
   

Форма 

представлення інформації  

про кваліфікацію, наукові досягнення  і досвід роботи (Curriculum Vitae)  

науково-педагогічних  працівників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Оприлюднення на сайті вищого навчального закладу інформації про 

викладацький склад є необхідною вимогою акредитації освітніх програм у 

європейських акредитаційних агенціях, спрощує визнання дипломів іншими 

університетами, полегшує налагодження міжнародних зв’язків і буде однією із 

вимог акредитації освітніх програм у НАЗЯВО.  Інформація про викладацький 

склад: 

- має оприлюднюватись у  відкритому доступі щонайменше двома мовами на 

сайті ВНЗ, або на сторінках його структурних підрозділів; 

- має містити всю необхідну для проходження акредитації в Україні та поза її 

межами інформацію щодо кваліфікації і актуальних досягнень викладачів; 

- повинна регулярно оновлюватись; 

- форма представлення є єдиною в межах ВНЗ. 

 

Організаційні рішення: 

1. Визначити, що в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка діє 

єдина форма представлення інформації про кваліфікацію, наукові досягнення  і досвід 

роботи (Curriculum Vitae) науково-педагогічних  працівників (далі – «форма CV»), яка 

розробляється з урахуванням вимог МОН України, НАЗЯВО та EuroPass, і за поданням, 

Науково-методичної ради, затверджується Вченою радою Університету. 

2. Інформація щодо викладацького складу розміщується на україномовній та 

англомовній версіях сторінок структурних підрозділів відповідними мовами.  

3. За внесення необхідної інформації до форми CV обома мовами, її своєчасне оновлення 

і достовірність відповідають науково-педагогічні працівники персонально. Структурні 

підрозділи, за підтримки Інформаційно-обчислювального центру, забезпечують 

можливість введення інформації авторизованими користувачами із використанням он-

лайн форм.  

  

 



   

Форма CV (Проект): 
 

     Curriculum Vitae    Прізвище та ініціали 

 
 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ Синельник Тетяна Борисівна 

 
(фотографія)  

 Україна, 03022, Київ-022, просп.. Глушкова, 2 

 +38044 521-35-98   

 synelnykt@gmail.com  maxima@knu.ua  

Особиста веб сторінка  (за наявності) 

Соціальні мережі/чати  (за наявності, необов’язково)   

Стать Ж | Дата народження 13/07/1976 | Громадянство  _Українка_   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат біологічних наук (2004) 

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент кафедри біохімії 

Кафедра Біохімії 

Факультет/інститут Інститут біології та медицини 

Посада за сумісництвом - 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. Хімія біоорганічна, бакалаври, 1 курс, низка лекцій, 

лабораторні заняття 
2. Біохімія, бакалаври, 2 курс, низка лекцій 

3. Bioorganic and Biological Chemistry, магістри, 1 курс, 

лекції (англійською мовою) 
4. Біоорганічна і біологічна хімія, магістри, 1 курс, 

лекції 
5. Clinical biochemistry, магістри, 5 курс, лекції, 

практичні заняття (англійською мовою) 

6. Клінічна біохімія, магістри, 5 курс, лекції 
7. Клінічна хімія, бакалаври, 3 курс, лекції 

8. Клінічна лабораторна діагностика (розділ «Клінічна 
біохімія»), бакалаври, 3 курс, лекції 

9. Структура і функції біологічних мембран, 
бакалаври, 4курс, лекції  

10. Функціональна біохімія, магістри, 1 курс, лекції, 

практичні заняття 
11. Регуляція обміну речовин, магістри, 1 курс, лекції, 

практичні заняття 
12. Біохімія активних форм азоту та кисню, магістри, 2 

курс, лекції, практичні заняття 

У попередні періоди 1. Біотехнологія, бакалаври, 4 курс, практичні заняття 
2. Клінічна біохімія, магістри, 1 курс, лекції, практичні 

заняття 

3. Клінічна хімія, бакалаври, 3 курс, лабораторні 
заняття 

3. Нейрохімія, магістри, 1 курс, лекції, практичні 
заняття 

4. Мембранологія, магістри, 1 курс, лекції, практичні 
заняття 

5. Структура та молекулярні основи функцій 

mailto:synelnykt@gmail.com
mailto:maxima@knu.ua


   

біологічних мембран, бакалаври, 4курс, лекції 

 

 

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

Грудень 2016 – до сьогодні Доцент кафедри біохімії 

ННЦ “Інститут біології та медицини” КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії 
Україна, 03022, Київ-022, просп. Глушкова, 2 

HTTP://BIOLOGY.UNIV.KIEV.UA/ 
 

Освіта/Наука 

 

Липень 2011 – Грудень 2016 Доцент кафедри біохімії 

ННЦ “Інститут біології” КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії 
Україна, 03022, Київ-022, просп. Глушкова, 2 

HTTP://BIOLOGY.UNIV.KIEV.UA/ 
 

Освіта/Наука 

 

Вересень 2007 – Липень 2011 Асистент кафедри біохімії 

ННЦ “Інститут біології” КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії 
Україна, 03022, Київ-022, просп. Глушкова, 2 

HTTP://BIOLOGY.UNIV.KIEV.UA/ 
 

Освіта/Наука 

 

Січень 2007 – Серпень 2007 Науковий співробітник 

ННЦ “Інститут біології” КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра біохімії 
Україна, 03022, Київ-022, просп. Глушкова, 2 

HTTP://BIOLOGY.UNIV.KIEV.UA/ 
 

Наука 

 

Жовтень 2004 – Грудень 2006                    Молодший науковий співробітник 

КНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра біохімії 
Україна, 03022, Київ-022, просп. Глушкова, 2 

HTTP://BIOLOGY.UNIV.KIEV.UA/ 
 

Наука 

 

Жовтень 2000 – Грудень 2000 Молодший науковий співробітник 

КНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра біохімії 
Україна, 03022, Київ-022, просп. Глушкова, 2 

HTTP://BIOLOGY.UNIV.KIEV.UA/ 
 

Наука 

 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

04.11.2019 – 06.12.2019 р. Україна, Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, відділ геноміки та 

молекулярної біотехнології 
 

http://biology.univ.kiev.ua/
http://biology.univ.kiev.ua/
http://biology.univ.kiev.ua/
http://biology.univ.kiev.ua/
http://biology.univ.kiev.ua/
http://biology.univ.kiev.ua/


   

 

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

2017-2018 Навчання на курсах англійської мови при Центрі іноземних мов КНУ імені Тараса 
Шевченка і отримання Сертифікату щодо здобуття рівня мовної компетенції С1 

(Сертифікат №3520, 2018 рік) 

 

Березень - Травень 2013 Україна, Інститут біохімії ім. Палладіна, відділ біохімії м’язів 

 

2001 - 2004 КНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра біохімії;   
Аспірант 

Кандидатська дисертація на здобуття ступеню кандидата біологічних наук (2004) на 

тему “Дія різних за детергентними властивостями дигідроксижовчних кислот на 
секрецію жовчі”  

1993 - 2001 КНУ імені Тараса Шевченка, біологічний факультет, кафедра біохімії;   
Студент 

Диплом - спеціальність «Біологія», кваліфікація біолог-біохімік, викладач біології 

1983 - 1993 Середня школа 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська   

Іноземна мова 2 Англійська   

Комунікаційні компетентність Навики хорошої комунікації отримала під час роботи  на посадах асистента і доцента 

кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка 

Організаційна/управлінська 
компетентність 

Є керівником переддипломної практики студентів кафедри біохімії; є куратором двох 
груп студентів (1-й і 2-й курс). 

Цифрові компетенції - 

Інші комп’ютерні навики Добре володіння програмами Microsoft Office, ChemBioDraw Ultra, ChemSketch, 
програмами-конвертерами 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  
Володіння біохімічними методами аналізу функціонального стану печінки і 

нирок, аналізу ферментативної активності плазми крові, методами  вивчення  
редокс-статусу клітин і статистичного аналізу отриманих результатів. Висока 

швидкість і якість перекладу англомовних наукових статей медико-біологічного 
спрямування 

Області професійних інтересів Маркери функціонального стану печінки і нирок; біохімічні механізми 
розвитку ожиріння і ожиріння-асоційованих розладів печінки і нирок; 
біохімічні механізми секреції жовчі і загибелі клітин (апоптоз, некроз); 
біологічні мембрани і основи внутрішньоклітинної сигналізації; 
функціональна і клінічна біохімія 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



   

Публікації Всього 64: 8 навчальних посібників, 8 методичних рекомендацій до спецкурсів 
Список основних публікацій: 

1.  Synelnyk T.B., Kostiuk O.S., Ostapchenko L.I. Bioorganic chemistry: textbook. – Kyiv, 2021. – 386 p. 
(електронне видання)   

https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Kafedry/Biochimiya/Biblioteka/TEXTBOOK_Bioorganic_chemistry_2021.pdf 
2. Т. Б. Синельник, В.В. Конопельнюк, Л. І. Остапченко «Збірник тестів для підготовки до іспиту з 

дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (2 семестр)» для студентів 2 курсу (ОР «Магістр»), 
що навчаються за освітньою програмою «Медицина» (мова навчання українська). – 138 c. / 2021 
р., електронне видання   

https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-biochemistry/library-biochemistry/3194-zbirka-testiv-
dlya-pidgotovki-do-ispitu-z-distsiplini-biologichna-ta-bioorganichna-khimiya-2-j-semestr.html 
3. Т. Б. Синельник, Т.І. Галенова Л. І. Остапченко «Збірка тестів для підготовки до іспиту з 

дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» (1-й семестр)» до навчальної дисципліни «Біологічна 
та біоорганічна хімія» для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина» (українська мова навчання). 
– 119 с / 2020 р., електронне видання  

https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-biochemistry/library-biochemistry/3193-zbirka-testiv-

dlya-pidgotovki-do-ispitu-z-distsiplini-biologichna-ta-bioorganichna-khimiya-1-j-semestr.html 

