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Науковий ступінь, вчене звання: 

доктор біологічних наук, професор 

Обов’язки: 

завідувач кафедри хімії 

Дисципліни, що викладає: 

«Біохімія», «Основи біонеорганічної хімії», «Прикладні аспекти хімії», 

«Фармацевтична хімія», «Токсикологічна хімія», «Неорганічні та органічні 

токсиканти», «Медична хімія», «Стереохімія», «Хемоінформатика», 

«Комп’ютерна хімія».  

Біографічні дані: 

Народився 28 січня 1970 року в с. Дмитрівка, Знам’янського району, 

Кіровоградської області. 

1987 р. – закінчив із золотою медаллю Красносільську середню школу, 

Олександрівського району, Кіровоградської області. 

1992 р. – закінчив з відзнакою ветеринарний факультет Української 

сільськогосподарської академії (тепер Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, м. Київ). 

1996 р. –  закінчив очну аспірантуру кафедри біохімії та біотехнології 

Національного аграрного університету (тепер Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ).  

2013 р.  –  закінчив очну докторантуру кафедри біохімії ННЦ «Інститут 

біології» (тепер «Інститут біології та медицини») Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Стажувався в Айовському університеті (США, 1997) за програмою 

«Beef, dairy and swine production medicine program».  

Стажування у рамках програми академічної мобільності професорсько-

викладацького складу Erasmus+ (Banat’s University of Agricultural Science and 

Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” of Timisoara, 2017). 

Кандидат біологічних наук (1998 р.), дисертація на тему «Вплив 

кислотно-лужного стану на показники енергетичного й азотового обміну та 

інтенсивність елімінації важких металів в тканинах токсикованих щурів» за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія (науковий керівник – академік НАН 

України та НААН України, доктор біологічних наук, професор                   

Д.О. Мельничук).  

Доцент кафедри біохімії тварин, якості і безпеки сільськогосподарської 

продукції (2001 р.). 



Доктор біологічних наук (2014 р.), дисертація на тему «Біохімічні 

механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів» за спеціальністю 

03.00.04 – біохімія (науковий консультант – доктор біологічних наук, 

професор Б.О. Цудзевич).  

Професор кафедри хімії (2018 р.). 

 З 1992 року працював на посадах наукового співробітника, асистента, 

доцента, професора. Нині завідувач кафедри хімії (з 2015 року). 

Стаж науково-педагогічної діяльності 28 років. 

Коло професійних і наукових інтересів: дослідження вмісту, міграції 

та біотрансформації ксенобіотиків у організмі тварин і об’єктах довкілля, а 

також впливу ксенобіотиків на біохімічні процеси у тварин. 

 Калінін І.В. є автором (співавтором) більше 230 наукових публікацій, у 

тому числі 3 навчальних посібників, 3 монографій, 8 патентів, 75 навчально-

методичних вказівок. 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.004.08 у 

Національному аграрному університеті (тепер Національний університет 

біоресурсів і природокористування України, м. Київ) (2002 – 2008). 

Керівник та член проєктних груп з розробки освітньо-професійних 

програм для освітніх рівнів бакалавр, магістр, PhD. 

Член редакційної колегії Наукового часопису Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (серія біологія).  

Член редакційної колегії збірників матеріалів Міжнародної 

(«Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії», 2016–2020) та 

Всеукраїнської («Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: 

теорія і практика», 2016–2020) науково-практичних конференцій. 

Член Українського біохімічного товариства. 

Член вченої ради та науково-методичної ради факультету природничо-

географічної освіти та екології. 

Керівник наукових робіт студентів. 

Голова журі наукових робіт Малої академії наук учнівської молоді 

Київської області.  
Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України (1998–2000), 

лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2013), медаль «За наукові досягнення» 

(Природничі науки) (2017), Почесна грамота ректора Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2018). 

 

 


