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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) к.б.н., 03.00.16 - екологія 

Вчене звання  Доцент 

Посада Доцент 

Кафедра Біології рослин 

Факультет/інститут Навчально-науковий центр  «Інститут біології та 

медицини» 

Посада за сумісництвом  
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. Біометрія, бакалавр, 2 курс, лекції, лабораторні заняття 

2. Ґрунтознавство та ґрунтова мікробіологія, бакалавр, 2 курс, лекції, лабораторні 
заняття 

3. Фізіологія рослин, бакалавр, 4 курс (ЗФН), лекції, лабораторні заняття 
4. Ботаніка, бакалавр, 1 курс, лабораторні заняття 

5. Урбоекологія та фітомеліорація, бакалавр, 4 курс, лекції, лабораторні заняття 
6. Фізіологія рослин, бакалавр, 2 курс, 3 курс лабораторні заняття 

7. Кореневе живлення рослин, бакалавр, 4 курс, лекції 

8. Лабораторний практикум з фізіології рослин, бакалавр, 4 курс, лабораторні 
заняття 

9. Особливості взаємодії рослин в урбанізованих ландшафтах, магістр, 1 курс, 
лекції, лабораторні заняття 

10. Вторинний метаболізм рослин, магістр, 1 курс, лекції, лабораторні заняття 

У попередні періоди 1. Методи експериментальної фітофізіології, бакалавр, 4 курс, лекції 
2. Менеджмент навколишнього середовища, магістр, 2 курс, лекції, лабораторні 

заняття 
3. Математичне моделювання в біології, бакалавр, 3 курс, лекції 

4. Біологічно активні речовини рослин, магістр, 1 курс, лекції 

5.  Біологія ґрунтів, бакалавр, 4 курс, лекції 
6. Основи наукових досліджень, бакалавр, 3 курс, лекції 

7. Анатомія рослин, бакалавр, 1 курс, лабораторні заняття 
8. Біорізноманіття, магістр, 1 курс, лабораторні заняття 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(з 02.02.2017  по теперішній 
час) 

 

Посада Доцент кафедри біології рослин 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  вул. Володимирська, 
64/13  01601 Київ, Україна (http://w.w.w.knu.ua) 
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Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 29.05.2008 по 01.02.2017) Посада Доцент кафедри фізіології та екології рослин 

Київський національний університет іменіТараса Шевченка  вул. Володимирська, 

64/13  01601 Київ, Україна (http://w.w.w.knu.ua) 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 01.02.2002 по 28.05.2008) Посада Асистент кафедри фізіології та екології рослин 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  вул. Володимирська, 

64/13  01601 Київ, Україна (http://w.w.w.knu.ua) 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 06.12.1999 по 31.01.2002) Посада Молодший науковий співробітник НДЛ фізіологічних основ продуктивності 

рослин біологічного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  вул. Володимирська, 
64/13  01601 Київ, Україна (http://w.w.w.knu.ua) 

Сфера діяльності або сектор Наука 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(з 01.10.2019 по 01.11.2019) Стажування 

Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України,, Відділ тропічних 

та субтропічних рослин, м. Київ, Україна. Мета підвищення кваліфікації  - оволодіти 

сучасними методами визначення та виділення вторинних метаболітів рослин та 

методами культивування декоративних рослин в культурі in vitro. 

Отримана кваліфікація  
Розробка лекцій та лабораторних занять до навчальних дисциплін: 

Вторинний метаболізм рослин, Лабораторний практикум з фізіології рослин, 
Ґрунтознавство та ґрунтова  мікробіологія 

(з 09.11.1996 по 30.10.1999) Навчання 

Аспірантка кафедри фізіології та екології рослин (з відривом від виробництва) 
Київського університету імені Тараса Шевченка 

(з 23.08.1997 по 18.10.1997) 

 

Стажування 

Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering, м. Гент, Бельгія 

Отримана кваліфікація  
Підготовка та написання розділу кандидатської дисертації «Особливості міграції та 
акумуляції свинцю по горизонтам ґрунту і в органах рослин» 

(з 01.09.1991 по 25.06.1996) Навчання 

Студентка Київського університету імені Тараса Шевченка  

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Російська 

Іноземна мова 2 Англійська (В2) 

Комунікаційні компетентності Навички з пошуку інформації та аналізу експериментальних даних, креативність, 

здатність до комунікації у професійній діяльності, у тому числі на міжнародному 

рівні. Володіння сучасними інформаційними технологіями, застосування нових 
підходів та прогнозування, здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу 

інформації в галузі біології і на межі предметних галузей. 

