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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат біологічних наук, ботаніка 
Вчене звання  Доцент 
Посада Доцент 
Кафедра Біології рослин 
Факультет/інститут ННЦ “Інститут біології та медицини” 
Посада за сумісництвом  
 
Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році 1. Обов’язкова навчальна дисципліна «Ботаніка», 

освітній ступінь «Бакалавр», 1 курс, денна форма 
навчання, лекції та лабораторні заняття (спеціальність 
091 Біологія). 
2. Обов’язкова навчальна дисципліна «Біологія рослин», 
ступінь "Бакалавр", 1 курс, денна форма навчання, 
лекції та лабораторні заняття  (спеціальність 206 
Садово-паркове господарство).   
3. Обов’язкова навчальна дисципліна «Декоративна 
дендрологія», ступінь "Бакалавр", 2 курс, денна форма 
навчання, лекції та лабораторні заняття  (спеціальність 
206 Садово-паркове господарство).   
4. Дисципліна вільного вибору студента «Топіарне 
мистецтво і основи композиції», ступінь "Бакалавр" 4 
курс, денна форма навчання, лекції та лабораторні 
заняття (спеціальність 206 Садово-паркове 
господарство). 
5. Дисципліна вільного вибору студента «Зонування 
урбанізованих територій за функціональним 
призначенням та специфіка їх озеленення», ступінь 
"Магістр", 1 курс, денна форма навчання, лекції та 
практичні заняття  (спеціальність 206 Садово-паркове 
господарство). 
6. Літня навчальна практика з ботаніки, освітній ступінь 
«Бакалавр», 1 курс, денна форма навчання, 
(спеціальність 091 Біологія). 

У попередні періоди Всі дисципліни, зазначені вище, а також 
1. Обов’язкова навчальна дисципліна «Медична 

біологія», ступінь "Бакалавр", 1 курс, денна форма 
навчання, лабораторні заняття  (спеціальність 
Медицина).   

2. Дисципліна вільного вибору студента «Вертикальне 
озеленення урбанізованих ландшафтів», ступінь 



 

  

"Магістр", 1 курс, денна форма навчання, лекції та 
практичні заняття  (спеціальність 206 Садово-
паркове господарство). 

3. Дисципліна вільного вибору студента «Еволюційна 
морфологія та анатомія квіткових», ступінь "Бакалавр", 4 
курс, денна форма навчання, лекції (спеціальність 091 
Біологія). 
4. Дисципліна вільного вибору студента «Систематика 
квіткових», ступінь "Бакалавр", 4 курс, денна форма 
навчання, лекції (спеціальність 091 Біологія). 
5. Дисципліна вільного вибору студента «Лабораторний 
практикум з біології рослин», ступінь "Бакалавр" 4 курс, 
денна форма навчання, лабораторні заняття 
(спеціальність 091 Біологія). 
6. Дисципліна вільного вибору студента «Прикладна 
ботаніка», ступінь "Магістр", 2 курс, денна форма 
навчання, лекції та лабораторні заняття (спеціальність 
091 Біологія). 
7. Дисципліна вільного вибору студента «Методи 
ботанічних досліджень», ступінь "Бакалавр", 3 курс, 
денна форма навчання, лекції та лабораторні заняття 
(2006 - 2012 р.р.). 
8. Дисципліна вільного вибору студента 
«Цитоембріологія рослин», ступінь "Бакалавр", 3 курс, 
денна форма навчання, лекції та лабораторні заняття 
(2007, 2008 рр.). 
9. Дисципліна вільного вибору студента 
«Порівняльна цитологія рослин» ступінь "Бакалавр", 3 
курс, денна форма навчання, лекції та лабораторні 
заняття (2011, 2012 рр.). 
10. Дисципліна вільного вибору студента 
«Еволюційна морфологія рослин ступінь "Бакалавр" 4 
курс, денна форма навчання, лекції та лабораторні 
заняття (2006-2011 рр.). 
11. Дисципліна вільного вибору студента 
«Еволюційна анатомія рослин», ступінь "Бакалавр" 4 
курс, денна форма навчання, лекції та лабораторні 
заняття (2006-2011 рр.). 
12. Дисципліна вільного вибору студента 
«Фітодизайн та декоративна флористика», освітній 
ступінь «Магістр», 1 курс магістратури, денна форма 
навчання, лекції та лабораторні заняття (2006-2011 рр.). 

