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Стать Ч | Дата народження 10/06/1957 | Громадянство  України 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор біологічних наук, 03.00.16-екологія 

кандидат біологічних наук, 03.00.18-гідробіологія 

Вчене звання  Професор кафедри зоології 

Посада Професор  кафедри екології та зоології 

Кафедра Кафедра екології та зоології 

Факультет/інститут Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом Директор  Центру  європейської та євроатлантичної інтеграції 

Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління Мінекоенерго 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  

У поточному році 1. Основи екології,  

2. Системна оцінка якості середовища 

3. Гідроекологія 

4. Основи екологічної токсикології 

5. Інформаційні процеси в популяціях 

6. Теорія катастроф 

7. Основи екотехнології 

У попередні періоди 1. Екологія та охорона природи 

2. “Зоологія хордових”,  

3. Зоологія безхребетних 

4. Краніологія 

5. Загальна іхтіологія 

6. “Анатомія людини”,  

7. “Прикладна екологія”,  

8. “Загальна гідробіологія”, 

9.  ”Спеціальна гідробіологія”,  

10. Біогеографія 

11. “Основи системних досліджень в екології та зоології”,  

12. “Екологічні основи життєдіяльності г гідробіонтів”,  

13. Екологічне нормування 

14. Основи екомоніторингу 

15. Безпека життєдіяльності 

16. Трофологія водних тварин 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 2017 Посада: професор  кафедри екології та зоології 

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: викладання дисциплін 

Сфера діяльності або сектор Освіта 



  

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 

2005 

 

Посада: професор  кафедри зоології, потім - кафедри екології та охорони навколишнього 

серердовища 

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: викладання дисциплін 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

З 2000 по 2005 Посада: доцент кафедри зоології 

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: викладання дисциплін 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

1997-2000 Докторант кафедри зоології 

1993 Присвоєне звання доцента кафедри зоології 

1992 Доцент кафедри зоології 

З 1984 по 1992 Посада: асистент кафедри зоології 

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: викладання дисциплін 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

З 1981 по 1983 Посада: інженер кафедри зоології 

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Сфера діяльності або сектор Наука  

З 1979 по 1981 

 

Посада: лаборант, старший лаборант 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: Технічний супровід досліджень 

прісноводного зооперифітону 

Сфера діяльності або сектор: Наука  

З 1974 по 1979 

 

Посада: студент біологічного факультету  

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: навчання на кафедрі зоології 

хребетних 

Сфера діяльності або сектор: Освіта  

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

2016 Стажування при Відділі інтеграції біоциклів Інституту морської біології НАН України, 

Одеса, консультант – директор Інституту член-кор. НАНУ Б.Г. Александров  

2012 Стажування при відділі екотоксикології Інституту гідробіології НАН України 

2008 Присвоєне звання професора кафедри зоології  

2005 Курс МЗ-78-В-05 (Екологічне планування для операцій і навчань, які проводяться НАТО 

Школи НАТО в Обераммергау –2005 р. (Volodymyr Gandzyura has successfully completed the 

Environmental planning for NATO-led operation and exercises course, presented during the period 

21-25 November 2005, Mark P. Sullivan, Colonel, United States Air Force Commandant, NATO 

School. 

2004 Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.16-екологія «Продуктивність біосистем у токсичному середовищі» 

2001 Курс С-77-А-01 (Захист довкілля у військовому секторі для генералів Volodymyr Gandzyura 

has successfully completed the Environmental Protection for General/Flag Officers Course C-77-

A-01 presented during the period 7 July – 11 July 2001 (Joseph W. Ralston General, United States 

Air Force Supreme Allied Commander, Europe (The NATO School (SHAPE).  

2000 Перші Міжнародні курси з безпеки в Північній Європі при Національному оборонному 

Коледжі Швеції – Стокгольм, 2000р.  

2000 Курс С-75-А-00 (Захист навколишнього середовища у військовому секторі) Школи 

Верховного Головнокомандувача НАТО в Європі (Обераммергау, 27 березня-7 квітня 2000р.)  

1996-2000 Локторантура при кафедрі зоології КНУШ 

1989 Факультет підвищення кваліфікації при Московському державному університеті ім. М.В. 

Ломоносова (вересень-грудень 1989 р.; науковий консультант проф. А.С. Константинов 

1986 захистив кандидатську дисертацію «Накопичення і трансформація азоту і фосфору молоддю 

риб дніпровських водосховищ» зі спеціальності 03.00.18.- Гідробіологія 

1981-1985 аспірантура (заочна) при Інституті гідробіології НАН України 



   

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ 

1980-1982 Вечірній університет марксизму-ленінізму при Київському МК КПРС (1980-1982, 

(диплом з відзнакою); 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Англійська, В1 /В2  

Іноземна мова 1 Російська С2 

Комунікаційні компетентність Навики комунікації отримав під час виконання обов’язків  директора  Центру  
європейської та євроатлантичної інтеграції Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління Мінекоенерго 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Організаційний та управлінський досвід отримав під час виконання обов’язків  

директора  Центру  європейської та євроатлантичної інтеграції Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління Мінекоенерго,  

– в 1997 р. році отримав грант Міністерства з питань науки і технологій України як 

автор і науковий керівник теми № 6.4/249 «Продуктивність екосистем різного ступеня 

забруднення та кількісні інтегральні критерії оцінки якості середовища за 

продукційно-енергетичними параметрами біологічних систем», державний 

реєстраційний № 0197U01766.   

З 1997 року працював (за сумісництвом) у Центрі екологічного моніторингу України 

на посаді головного наукового співробітника, де займався вивченням впливу нових 

ядерних блоків Хмельницької та Рівненської АЕС на екосистеми 30-кілометрових зон 

(керівник біологічної частини прогнозу змін у 30-ти кілометровій зоні). 

Експерт проектів ДКНТ в галузі екології та зоології. З 1999 р. займаюся екологічними 

проблемами, пов’язаними з військовим сектором (у контакті з Генеральним Штабом 

Збройних Сил України та іншими компетентними структурами), зокрема проблемами 

екологічної безпеки України і міжнародним співробітництвом у цій галузі. Низка 

публікацій у спецматеріалах відповідних нарад НАТО. 

З 2006 р.– член Координаційно-наглядової ради з питань реалізації Програми 

реабілітації територій, забруднених унаслідок військової діяльності на 2002-2015 роки 

при Міністерстві оборони України (за запитом Міністра оборони України та поданням 

В.В. Скопенка). 

З 2006 по 2011 р. очолював Центр екобезпеки та евроатлантичного співробітництва 

при ДЕІ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. 

З 1979 постійно брав участь у виконанні науково-дослідних робіт (госпдоговірних і 

держбюджетних), зокрема: 

– був відповідальним виконавцем держбюджетної теми № 55 «Вивчення 

найважливіших груп тварин (членистоногі, риби, птахи, ссавці) Палеарктики з метою 

їх раціонального використання і охорони» (№ держреєстрації 01954025822); 

– теми № 97/091 «Дослідження тваринного світу України як складової частини 

світової фауни, морфофізіологічних ї екологічних особливостей тварин та регуляції 

деяких параметрів їх популяцій в умовах якісних змін довкілля», яка входить до 

комплексної наукової програми Київського університету «Охорона навколишнього 

середовища».  

– у 1995 р. його проект (сумісно з Л.Л. Малишева “Моніторинг забруднень басейну 

Дніпра” посів перше місце в Європі на конкурсі наукових проектів НАТО; 

Брав участь у низці інших проектів. 

Цифрові компетенції Обробка інформації: впевнений користувач Statistica 5, обробка та представлення даних в 

MS Excel  

Комунікація: використання сучасних комунікаційних засобів (ел. пошта, Skype, Viber), 

створення презентацій в MS Power Point 

Створення контенту (програм, сайтів): знання основ створення Web-сайтів (WIX) 

Мережева та програмна безпека:  на рівні впевненого користувача (налаштування роутера, 

підключення WiFi, монтаж та підключення локальної мережі) 

Вирішення проблем:  встановлення та налагодження ОС Windows, MS Office 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Визначення видової приналежності прісноводних гідробіонтів 

Проведення гідробіологічних та санітарно-гігієнічних досліджень водних екосистем 

Проведення оцінки впливу на навколишнє середовище господарської діяльності 

Області професійних інтересів Екологія, механізми функціонування екосистем в умовах антропогенного навантаження, 

оцінка якості середовища існування, здоров̓я екосистем, забруднення навколишнього 

середовища, важкі метали, екотоксикологія  



  

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 1. Denchylia-Sakal, H.M., Gandzyura, V.P., Kolesnyk, A.V. (2019). Accumulation of zinc and copper 

compounds and their effect on assimilation system in Trifolium pratense L. Ukrainian Journal of Ecology, 

9(3), 247-254. 

