
ВІДОМОСТІ 

про кадрове  забезпечення провадження  освітньої  програми  091 Біологія (зоологія, ентомологія, 
паразитологія) ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти  

(група забезпечення спеціальності) 

В Інституті зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України  

 Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

 

Найменування 
посади 

 

Найменування закладу, 
який закінчив викладач, 

рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту* 

Науковий 
ступінь, шифр і 
найменування 

наукової 
спеціальності,  

вчене звання, за 
якою  

(спеціальністю) 
присвоєно, або  

педагогічне 
звання 

Найменування 
навчальних 

дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин з 
кожної 

навчальної 
дисципліни 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 

 

Наявність кваліфікації 
за спеціальністю 
відповідно до пп. 
29,30,31 Ліцензійних 
умов провадження 
освітньої діяльності 
(пост. КМУ від 
30.12.2015 р №1187 зі 
змінами) * 

 
       

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

 Дзеверін 
Ігор 
Ігорович 

Гарант ОП,  
зав. відділу 
еволюційної 
морфології 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка, 1989 

Спеціальність: 
зоологія та ботаніка. 

Кваліфікація:біолог-
зоолог безхребетних 

Доктор біол. 
наук – зоологія 
03.00.08 

Старший наук. 
співробітник -
зоологія - 
03.00.08 

 

Теорія еволюції (16 
год.) 

 

Методологія, 
організація та 

технологія наукових 
досліджень (2 год.) 

 
відповідає 

 
      

 



 
Гольдін Павло 
Євгенович 

Провідний 
наук. 
співробітник 
відділу 
еволюційної 
морфології 

Таврійський 
національний 
університет ім. В.І. 
Вернадського, 2000 

Спеціальність: біологія 

Кваліфікація: біолог, 
викладач біології та хімії 

 

Кандидат біол. н     
аук, зоологія      - 
03.00.08 

Доцент кафедри 
зоології 

Методологія, 
організація та 

технологія наукових 
досліджень (2 год.) 

Популяційна біологія 
тварин (20 год.) 

Теоретичні основи 
морфології та 

морфометрії тварин 
(20 год.) 

 

Науковий інститут 
Тетіс, тренінг 

“Training workshop 
on aerial survey 

techniques for data 
collection on 
biodiversity 

and antropogenic 
activities” 

(викладач – С. 
Панігада), довідка, 
16 червня 2019 р. 

Захист 
докторської 
дисертації, 

Інститут зоології 
ім. І. І. 

Шмальгаузена, 
03.00.08 - зоологія, 

06.04.2021 р. 

відповідає 

 Попова Лілія 
Вікторівна 

Старший 
наук. 
співробітник 
відділу 
еволюційної 
морфології 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка, 1995 

Спеціальність: 
зоологія  

Кваліфікація: біолог-
зоолог хребетних, 
викладач біології та 
хімії 

Сертифікат № 3534 
центру іноземних мов 
Київського 
національного 
університету, рівень 
В2 

Кандидат геол. 
наук – 04.00.09 
палеонтологія і 
стратиграфія 

Старший наук. 
співробітник- 
04.00.09 
палеонтологія і 
стратиграфія 

 

Палеозоологія      
(30 год.) 

 
відповідає 



 Гхазалі 
Марія 
Ахмедівна 

Старший 
наук. 
співробітник 
відділу 
еволюційної 
морфології 

Національний 
університет «Києво-
Могилянська 
академія», 2004 

Спеціальність: 
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

Кваліфікація: магістр 

Кандидат біол. 
наук      - 
зоологія - 
03.00.08 

 

Методологія, 
організація та 

технологія 
наукових 

досліджень (12 
год.) 

 
відповідає 

       
 

 
Годлевська 
Олена 
Віталіївна 

Старший 
наук. 
співробітник 
відділу 
моніторингу 
та охорони 
тваринного 
світу 

Міжнародний 
Соломонів 
університет, 2000 

Спеціальність: біологія 

Кваліфікація: біолог та 
біоеколог, викладач 
біології Сертифікат з 
англійської мови B2 
(onSET by TestDaf-
Institut; 06.11.2019) 

Кандидат біол. 
наук – зоологія 

 

Методологія, 
організація та 

технологія 
наукових 

досліджень (10 
год.) 

 
відповідає 

 Куцоконь 
Юлія 
Костянтинів
на 

Старший 
наук. 
співробітник 
відділу 
моніторингу 
та охорони 
тваринного 
світу 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка, 2001 

Спеціальність: 
зоологія  

Кваліфікація: магістр-
біолог, зоолог, 
викладач біології  

Кандидат біол. 
наук -      
іхтіологія 

 

Методологія, 
організація та 
технологія 
наукових 
досліджень (2 
год.) 

