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521 35 02   
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Особиста веб сторінка  

Соціальні мережі/чати  

Стать Ж | Дата народження  04/01/1949 | Громадянство  Україна  

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) к.б.н. за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і 
тварин

Вчене звання ст.н. співробітник, доцент
Посада доцент 
Кафедра вірусології 
Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Посада за сумісництвом -

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ У ВИКЛАДАННІ ЯКИХ ЯКІ БРАВ УЧАСТЬ: 
У поточному році 1.Фітовіруси, бакалавр, 4 курс (4 рік навчання), лекції.

2. Цитопатологія вірусних інфекцій, бакалавр 4 курс (4 
рік навчання), лекції.
3. Лабораторний практикум з вірусології, бакалавр, 4 
курс (4 рік навчання), лабораторні.
4. Лабораторний практикум з вірусології, бакалавр, 2 
курс (2 рік навчання), лабораторні.
5. Екологічна біотехнологія, бакалавр, 4 курс (4 рік 
навчання), лабораторні.

У попередні періоди 1.Фітовіруси, бакалавр, 4 курс (4 рік навчання), лекції.
2. Цитопатологія вірусних інфекцій, бакалавр, 4 курс (4 
рік навчання), лекції, лабораторні.
3. Мембранологічні аспекти вірусології, бакалавр, 4 курс 
(4 рік навчання), лекції.
4. Віруси культурних рослин, бакалавр, 4 курс (4 рік 
навчання), лекції.
5. Лабораторний практикум з вірусології, бакалавр, 4 
курс (4 рік навчання), лабораторні.
6. Лабораторний практикум з вірусології, бакалавр, 2 
курс (2 рік навчання), лабораторні.
7. Лабораторний практикум з вірусології, бакалавр, 3 
курс (3 рік навчання), лабораторні.

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього) Етап (опис)
(З 4.09. 1995 по теперішній

час)
Посада доцент
КНУ імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64/13, Київ, 01601, Україна
доцент
Освіта/Наука



З 01.08.1973 - по 31.12.1975
З 31.12.1975 по 1.11.1978  
З 1.11.1978 по 1.11.1981
З 1,11.1981 по 1.01.1984
З 1.01.1984 по 01.09.1995 
З 04.09.1995 

Ст. лаборант кафедри цитології, гістології та розвитку тварин біологічного 
факультету КДУ ім.Т.Г.Шевченка
Інженер Інституту фізіології КДУ ім..Т.Г. Шевченка.
Аспірант біологічного фа-ту.
М.н.с., наука 
Ст.н.співробітник, наука
Доцент кафедри вірусології 

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

В 1982 р. захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних 
наук за спеціальністю 03.00.13– фізіологія людини і тварин “ Нейроэндокринный 
статус в постэмбриональный период развития у пекинских уток ”

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування Рівень (опис)

Рідна мова українська
Іноземна мова 1 англійська
Іноземна мова 2

Комунікаційні компетентність Навички комунікації отримала під час роботи викладачем на кафедрі вірусології 
ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені
Тараса Шевченка

Організаційна/управлінська
компетентність

Керівництво  курсовими  та  випускними  кваліфікаційними  роботами.  Керівник
наукових робіт студентів, які виконують роботу на кафедрі.
Вчений секретар вченої ради ННЦ «Інститут біології та медицини».

Цифрові компетенції Знання ОС Windows XP, Vista, Windows 7, Linux. Впевнений користувач MS Office
(Exсel, Word, Outlook), робота з Інтернетом (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox)
і електронною поштою (Outlook Express). Текстові та графічні редактори (Word,
WordPad, PowerPoint, Paint, Excel, Photoshop). Робота з різними браузерами (Opera,
Firefox, Chrome, Internet Explorer).

Інші комп’ютерні навики
Професійні навики (із числа не

зазначених вище) 
Досвід роботи для вивчення збудників фітовірусних інфекцій, що були виявлені 
при обстеженні посівів сільськогосподарських культур. Володіння базовими 
вірусологічними методами: виділення, накопичення, електронна мікроскопія, 
імуноферментний аналіз, електрофорез нуклеїнових кислот.

Області професійних інтересів Дослідження моніторингу збудників вірусних інфекцій з метою розробки наукових
основ екологічно чистих технологій вирощування сільськогосподарських культур. 
Розробка методів оздоровлення вірусінфікованого насіння в умовах товарного 
виробництва.

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 Поліщук В.П., Будзанівська  І.Г., Шевченко Т.П. та інш. Вірусологія. Навчальний посібник для

лабораторних занять. – Експрес-поліграф, 2017. – 260 с.
Рыбальченко В.К., Береговая Т.В., Клевец М.Ю. и др. Физиология и биохимия пищеварения
животных и человека. – К.: Фітосоціоцентр. – 2002. -366с.
Бойко А.Л., Поліщук В.П., Токарчук Л.В. та інш. Практикум із загальної вірусології. – К.: ВПЦ
Київський університет. – 2000. -269 с.
Рыбальченко  В.К.,  Песков  В.Н.,  Малюк В.  И.  и  др.  Медицинская  биология,  ч.1.  Уровни
орагнизации живого. – Луганск: Эталон, 1996. – 80 с.
Бойко А.Л., Литвинов Г.С., Кондратюк Е.А. и др. Способ получения безвирусного посадочного
материала хмеля, Авт. свид.на изобретение № 2912574, 1985.
Бойко  А.Л.,  Литвинов  Г.С.,  Кондратюк  Е.А.  Способ  обнаружения  вирусных  инфекций
растений. Авт. свид. на изобретение № 1507253, 1988.
Яблонська  С.В.,  Фартушок Т.В.,  Весельський С.П.  та  інш.  Порушення ліпідного складу і
властивостей плазматичної мембрани епітеліальних клітин ворсинчастого хоріона плаценти під
впливом хламідійної інфекції. Український біохім.журнал. – 2008. – Т.80. - №2. – С.100-104.
Mishchenko L., Dunich A., Taran O. at all. Phytogenetic relationships of two Ukrainian tomato isolates
of Potato viruses M and genetic variability anylysis of its populations. Acta virology. -2018. - №2. –
8p.

Презентації 
Проекти 

Конференції 
(основні за останні 5
років)

Міжнародна наукова конференція  «Селекція та генетика с/г рослин: традиції и перспективі, 
2015 р.
ХІІІ з’їзд товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського, Ялта, 2013.
Доповіді учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія: проблеми 
адаптивно-ландшафтного землеробства», Івано-Франківськ, 20-22 червня 2016 р.

Семінари 
Премії та нагороди Подяки та почесні грамоти Ректора Університету.
Членство в 
організаціях
Посилання
Цитування
Курси
Сертифікати  