2.  Гандзюра В., Корево Н. Особливості фосфорного балансу риб за підвищеного вмісту Cu2+ у воді // 

Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Біологія. – 2019, №1 (77). – С. 75-79. 

3. Veniamin Zamorov, Yuriy Karavanskiy, Yevhen Leonchyk, Volodymyr Gandzyura, and Yuriy Kvach. The 

effect of atmospheric pressure and water temperature on the swimming activity of Round goby, Neogobius 

melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) // Acta Ichthyologica et Piscatoria (2018) 48 (4): 

373–379. 

4. Бур҆ян З.В., Гандзюра В.П., Трохимець В.М.Структурно-функціональна організація 

угруповань літорального зоопланктону верхів҆я  Кременчуцького водосховища // 

Рибогосподар-ська наука України. – 2018, №1 (43). – С. 15-25. 

5. Л. П. Новосельська, Т. Г. Іващенко, В.П. Гандзюра, О. П. Кулінич ;Основи біобезпеки (екологічний 

складник) : Навчальний посібник К.: Інститут екологічного управління та збалансованого 

природокористування, 2017. – 180 с. 

6. Гандзюра В.П. та ін. (колективна монографія). Зоологічні дослідження у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка.– Київ: «ТЩФІ КІМЕ», 2014. – Т.1. – 440 с. (3.1.  Продукційно-

енергетична оцінка негативного антропогенного впливу на гідробіонтів і гідроекосистеми (С. 298-

338). 

7. Z. V. Burian, V. M. Trokhymets, V. P. Gandzyura Seasonal dynamics of the littoral zooplankton groups of the 

Uday river within the national nature park "Pyryatynsky" // Biosystems diversity – 2017. – V. 25, №3. – Р. 

197-202. 

8. Handzyura V./ and other/ Influence Of Hpp Issues and challenges of small hydropower development in the 

Carpathians region (hydrology,hydrochemist-ry, and hydrobiology of watercourses) колективна монограф. 

Ed.: Uzhhorod-L'viv-Kyiv: Hydroecol/ Soc. "Uzh", 2016. Publisher: "Lira" (Uzhhorod,),Ed.: A. Kovalchuk – 

195 р. 

9. Гандзюра В.П., Корево Н.И. Особенности фосфорного баланса рыб в условиях повышенного 

содержания Cd
2+

 в воде // Труды ВНИРО: Москва: 2016, том.62. С.190-196. 

10. Гандзюра В.П. Екологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 

Видання третє, перероблене і доповнене (з грифом МОНУ) К., Сталь,  2012. – 390 с. 

11. Гандзюра В.П., Грубінко В.В. Концепція шкодочинності в екології. Монографія. – Київ-Тернопіль: 

Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – 144 с. 

12. Гандзюра В.П. Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища важкими металами. 

– Київ: ВГЛ “Обрії”, 2002. – 248 с. 

Конференції 1. З̓̓̓
҆҆
'їзд Гідроекеологічного товариства України 2019 р., м. Київ.  

2. БондарО.І., Гандзюра В.П., Погурельськуий С.П. Проблеми екобезпеки сектору оборони України та 

шляхи їх вирішення в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції // VinSmartEco Зб. м-лів І 

Міжнар. науково-практ. конф. (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ “Вінницька 

ака-демія неперер-вної освіти”, 2019. – С. 18-20 

3. Гандзюра B.П. Корево Н.І. Проблеми методології іхтіотоксикологічних досліджень// Сучасні 

проблеми теоретичної і практичної іхтіології. – М-ли Х міжнар. іхтіологічної науково -

практичної конференції (Киів, 19-21 вересня 2017). – Херсон, 2017, – С. 62-67. 

4. Гандзюра В.П. Особливості росту і метаболічних процесів риб у токсичному середовищі   // Сучасні 

проблеми теоретичної і практично іхтіології. М-ли ІХ Міжнар. Іхтіолог. Наук.-практ. Конф. –(Одеса, 

14-16 вересня 2016 р.). – Одеса: ТЕС, 2016. – С. 41-44. 

5. Гандзюра В.П., Гандзюра Л.О. Кількісні критерії оцінки стану екосистем і якості середовища // ІІ 
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