 
ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

З 2017 Посада доцент кафедри біології рослин ННЦ Інститут біології та медицини КНУ імені 
Тараса Шевченка 
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: лекції, лабораторні та 
практичні заняття з обов’язкових навчальних курсів, керівництво курсовими та 
дипломними роботами студентів; проведення наукових досліджень за  темою 
кафедри 
Сфера діяльності Освіта/Наука 

2002 р. Отримано звання доцент кафедри ботаніки 
З 1998 по 2016  Посада доцент кафедри ботаніки біологічного факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка  
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: лекції, лабораторні та 
практичні заняття з обов’язкових навчальних курсів, проведення наукових 
досліджень за темою кафедри 
Сфера діяльності Освіта/Наука 



   

 

1997-1998 Посада асистент кафедри ботаніки біологічного факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка  

 Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення лабораторних і 
практичних занять з обов’язкових навчальних курсів ботаніки та лабораторного 
практикума з систематики дводольних рослин 

 Сфера діяльності Освіта/Наука 
З 1995 по 1997 р.р. Посада молодший науковий співробітник кафедри ботаніки НДЧ біологічного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка 
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: участь у проведенні наукових 
досліджень за темою кафедри, аналіз отриманих результатів, завершення 
кандидатської дисертації. 
Сфера діяльності Наука 

 
 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

Період (починати з 
останнього) 

Етап (опис) 

11.05.2022-25.05.2022 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти»  

03.03.2021-11.03.2021 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Підвищення кваліфікації за програмою Роль гарантів ОП у розбудові внутрішньої 
системи забезпечення якості вищої освіти. 

18.01.2021-22.01.2021 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Курс підвищення кваліфікації та розвитку професійних компетентностей викладачів 
«KNU Teach Week»  
Опанувано засоби і методи здійснення ефективного дистанційного навчання. 

11.09.2017 – 11.10.2017. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 
Вул. Терещенківська 2, 
Київ, Україна 
Відділ Систематики та флористика судинних рослин. 
Перелік основних набутих навичок 
Опановано методики виготовлення мікропрепаратів епідерми листків в 
парадермальній площині для досліджень за допомогою СМ та СЕМ. Проведено 
дослідження ультраструктури поверхні листків Ginkgo biloba з використанням 
методів світлової мікроскопії та СЕМ. За результатами роботи підготовлено рукопис 
статті; методику впроваджено у навчальний процес (“Лабораторний практикум з 
ботаніки”). 

2005 р. Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України 
Вул. Терещенківська 2, 
Київ, Україна 
Відділ Систематики та флористика судинних рослин, лабораторія палінології. 
Перелік основних набутих навичок 
Опановано методики обробки пилкових зерен та виготовлення їх мікропрепаратів 
для дослідження за допомогою СМ та СЕМ. Проведено паліноморфологічні 
дослідження 4 родів Asteraceae флори України з використанням методів світлової 
мікроскопії та СЕМ. Результати роботи відображені в публікаціях та впроваджені у 
навчальний процес (спецкурси “Методи ботанічних досліджень”, “Еволюційна 
морфологія” та “Еволюційна анатомія рослин”). 

1997 р. Отримана кваліфікація Ботаніка 03.00.05. Захистила кандидатську дисертацію на 
тему кандидата «Рід Doronicum L. (Asteraceae) у флорі України (морфологія, 
анатомія, систематика, фітохорологія)» 

З 1992 по 1995 рр. Аспірантура кафедри ботаніки КНУ імені Тараса Шевченка. 
З 1987 по 1992 рр. Навчання у КДУ ім. Т.Г. Шевченка. 

Отримана кваліфікація Біолог–ботанік вищих рослин. Викладач біології та хімії 
(диплом з відзнакою) 

  
 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 



 

  

Рідна мова Українська 
Іноземна мова 1 Російська, вільно 
Іноземна мова 2 Англійська, рівень (A2/B1) 
Іноземна мова 3 Польська, рівень (A1/A2) 

Комунікаційна компетентність Комунікативна у спілкуванні з колегами та студентами. Підтримую 
професійні контакти з науковою громадськістю в освітній та науковій діяльності. 

Гарні навички комунікації отримала за участі в міжнародних 
конференціях, симпозіумах та семінарах, а також під час навчання на курсах 
англійської мови. Окрім того, у складі журі: 
• Всеукраїнського конкурсу Intel-ЕкоУкраїна – національного етапу 

міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel-ISEF 
(2011 - 2014 рр.), 

• IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 
• І туру Всеукраїнського конкурсу з природничих, технічних та гуманітарних 

наук зі спеціальностей “Біологія” та “Екологія”, 
• Міжнародної наукової конференції “Шевченківська весна: досягнення 

біологічної науки”. 
Організаційна/управлінська 

компетентність 
Гарант Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої 
освіти «Ландшафтний дизайн урбанізованого середовища» за спеціальністю 
206 «Садово-паркове господарство». 
Куратор двох груп іноземних студентів 4 курсу та групи магістрів 2року навчання 
(спеціальність “Садово-паркове господарство”). 
Голова організаційного засідання конкурсної комісії "Біологія" Державної наукової 
установи "Інститут модернізації змісту освіти" при МОН (2019 р.). 
Відповідальний виконавець наукового проекту «Розробка стратегії подолання 
“Міського острова тепла” урболандшафту Києва на основі підбору стрес-
толерантних видів світової флори» по конкурсному проекту Ф 76 / 37497, грант 
0117U001999 (2017/18). 
Заступник завідувача кафедри ботаніки (1998- 2016 рр.), секретар кафедри 
ботаніки (2012-2016 рр.) ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ імені Тараса 
Шевченка. 
Відповідальний секретар Матеріалів наук. читань, присвячених 100-річчю 
відкриття подвійного запліднення С.Г. Навашиним (1998). 
Науковий керівник студентських робіт освітнього ступеню «Бакалавр» і 
«Магістр»: загалом понад 90 студентів захистили випускні кваліфікаційні роботи. 

Цифрові компетенції Професійно володію програмним забезпеченням аналізу зображень анатомічних 
препаратів, статистичного аналізу та різними видами презентації даних навчальної і 
наукової роботи. 
Високий рівень обробки інформації: набір, редагування та переклад текстів, обробка 
фото та рисунків в програмі Photoshop, таблиць та діаграм в програмах Exel, 
обробка статистичних даних пакетом програм Statistiсa. 
Комунікація: високий рівень он-лайн комунікацій. 
Створення контенту (програм, сайтів): маю досвід звантаження текстової інформації 
та фото на сайти. 

Інші комп’ютерні навички Грамотний користувач пакетом Office Microsoft (World, Excel, PowerPoint), Photoshop, 
Mouvi Marcet та Internet. 

Професійні навики (із числа не 
зазначених вище)  

Володію методами світлової та сканувальної електронної мікроскопії; методами 
фітодизайну та декоративної флористики (на високому рівні володію різними 
техніками створення букетів та квіткових композицій).  
Добре обізнана з підготовкою документів на отримання ліцензії на впровадження 
освітньої діяльності за напрямком підготовки магістр: з 2019 року є гарантом 
навчальної програми «Ландшафтний дизайн урбосередовища» 206 «Садово-
паркове господарство»).  
Обізнана з порядком розподілу навантаження та ведення навчально-методичної 
документації (з 2012 року виконую обов’язки секретаря кафедри).  
Рецензую навчальні і наукові публікації. Виступаю опонентом кандидатських 
дисертацій. 

Області професійних інтересів Систематика морфологія та анатомія квіткових; паліноморфологія, прикладна 
ботаніка: фітодизайн та декоративна флористика; урбоекологія: кліматоформуючий 
потенціал деревних рослин, глобальні зміни клімату.  



   

 

 
 
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 Автор бл. 110 наук. та 20 наук.-метод. робіт, серед яких 4 навч. посібники, в тому 
числі “Еволюційна морфологія Magnoliophyta. Конспект лекцій” (2018 р.); Робочий 
зошит із медичної біології. Практичні заняття / В.М. Трохимець, О.К. Вороніна, К.С. 
Афанасьєва, …. В.А. Баданіна, О.В. Вашека. - К.: ВПЦ Київський університет, 2020. – 
135 с. 
 
Вибрані праці: 
1. Oxana A. Futornа , Vladislava A. Badanina, Marina N. Gaidarzhy , Anastasiya V. 
Golubenko , Nataliya Yu. TaranVariability of Anatomical Features of Leaf Blade in Species 
of GenusMagnolia L.on the First Ontomorphogenesis Stages//Journal of Automation and 
Information Sciences. –2020. –52(4). –P. 26-37. 
DOI:10.1615/JAutomatInfScien.v52.i4.30 (Scopus) 
2. Shevchyk V.L., Badanina V.A., Matsyura A.V., Hordii N.M., Bezsmertna O.O., 
Rubanovska N.V., Babytskiy A.I. Modern distribution and phytocenotic features of Allium 
L. in the forest steppe of Dnipro region // Ukrainian Journal of Ecology. -10 (1). -2020. -
P.273-276.doi: 10.15421/2020_43. (Web of Science) 
3. Futornyi, D.D., Badanina, V.A. Variability of anatomical features in plants Syrenia 
dolichostylos Klokov in the process of ontomorphogenesis // Journal of Automation and 
Information Sciences. – 2019. – 51 (6). – P. 51-60. 
DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i6.50 (Scopus) 
4. Svietlova N.B., Storozhenko V.A., Futornа O.A., Badanina V.A., Tischenko O.V., Olshanskij 
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