Організаційна/управлінська 

компетентності 

Здатність розробляти науково-дослідні проекти і керувати ними, здійснювати 

керівництво курсовими та дипломними роботами студентів, науково-дослідними 

роботами школярів МАНУ, навчальними та виробничими практиками студентів ННЦ 
«Інститут біології та медицини». Куратор академічної групи студентів.  

Cекретар кафедри біології рослин. 
Член журі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді 

«Дотик природи», Всеукраїнського конкурсу Intel-Еко-Україна. 

Інші комп’ютерні навички Навички використання пакетів програм з біометричної обробки експериментальних 
даних Microsoft Office Excel. Використання програмного забезпечення для створення 

презентацій, постерів, побудови діаграм, рисунків, графіків, редагування 

фотографій.  



   

 

Професійні навички (із числа 

не зазначених вище)  

У роботі використовую анатомічні, спектрофотометричні, хроматографічні, атомно-

абсорбційні методи, здійснюю агрохімічний аналіз ґрунтів . 
Методи вирощування рослин у штучних умовах (водна, піщана  культура).  

Володію математичними методами при вирішенні прикладних завдань: для 

планування, узагальнення і аналізу результатів масових  спостережень, статистичної 
обробки даних, оцінки гіпотез, що виникають за використання кількісних методів у 

дослідницькій роботі, а також розробки і використання методів описання 
експериментальних даних вірогідними моделями.  

Області професійних інтересів Еколого-фізіологічна оцінка стану рослинних угрупувань за техногенного 

забруднення навколишнього середовища, розробка математичних моделей міграції 
важких металів в системі ґрунт–рослина, адаптивні механізми рослин за дії важких 

металів та УФ опромінення, фізіологія вторинного метаболізму, фенольні сполуки: 

різноманітність, біологічна активність, перспективність застосування.  

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 
премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 



 

  

Публікації Підручники/посібники 
Бровко Ф.М., Таран Н.Ю., Бровко О.Ф., Войцехівська О.В. Лісовідновлення та лісорозведення: 

навчальний посібник для студентів ОР «Бакалавр», які навчаються за спеціальністю 206 

«Садово-паркове господарство». –  К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 96 с. 
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Орловський М.Й. Технології зберігання, переробки та стандартизації сільськогосподарської 
продукції. – Навчальний посібник. – К.: Компринт, 2017. – 658 с. 

Musienko M.M., Voitsekhivska O.V., Batsmanova L.M. Environmentally sustainable society in the future 

– reality and prospects / Monografia. Wybrane zagadnienia Rolnictwa I ekologii. – Opole, 2016. – P. 81 
– 88. 

Мусієнко М.М., Войцехівська О.В. Загальна екологія: Навчальний посібник. - К.: Сталь, 2010. – 
395 c.  Гриф МОН (лист № 1/ІІ–3160 від 16.04.10). 

Войцехівська О.В., Капустян А.В., Косик О.І., Мусієнко М.М. та ін. Фізіологія рослин. 

Практикум. – Луцьк: Терен, 2010. – 420 с. Гриф МОН (лист № 1.4/18–Г–338 від 04.07.06). 
Паршикова Т.В., Мусієнко М.М., Войцехівська О.В., Косик О.І., Панюта О.О., Ольхович О.П. 

Тестові завдання з нормативних курсів за ОКР «Бакалавр» за редакцією проф. Л.І.Остапченко, 
доц.Балана П.Г. – К.: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 177-206. 

Войцехівська О.В. Фізіологія рослин (окремі розділи): Методичні рекомендації для студентів 
біологічного факультету. - К.: Поліграфічна дільниця Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова 

НАН України, 2010. – 48 с. 

Войцехівська О.В., Ситар О.В. Методи математичної статистики у фізіології рослин (курс лекцій). 
– К.: Поліграфічна дільниця Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2008. – 48 

с. 
Ситар О.В., Войцехівська О.В. Застосування інформаційних технологій для обробки фізіологічних 

показників рослин (методичні рекомендації до практичних занять). – К.: Поліграфічна дільниця 

Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2008. – 94 с. 
Статті 

A.I. Babytskiy, M.S. Moroz, S.O. Kalashnyk, O.O. Bezsmertna, I.D. Dudiak, O.V. Voitsekhivska/ New 
findings of pest sciarid species (Diptera, Sciaridae) in Ukraine, with the first record of Bradysia difformis 
// Biosystems diversity. – 2019. – Vol. 27(2). –  P. 131-141. 
DOI: 10.15421/011918 

Войцехівський В., Андрусик А., Васьківський Б., Войцехівська О., Васьківська С., Токар А. 