Рішення Вченої 
ради ІЗ щодо 
присвоєння 
вченого звання 
ст. дослідника 
від 23.03.2021 р. 

відповідає 

 
Корнєєв 
Валерій 

Зав.відділу 
ентомології та 
наукових 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 

Доктор біол. 
наук – зоологія 

Принципи 
систематики і 
таксономії (28 

Рішення Вченої 
ради ІЗ щодо 
присвоєння 

відповідає 



Олексійович фондових 
колекцій 

Шевченка, 1978 

Спеціальність: 
зоологія і ботаніка 

Кваліфікація: біолог-
зоолог, викладач 
біології і хімії 

- 03.00.08 

Професор - 
091-біологія 

Чл.-кор. НАН     
України -
ентомологія 

 

 

год.) вченого звання 
професора від 
17.05.2016 р.,  

член-кор. НАН 
України – 2018 
р. 

 
      

 

 
Гумовський 
Олексій 
Васильович 

Зав. відділу 
систематики 
ентомофагів 
та 
екологічних 
основ 
біометоду 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка, 1995 

Спеціальність: 
зоологія  

Кваліфікація: біолог-
зоолог безхребетних, 
викладач біології і 
хімії 

Доктор біол. 
наук – 
ентомологія 

Старший наук. 
співробітник -
ентомологія 

 

Методологія, 
організація та 

технологія 
наукових 

досліджень (2 
год.) 

Рішення Вченої 
ради ІЗ щодо 
присвоєння 
вченого звання 
професора від 
27.05.2021 р. 

відповідає 

 
Аністратенко 
Віталій 
Вячеславович 

Зав.відділу 
фауни та 
систематики 
безхребетних 

Черкаський державний 
педагогічний інститут, 
1984 

Спеціальність: біологія 
з доповненням 
спеціальності хімія 

Кваліфікація: вчитель 
біології і хімії, звання 
вчителя середньої 
школи 

Доктор біол. 
наук – зоологія 
- 03.00.08 

Професор – 
03.00.08 
зоологія 

 Рішення Вченої 
ради ІЗ щодо 
присвоєння 
вченого звання 
професора від 
27.05.2014 р. 

відповідає 

 
Кузьмін Провідний 

наук. 
Київський 
національний 

Доктор біол. 
наук – 

Паразитологія вчене звання 
старший 

відповідає 



Юрій 
Ігорович 

співробітник 
відділу 
паразитології 

університет ім. Тараса 
Шевченка, 1993 

Спеціальність: 
зоологія  

Кваліфікація: біолог-
зоолог безхребетних, 
викладач біології і 
хімії 

паразитологія, 
гельмінтологія 

Старший 
дослідник – 
091 біологія 

(30 год.) дослідник 
Рішення 
Атестаційної 
колегії  МОН 
України  від 
11.10.2017. 

 
Кузьміна 
Тетяна 
Анатоліївна 

Старший 
наук. 
співробітник 
відділу 
паразитології 

Київський 
національний 
університет ім. Тараса 
Шевченка, 1996 

Спеціальність: 
зоологія  

Кваліфікація: біолог-
зоолог хребетних, 
викладач біології  

Кандидат біол. 
наук – зоологія 
- 03.00.08 

Старший наук. 
співробітник – 
паразитологія, 
гельмінтологія 

 

 вчене звання 
ст.наук.співр. 
Рішення 
Атестаційної 
колегії МОН 
України від 
28.03.2013 р.  

відповідає 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Дегтяренко Олена 
Володимирівна 

  

В.о. 
старшого 
наук. 
співробітник
а відділу 
фауни та 
систематики 
безхребетних 

Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет, 2004 

Спеціальність: 
педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Географія та історія 

Кваліфікація: вчитель 
географії, історії та 
основ економіки, 
організатор 

Кандидат біол. 
наук – 
екологія – 
03.00.16 

Доцент 
кафедри 
біології 
тварини 

  

Зоологія 
безхребетни
х (16 год.) 

  

Рішення Вченої 
ради НУБіП 
України щодо 
присвоєння 
вченого звання 
доцента 
кафедри 
біології тварин 
від 26.11.2019 
р. 

відповідає 



краєзнавчо-
турістичної роботи 
Сертифікат Cambridge 
English Level 1 
Certificat in ESOL 
International (B2) № 
008219487 від 
11.10.2019 року. 

* Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської мови  

 


	ВІДОМОСТІ про кадрове  забезпечення провадження  освітньої  програми  091 Біологія (зоологія, ентомологія, паразитологія) ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти

