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Стать Ч | Дата народження 14/01/1977 | Громадянство  Україна     

   

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)   Кандидат біологічних наук, спеціальність - 03.00.11 – 

цитологія, клітинна біологія, гістологія.   

Вчене звання    Доцент кафедри цитології, гістології та 

репродуктивної медицини    

Посада   Доцент   

Кафедра   Кафедра цитології, гістології та репродуктивної 

медицини   

У поточному році   1.  «Біологія клітини» для студентів спеціальності «Біотехнологія» (освітній рівень 

«Бакалавр», 1 курс). Лекції, лабораторні заняття.    

 2.  «Гістофізіологія сенсорних систем» (освітній рівень «Бакалавр», 4 курс) Лекції, 

лабораторні заняття.   

 3.  «Методи дослідження клітин» для студентів спеціальності «Біологія», (освітній 

рівень «Бакалавр», 3 курс). Лекції.    

 4.  «Теорія еволюції» для студентів спеціальності «Біологія», (освітній рівень 

«Бакалавр», 3 курс). Семінари.    

 5.  «Методи дослідження клітин» для студентів спеціальності «Біологія», (освітній 

рівень «Бакалавр», заочне відділення 4 курс). Лекції   

 6.  «Теорія еволюції» для студентів спеціальності «Біологія», (освітній рівень 

«Бакалавр», заочне відділення 4 курс). Лекції, семінари.   

 7.  «Гістофізіологія сенсорних систем» (освітній рівень «Бакалавр», заочне відділення 

5 курс) Лекції, лабораторні заняття.   

 8.  «Патологія репродуктивної системи» для студентів спеціальності «Біологія», 

(освітній рівень «Бакалавр», 4 курс). Лекції.   

 9.  «Едокринологія репродукції» для студентів спеціальності «Репродуктологія», 

(освітній рівень «Магістр», 2 курс). Лекції.  

У  попередні 

періоди   

  1.  «Histology, Cytology, Embryology» (англійською мовою, освітній ступінь 

«Бакалавр», 1 курс). Лекції, лабораторні заняття.    

 2.  «Еволіційні передумови антропосоціогенезу» для студентів спеціальності 

«Гістологія», (освітній рівень «Магістр», 2 курс). Лекції, семінари.   

 3.  «Гістологія» для студентів спеціальності «Біологія», 1 курс, бакалавр. Лабораторні 

заняття.   

                      Curriculum Vitae                   Пустовалов А. С.       
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Факультет/інститут   ННЦ «Інститут біології та медицини»   

Посада за сумісництвом   -   

   

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:    

  3. «Біологія людини для студентів спеціальності «Психологія», 1 курс, бакалавр. 

Семінарські заняття.   

4. «Гістохімія» для студентів спеціальності «Біологія», 4 курс, бакалавр. Лекції та 

лабораторні заняття.   

5. «Медична біологія» для студентів спеціальності «Медицина», (англійською мовою, 

освітній рівень «Бакалавр»), 1 курс. Лекції, лабораторні заняття.   

6. «Основи імуноцитології» для студентів спеціальності «Біологія», (освітній рівень 

«Бакалавр», 4 курс). Лекції, семінари.    

7. «Порівняльна гістологія» для студентів спеціальності «Гістологія», (освітній рівень 

«Магістр», 2 курс). Лекції, семінари.   

8. «Порівняльна гістологія» для студентів спеціальності «Гістологія», (освітній рівень 
«Магістр», заочне відділення 2 курс). Лекції, семінари.   

9. «Загальна цитологія» (освітній рівень «Бакалавр», 1 курс). Лабораторні заняття.    

10. «Біологія індивідуального розвитку» (освітній рівень «Бакалавр», 2 курс). Лабораторні 

заняття.   

11. «Біологія розвитку» (освітній рівень «Бакалавр», 4 курс). Семінари.   