4. Т. Б. Синельник, В.В. Конопельнюк, Л. І. Остапченко “THE TEST BANK” (for exam preparation on 

discipline “Biological and bioorganic chemistry” (2-st semester) for the students of a 2-st course with 

English of education). – 122 с / 2019 р., електронне видання   

https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-biochemistry/library-

biochemistry/2025-the-test-bank-for-exam-preparation-on-discipline-biological-and-bioorganic-chemistry-

2-st-semester-for-the-students-of-a-2-st-course-with-english-of-education.html 

5. Т. Б. Синельник, Т.І. Галенова Л. І. Остапченко “THE TEST BANK” (for exam preparation on discipline 

“Biological and bioorganic chemistry” (1-st semester) for the students of a 1-st course with English of 

education). - 116 с / 2019 р., електронне видання  https://biology.univ.kiev.ua/institute-

activity/educational/kafedry/kafedra-biochemistry/library-biochemistry/2024-the-test-bank-for-exam-

preparation-on-discipline-biological-and-bioorganic-chemistry-1-st-semester-for-the-students-of-a-1-st-

course-with-english-of-education.html 

6. Biological and bioorganic chemistry: Workbook for foreign students of specialization "Medicine". Part 1: 

General bioorganic chemistry / Сompliers T. Нalenova, V. Konopelniuk, A. Dranitsina, D. Grebinyk, I. 

Kompanets, T. Synelnyk, O. Savchuk, L. Ostapchenko – К : Kyiv University Publishing and Printing Centre, 

2019. – 67 p. Approved by Academic Council of Educational Scientific Center "Institute of Biology and 

Medicine" (protocol № 6 from December 11, 2018) 

7. Остапченко Л.І., Компанець І.В., Синельник Т.Б. Біологічні мембрани та основи 

внутрішньоклітинної сигналізації: методи дослідження. -  448 с / 2017 р., електронне видання

 https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Kafedry/Biochimiya/Biblioteka/Biol_membrany/Ostap

chenko_Kompanets_Biol.membrany.pdf 

8. Є. Голобородько, В. Конопельнюк, Т. Синельник, І. Якубцова, Л. Остапченко Гендерні особливості 
функціонального стану нирок щурів із експериментальним ожирінням за умов профілактичного 
введення Орлістату й біонанокомпозиту на основі фенугреку //  Експеримен-тальна та клінічна 
фізіологія і біохімія, 2017, № 2. – с. 12 - 18 

9. V.Konopelniuk, I.Goloborodko, T.Ishchuk, T.Synelnyk, L.Ostapchenko, M. 
Spivak, R. Bubnov Efficacy of Fenugreek-based bionanocomposite on 
renal dysfunction and endogenous intoxication in high-calorie diet-induced obesity rat model—
comparative study // EPMA Journal (2017)  https://doi.org/10.1007/s13167-017-0098-2 

10. Голобородько Є., Іщук Т., Синельник T.,  Конопельнюк В. Порівняльний аналіз ефектів лікувального 
введення орлістату й біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної 
інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням // Проблеми регуляції фізіологічних функцій. 

– 2016. – Т. 21, № 2. – С. 23 – 27. 
11. Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, О.В. Скопенко, Т.Б. Синельник, О.О. Кравченко, С.М. Береговий 

Біохімія. Практикум. - Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2018. -  329 с  

12.  Біоорганічна хімія. Практикум / Л.І.Остапченко, О.В. Скопенко, Т.Б. Синельник, О.М. Савчук, С.М. 
Береговий / 2017/  https://biology.univ.kiev.ua/institute-activity/educational/kafedry/kafedra-
biochemistry/library-biochemistry/2022-bioorganichna-khimiya-praktikum.html 

13. «Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації: теоретичні аспекти» / 
навчальний посібник/ Остапченко Л.І., Синельник Т.Б., Компанець І.В. // ВПЦ «Київський 
університет», 2016. -  639 стр.  

14. Методи дослідження функціонального стану печінки та біліарної системи (навч. посібник). – К: 
НУБіП України, 2015. - 416 с. Співавтори: Мельничук Д.О., Томчук В.А., Янчук П.І., Грищенко В.А., 
Решетнік Є.М., Цапенко П.К., Картіфузова Ж.В., Говоруха Т.М., Макарчук М.Ю., Весельський С.П. 

15. Методичні вказівки до спецкурсу «Мембрани і регуляція обміну речовин»: частина І. Біологічні 
мембрани і мембранний транспорт / 2013 р.  https://biology.univ.kiev.ua/institute-
activity/educational/kafedry/kafedra-biochemistry/library-biochemistry/2026-metodichni-vkazivki-do-

spetskursu-membrani-i-regulyatsiya-obminu-rechovin-chastina-i-biologichni-membrani-i-membrannij-
transport.html 

16. Methodical pointing from the course «Biological membranes and regulation of metabolism»: part 1. 
Biological membranes structure and membrane transport / 2013 р. https://biology.univ.kiev.ua/institute-
activity/educational/kafedry/kafedra-biochemistry/library-biochemistry/2027-methodical-pointing-from-
the-course-biological-membranes-and-regulation-of-metabolism-part-1-biological-membranes-structure-
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