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Біографічні відомості та освіта 

Закінчила: біологічний факультет Харківського державного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди та аспірантуру при кафедрі зоології за 

спеціальністю 03.00.09 «Ентомологія». 

 

Досвід роботи 

1991 – 2002 роки – старший викладач, доцент кафедри зоології ХДПУ імені 

Г.С. Сковороди 

2002 року і на сьогодні – доцент кафедри зоології і після реорганізації - доцент 

кафедри біології НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Наукова робота 

В 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Біологічні основи 

контролю якості культур комах» під керівництвом доктора біологічних наук, 

професора Злотіна О.З. та отримала науковий ступінь кандидата біологічних 

наук зі спеціальності 03.00.09 «Ентомологія». У 1996 році присвоєно вчене 

звання доцента кафедри біології.  

Автор 56 наукових публікацій, серед яких 3 монографії, 1 навчальний посібник, 

1 авторське свідоцтво, 5 методичних рекомендацій, 2 навчальні програми, 30 

статей, 14 тез. 

1996 - 1999  роки – секретар спеціалізованої вченої ради по захисту  

кандидатських дисертацій за спеціальністю 03.00.09 – Ентомологія. 

Регулярно бере активну участь у наукових конференціях, форумах, 

симпозіумах. Неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті 

кандидатських дисертацій у складі Спеціалізованої Вченої ради з екології при 

Національному університеті імені Т.Г. Шевченка. Є членом Всеукраїнського 

ентомологічного товариства. 

В 2019 році була запрошена до складу експертної комісії  НАН України з 

оцінки ефективності діяльності Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН 

України за період 2014 – 2018 років. Була членом журі Всеукраїнського 

конкурсу «ІНТЕЛЕКО». 

Сфера наукових інтересів: ентомологія, зоологія, паразитологія; проблеми 

підготовки сучасного учителя біології до професійної діяльності. 

 

Науково-методична робота 

Викладала навчальні дисципліни: загальна екологія, цитологія, еволюційне 

вчення, загальна біологія, екологія людини. 
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Викладає навчальні дисципліни: еволюційне вчення, зоологія, паразитологія, 

екологія тварин, цитологія; цитологія, гістологія, ембріологія. Керівник 

кваліфікаційних бакалаврських та магістерських робіт. 

    Є автором й укладачем багатьох навчальних програм. За останній час 

опубліковано  в співавторстві з Лагутенко О.Т. лабораторний практикум 

«Генетика з основами селекції» (160 стор.) та «Практикум для студентів денної 

та заочної форми навчання   спеціальності 014 Середня освіта « Біологія та 

здоров’я людини» факультету природничо-географічної освіти та екології» в 

співавторстві з Бровдієм В.М. і Пархоменко О.В.(95 стор.). 

Є відповідальним по кафедрі за організацію та проведення біологічного 

наукового студентського гуртка. 

Останнє стажування: 2010 рік Національний університет імені Т.Г. Шевченка, 

кафедра зоології 

  

 

Нагороди 

Нагороджена медаллю «Драгоманова». 