12. «Основи імуноцитології» для студентів спеціальності «Біологія», (освітній рівень 

«Бакалавр», заочне відділення 4 курс). Лекції, семінари.    

   

   

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ   

   

   

Період (починати з 

останнього)   

Етап (опис)   

З 2008 р.   

   

Посада  Доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку (з 2016 р. – 

кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини)   

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул.  

Володимирська, 60, м. Київ, 01601; WEB-site: http://www.univ.kiev.ua)   

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: читання лекцій та 

проведення семінарських і лабораторних занять з обов’язкових навчальних 

дисциплін та дисциплін вільного вибору студента, наукове керівництво 

студентськими курсовими та випускними роботами, написання 

навчальнометодичної літератури, проведення наукових досліджень за 

тематикою кафедри    

Сфера діяльності або сектор Освіта / Наука   

Період (починати з 

останнього)   
Етап (опис)   

   2014      Стажування – Державна установа «Інститут геронтології  ім. Д.Ф.  

Чеботарьова» Н АМН України, м. Київ   

Набуті навички – особливості застосування цитологічних та гістологічних 

методів у геронтологічних дослідженнях   

2004   Отримана кваліфікація –  рівень НРК 8,  кандидат наук, дисертація на тему 

«Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на 

гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз) », здобуття 

наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11 – 

цитологія, клітинна біологія, гістологія    

З 1999 по 2003   Аспірантура на кафедрі цитології, гістології та біології розвитку біологічного 

факультеті Київського Університету імені Тараса Шевченка.   
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З 2000 по 2008 р.   

   

Посада Асистент кафедри цитології, гістології та біології розвитку   

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (вул.  

Володимирська, 60, м. Київ, 01601; WEB-site: http://www.univ.kiev.ua)   

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення 

лабораторних та семінарських занять з обов’язкових навчальних дисциплін і 

лабораторних практикумів, керівництво курсовими роботами студентів, участь 

у наукових дослідженнях за тематикою кафедри   

Сфера діяльності або сектор Освіта / Наука   

   

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ   

З 1994 по 1999   Навчання на біологічному факультеті Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 
«Біологія» та здобув кваліфікацію магістра – цитолога, гістолога та біолога 
індивідуального розвитку, викладача біології.   

   

    

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ   

Найменування    Рівень (опис)   

Рідна мова   Російська, українська   

Іноземна мова 1   англійська, рівень (B2), сертифікат: «Advanced»   

Комунікаційні 

компетентність   

Здійснюю спілкування в діалоговому режимі зі студентами на лабораторних, 

семінарських і практичних заняттях та під час виконання наукової роботи з 

метою формування теоретичних знань і професійних навичок. Також підтримую 

спілкування з науковою громадськістю в освітній та науковій діяльності.    

Організаційна/управлінська 

компетентність   

Керувати курсовими роботами студентів на освітніх рівнях "Бакалавр" та 

"Магістр".  Керувати студентською практикою у денній та заочній формах 

навчання.    

Є куратором групи студентів.   

Інші комп’ютерні навики   Досвідчений користувач пакетом Office Microsoft (World, Excel, PowerPoint).      

Впевнений користувач Internet ,браузерів.    

Володіння програмами для цифрової обробки фотографій, мофрометричних 

вимірів та статистичної обробки: ImageJ,  Adobe Photoshop, Statistica тощо.   

   

Професійні навики (із числа 

не зазначених вище)    

Брати участь у написанні підручників та навчальних посібників з цитології, 

гістології, ембріології. Брати участь у наукових дослідженнях.   

Області професійних 

інтересів   

Сферою наукових інтересів є вивчення механізмів регуляції ендокринної 
системи у тварин, зокрема нейроімуноендокринних взаємодій, залучення 
нейрогліальних клітин до регуляції ендокринних функцій, регуляція 
репродуктивної функції тварин.   

Цитологія, гістологія та репродуктивна біологія.   

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)   
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