / Національний педагогічний університет ім. М.П. 

Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: НПУ ім. 

М.П. Драгоманова, 2008. – 53 с. 

- Царенко ОМ., Скиба Ю.А., Настека Т.М. Лабораторний практикум до курсу 

«Екологія рослин» для студентів спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона 

навколишнього середовища”// Національний педагогічний університет ім. М.П. 

Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – К.: НПУ ім. 

М.П. Драгоманова, 2008. – 53 с. 

- Скиба Ю.А., Настека Т.М., Царенко О.М.  Біогеографія.// Біогеографія: практикум 

для студентів спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього 

середовища”, “Біологія”, “Географія”, “Хімія”/ К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2009. – 76 с. 

- Настека Т.М. Щоденник польової практики з курсу «Біогеографія» для студентів 

спеціальностей «Географія та іноземна мова», «Географія та психологія». / Настека 

Т.М., Царенко О.М./ Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України/. – К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2012. – 88 c. 

- Настека Т.М. Польова практика студентів-географів з курсу «Біогеографія» для 

студентів спеціальності «Географія та психологія»./ К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2013. – 82 c. 

- Загально-екологічна практика // Волошина Н.О., Компанець Е.В., Настека Т.М., та 

ін., К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – 163 c. 

- Настека Т.М. Щоденник польової практики з курсу «Біогеографія» Напрям 

підготовки  "0401 Природничі науки". Спеціальність "6.040102 Біологія"/ К.: НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2013.. – 70 c. 



- Настека Т.М. Польова практика з курсу «Біогеографія» для студентів вищих 

навчальних закладів природничого циклу навчання / Настека Т.М., К.: НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2014. – 44 c. 

- Настека Т.М., Пархоменко О.В., Чепурна Н.П. Робочий щоденник польової практики 

з курсу «Біогеографія» (Методичні рекомендації) / К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2015. - 45с.   

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

рекомендації); – Київ; НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016.- 40 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.  

- Настека Т.М. Біогеографія: практикум для самостійної роботи студентів-

природничників заочної форми навчання вищих педагогічних закладів. / Настека 

Т.М., Орлова О.В.  -- К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017, 74 с. 

- Настека Т.М. Щоденник польової практики з курсу «Біогеографія» / Т.М. Настека 

К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. –   57 с.   

- Настека Т.М. Біогеографія: практикум для лабораторних занять студентів 

природничо-географічних спеціальностей вищих педагогічних закладів / Настека 

Т.М., Орлова О.В.  -- К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 48 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). / Настека Т.М. Лагутенко О.Т., - К.: НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2018. – 48 с. 

- Настека Т.М. Практикум з біогеографії для студентів природничо-географічних 

спеціальностей вищих педагогічних закладів. / Настека Т.М. - К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2019. –  122 с. 

- Настека Т.М. Практичний курс з біогеографії для студентів природничо-

географічних спеціальностей вищих педагогічних закладів / Настека Т.М., 

Білявський С.М., - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020. –  100 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 «Дослідження біорізноманіття України». Регулярно бере активну участь 

у наукових конференціях, круглих столах та інших наукових заходах. 

Останнє стажування: Национальный ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, 

відділ акліматизації плодових рослин під керівництвом професора, доктора біологічних 

наук Клименко Світлани Валентинівни  (2017 р.). 

Нагороди 

- За проведення конференції відзначена премією; 

- Нагороджена Почесною грамотою НПУ ім. М.П. Драгоманова за сумлінну плідну 

працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток екологічної 

освіти та з нагоди 10-річчя кафедри екології; 

- Відзначена Подякою Головного управління освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації «Мала академія наук учнівської молоді»; 

- Відзначена Подякою ректора з грошовою премією за вагомі досягнення у 

професійній діяльності та з нагодо 50-річчя від дня народження; 

- Відзначена Подякою ректора за багаторічну плідну працю та з нагодо 55-річчя від 

дня народження; 

 


