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Науковий ступінь Кандидат сільськогосподарських наук, 03.00.16 - екологія
Посада Асистент кафедри екології та зоології
Кафедра Кафедра екології та зоології
Факультет/інститут Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»

Навчальні дисципліни, у викладанні яких брав участь:
У поточному році 1. Загальна екологія (та неоекологія), бакалаври, 2 курс, лабораторні.

2. Вступ до екології, бакалаври, 1 курс, практичні заняття.
3. Промислова екологія, магістри, 2 курс, лекції, практичні заняття.
4. Екологія людини, бакалаври, 4 курс, лекції, практичні заняття.
5. Екологічна експертиза та нормування антропогенного навантаження,

бакалаври, 4 курс, лекції, практичні заняття.
6. Екологія людини та урбоекологія, бакалаври 2 курс, лекції, практичні
7. Екологічна безпека та техноекологія, бакалаври, 3 курс, лекції, практичні
8. Екологічна стандартизація та сертифікація, магістри 1 курс, лекції, практичні
9. Навчальна практика з ландшафтної екології, бакалаври, 2 курс

У попередні періоди 1. Екологічний маркетинг, магістри 1 курс, лекції, практичні
2. Екологія людини, бакалаври (ОП «Технології медичної діагностики та

лікування», лекції, практичні
3. Medical biology, магістри 1 курс, лабораторні (ОП «Medicine»)
4. Laboratory diagnosis of parasitic infestations, магістри 4 курс, лабораторні (ОП

«Medicine»)

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього) Етап (опис)

З 2011 і дотепер Посада: асистент 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

З 2006 по 2010 Посада: старший викладач
Назва підприємства: Національний університет біоресурсів та
природокористування
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: викладання дисциплін
Сфера діяльності або сектор: Освіта

З 2004 по 2005 Посада: старший науковий співробітник
Назва підприємства: Інститут агроекології та природокористування УААН



Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: проведення досліджень
Сфера діяльності або сектор: Наука

З 2001 по 2004 Посада: аспірант
Назва підприємства: Інститут агроекології та природокористування УААН
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: дослідження
особливостей формування ентомокомплексів в агроекосистемах Центрального
лісостепу України
Сфера діяльності або сектор: Наука

З 1996 по 2001 Посада: студент біологічного факультету
Назва підприємства: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: навчання
Сфера діяльності або сектор: Освіта

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

2017 Національний транспортний університет, травень, 2017, №189/17 Формування
екологічних компетенцій в умовах глобальних ризиків.

2005-2006 Курси з менеджменту якості (TUV Rheinland Україна). Отримана кваліфікація:
спеціаліст з систем менеджменту якості, аудитор з систем менеджменту якості.

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування Рівень (опис)

Рідна мова Українська
Іноземна мова 1 Російська, вільно
Іноземна мова 2 Англійська, B2
Іноземна мова 3 Румунська, В2

Організаційна/управлінська
компетентність

2021 – дотепер Відповідальний за інформаційне забезпечення сайту ННЦ
“Інститут біології та медицини”
2009-2010 В.о. завідувача кафедри стандартизації та сертифікації
сільськогосподарської продукції Національного університету біоресурсів та
природокористування

Цифрові компетенції Створення сайтів: Joomla, Wix
Графічні програми: Adobe Photoshop
Статистика: пакет MS Office
Робота з тестами та презентаціями: пакет MS Office, цифрові інструменти Google

Професійні навики (із числа
не зазначених вище)

Володіння методами внутрішнього та сертифікаційного аудиту систем
менеджменту на відповідність ISO 9001, ISO 14001, розробка нормативних
документів.

Області професійних
інтересів

Екологічна стандартизація та сертифікація, належна сільськогосподарська
практика (GAP), урбоекологія, екологія людини.

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 8 публікацій у галузі екології та сільського господарства, зокрема 1 навчального
посібника (у співавторстві).

1. Козелкова В.В., Карлащук С.В. Ризик-орієнтований підхід до оцінки антропогенного
впливу на водні об’єкти // Міжнародна науково-практична конференція: наука,
освіта і суспільство: нові дослідження та перспективи – 6 травня 2022 р.: збірник тез
доповідей – с. 38 – 40.

2. Кобець М.Ю., Карлащук С.В. Оцінка життєвого циклу твердого біопалива // Тези XVII
Всеукраїнської наукової on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих
учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології» м. Житомир, 15 квітня
2021 р. с. 38

3. Лаврентьєва А.Д., Карлащук С.В. Розробка настанови з управління екологічними
аспектами в галузі птахівництва// Тези XVII Всеукраїнської наукової on-line
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конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю
«Сучасні проблеми екології»;, м. Житомир, 15 квітня 2021 р. с. 65

4. Пастушенко Н.С., Карлащук С.В., Екологічна структура угруповань булавовусих
лускокрилих урбанізованих територій України// Тези XVII Всеукраїнської наукової
on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною участю
«Сучасні проблеми екології», м. Житомир, 15 квітня 2021 р. с. 67

5. Карлащук С.В. Жуки-короїди як індикатори стану деревних насаджень в лісових
господарствах та об’єктах природно-заповідного фонду // Пирятинські екологічні
читання: матеріали науково-практичної конференції, 13 травня 2019 р., м. Пирятин. -
К.: Талком, 2019. - С. 33-37

6. Екологічний маркетинг: навчальний посібник / Л.П. Гацька, С.В. Карлащук, Т.Б.
Харченко. - К., 2018. -164 с.

7. Попелиця Masonaphis sp. (Homoptera: Aphidoidea) – новий небезпечний шкідник
рододендронів в Україні / С. Карлащук, П. Чумак, В. Ковальчук // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження
рослинного різноманіття. - 2015. - Вип. 1. - С. 60-62.

8. Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для
агроекосистем цукрових буряків / С. В. Карлащук, Ю. В. Слива // Цукор України. -
2011. - № 8. - С. 9-12.

Конференції 2022р. - Міжнародна науково-практична конференція: наука, освіта і суспільство.
2021р. - XVII Всеукраїнська наукова on-line конференція здобувачів вищої освіти і молодих

учених з міжнародною участю «Сучасні проблеми екології».
2019р. - Пирятинські екологічні читання.

Курси Курси з менеджменту якості (TUV Rheinland Україна)

Сертифікати Сертифікат спеціаліста з систем менеджменту якості, аудитор з систем менеджменту
якості.

Премії та нагороди 2010р.  - Почесна Грамота Національного університету біоресурсів та природокористування