Біологічна цінність плодів малини // Вісник Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. – 2019.  №1(26). – С. 21-25. 

Мусієнко М.М., Бацманова Л.М., Войцехівська О.В. Глобальні зміни клімату та концептуальні 
основи сталого розвитку агроекосистем // Агроекологічний журнал. – Т.2. – С. 21-30. – 2017. 

Голубенко А.В., Зінченко А.В., Діденко В.І., Войцехівська О.В., Таран Н.Ю. Морфогенетична 

здатність in vitro видів роду Centaurea Kleop. флори України // Вісник Українського товариства 
генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова . – Т. 15. – С. 20-24. – 2017. 

Войцеховский В.И, Сметанская И Н., Войцеховская Е.В. Изменения содержания полифенолов и 
аскорбиновой кислоты в черносмородиновых компотах, джемах и вареньях при хранении // Cб. 

науч. тр. Инновационные подходы и перспективные идеи молодых ученых в аграрной науке. – 

2017. – С.170-174. 
Корчевська В.В., Войцехівська О.В. Моніторинг життєвості популяцій рідкісних рослин родини 

Orhidaceae у фітоценозах околиць с. Семиполки // Вісник Київського національного університету. 
Біологія. – Т.1. – Вип. 73. – С. 48-53. – 2016. 

Нестерова Н.Г., Войцеховская О.В. Компартментализация антиоксидантных ферментов в листьях 
древесных видов растений под действием антропогенного стресса // Научный взгляд в будущее. 

– Выпуск 2(2). Биология. Том 12. – Одесса: Куприенко С.В., 2016. – С. 68 – 72. 

Войцеховский В.І., Слободяник Г.Я., Войцеховская О.В., Ребезов М.Б. Биологическая ценность 
плодов среднеспелых и среднепоздних сортов перца // Молодой учёный (Международный 

научный журнал). - № 21 (125). – 2016. – С. 274-276. 
Smetanska I., Yussupov G., Lanthaler A., Voytshehivska O., Kilian M. Influence of light on synthesis of 

plant pigments inpost-harvested Jonathan gold apples // Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія». – К.: ВЦНУБіП 
України, 2015.- Вип. 210, ч. 1.  327 с. – С. 247-255. 

 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/view/5368 
Войцехівська О.В., Ситар О.В., Таран Н.Ю. Фенольні сполуки: різноманітність, біологічна 

активність, перспективи застосування // Вісник Харківського національного аграрного 
університету. Сер. Біологія. – вип. 1(34). – 2015. – С. 104-119. 

http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Agronomija/article/view/5368


   

 

Проекти  «Вирішення проблемних питань різноманітності та стрес-толерантності представників флори та 

мікобіоти України за глобальних змін клімату» № 16 КФ 036-07  

Конференції International scientific publication - Scientific and technological revolution of theXXI century '2018, 
Karlsruhe, Germany. 

The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials“ (NANO-
2017), 2017 

ХІІІ міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 2017 

ХV міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: 
досягнення біологічної науки», 2017 

V Міжнародна науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів: Селекція, генетика 
та технології вирощування сільськогосподарських культур, 2017 

Міжнародна науково-практична конференція «Наукові основи створення інноваційної продукції у 

рослинництві», 2017 
ХІV International Scientifice Conference of Students and Young Scientists Shevchenkivska vesna: life 

sciences, 2016  

Премії та нагороди  Премія Національної Академії Наук України для молодих вчених за серію наукових робіт «Аналіз 

та прогнозування методами математичного моделювання адаптаційних процесів живих систем 

до дії несприятливих факторів довкілля» (2005) 

Членство в 

організаціях 

Українське товариство фізіологів рослин 

 

 

 
ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

Найменування  Посилання 

Дипломи Кандидат біологічних наук (2001), доцент кафедри фізіології та екології рослин (2010) 

Сертифікати  Сертифікат з англійської мови № 1590, що склала кваліфікаційний екзамен і здобула рівень 

мовної компетентності B2 (Upperintermediate), 31.05.2019 р., ТОВ «Project 12» 

Публікації Войцехівська О.В. Робоча програма навчальної дисципліни «Біометрія», 2019. – 8 с. 
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