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Науковий ступінь Кандидат біологічних наук, 03.00.08-зоологія
Вчене звання Доцент кафедри зоології
Посада Доцент кафедри екології та зоології
Кафедра Кафедра екології та зоології
Факультет/інститут Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини»

Лекційні дисципліни, у викладанні яких брав участь:
У поточному році 1. Вступ до університетських студій, спеціальність “Екологія”, бакалавр, 1 курс,

лекції
2. Зоологія, спеціальність “Біологія”, бакалавр, 1 курс, лабораторні заняття.
3. Основи екології, спеціальність “Філологія”, бакалавр, 2 курс, лекції.
4. Основи екології, спеціальність “Соціологія”, бакалавр, 2 курс, лекції.
5. Заповідна справа, спеціальність  “Екологія”, 3 курс, лекції та практичні

заняття.
6. Лабораторний практикум з зоології, спеціальність “Біологія”, бакалавр, 4

курс, лабораторні заняття.
7. Фандрайзинг та реалізація природоохоронних проектів, спеціальність

“Екологія”, магістр, 1 курс, лекції та практичні заняття.
8. Методологія охорони довкілля, спеціальність “Екологія”, магістр, 1 курс,

лекції та практичні заняття.
У попередні періоди 1. Охорона природи, спеціальність “Біологія”, бакалавр, 4 курс, лекції.

2. Управління природоохоронними територіями, спеціальність “Екологія”,
магістр, 1 курс, лекції та практичні заняття.

3. Іхтіологія, спеціальність “Біологія”, бакалавр, 4 курс, лекції.

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

З 2017 Посада: доцент 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 2014 по 2017 Посада: доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища
Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: викладання дисциплін



Сфера діяльності або сектор: Освіта
З 2011 по 2014 Посада: заступник директора навчально-наукового центру «Інститут біології»

Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: організація навчального
процесу
Сфера діяльності або сектор: Освіта.

З 1998 по 2011 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.

З 1995 по 1998 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 1994 по 1995 Посада: молодший науковий співробітник.
Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка.
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: іхтіологічні дослідження.
Сфера діяльності або сектор: Наука.

З 1991 по 1994 Посада: аспірант біологічного факультету.
Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: іхтіологічні дослідження.
Сфера діяльності або сектор: Наука.

З 1986 по 1991 Посада: студент біологічного факультету.
Назва підприємства: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка
Основний вид діяльності та функціональні обов’язки: навчання на кафедрі
зоології.
Сфера діяльності або сектор: Освіта.

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

2022 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Державна
екологічна академія післядипломної освіти та управління.
Інформаційно-просвітницький семінар за темою: «Проведення заходів з нагоди
Всесвітнього дня охорони праці». Свідоцтво про підвищення кваліфікації №
22-49.

2021 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Державна
екологічна академія післядипломної освіти та управління. Науково-практичний
онлайн-семінар для науковців "Організація моніторингу водно-болотних угідь та
імплементація Рамсарської конвенції", у рамках проекту "Підтримка
природно-заповідних територій в Україні. Свідоцтво про підвищення кваліфікації
№ 08-78.

2019 Міністерство енергетики та захисту довкілля України Державна екологічна
академія післядипломної освіти та управління. Свідоцтво про підвищення
кваліфікації №110/1-22 "Розроблення науково-методичних засад оцінювання
екосистемних послуг в Україні".

2016 Міністерство екології та природних ресурсів України Державна екологічна
академія післядипломної освіти та управління. Свідоцтво про підвищення
кваліфікації № 57-23 «Організація екскурсійної діяльності на територіях установ
природно-заповідного фонду за методикою «Інтерпретація природи»».
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2005 Еколого-просвітницький центр «Заповідники» (Москва, Російська федерація)
«Організація навчальних семінарів для працівників природоохоронних
територій». Свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 403.

1996 Інститут зоології ім. ІІю Шмальгаузена НАНУ. Дисертація на здобуття наукового
ступеня кандидата біологічних наук «Мінливість морфологічних та
ха рак те рис ти ка мор фо-фізіологічних оз нак де я ких ту вод них видів риб ба сей ну
Кре мен чуць ко го во дос хо ви ща», КН №009867, 06.02.1996.

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИКИ
Найменування Рівень (опис)

Рідна мова Українська.
Іноземна мова 1 Англійська, А2.

Організаційна/управлінська
компетентність

1998-2003 Виконання обов’язків заступника  декана біологічного факультету з
виховної роботи.

2003-2014 Виконання обов’язків заступника  декана біологічного факультету з
навчальної роботи.

Цифрові компетенції Текстові редактори, створення презентацій, організація освітнього середовища:
MS Office, цифрові інструменти Google.
Графічні програми: Adobe Photoshop.
Статистика: Statistica, MS Excel.
Комунікація: використання сучасних комунікаційних засобів (ел. пошта, Skype,
Viber, Telegram, Instagram, TikTok, Zoom).

Професійні навики (із числа
не зазначених вище)

Польові та лабораторні методи дослідження риб,  проектування об’єктів
природно-заповідного фонду, оцінка впливу на довкілля планової діяльності.

Області професійних
інтересів

Екологія, заповідна справа, іхтіологія.

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 119 публікацій, серед яких 23 наукові статті (2 опубліковані у виданнях, включених
до наукометричної бази даних Scopus), 10 навчальних посібників, 1 монографія (у
співавторстві).

1. Podobaylo A.V., Pidgorna A.B. Ukraine // A Handbook on International Wilderness Law and Policy
(Cyril F. Kormos, Editor).-  Golden, Colorado, 2008.- p. 329-340.

2. Abduloieva O.S., Podobaylo A.V. Harvesting of common reed in the national park “Pyriatynskyi”
(Ukraine): capacity and opportunities for nature protected area management // Чорноморський
ботанічний журнал.- 2014.- Т. 10, № 4.- С. 527-539.

3. Юришинець В.І., Корнюшин В.В., Подобайло А.В. Перша знахідка плероцеркоїдів Ligula
pavlovskii Dubinina, 1959 (Cestoda Diphylobothriidae) у бичків з прісноводного Каховського
водосховища // Гидробиологический журнал.- Том 52.- № 6 (312).- 2016.- с.88-98.

4. Абдулоєва О.С., Данько К.Ю., Проценко Ю.В., Подобайло А.В. Природа національного
природного парку «Пирятинський».- К.: Талком, 2017.- 179 с.

5. Podobailo A., Shukh A., Kutsokon Yu. Age and Growth of the European Bitterling, Rhodeus amarus
(Cyprinidae, Actinopterygii), in the Uday and Perevod Rivers (Dnipro Basin, -Ukraine) //
Zoodiversity.- Vol.55, N .- 2021- P.361–368.

6. Podobailo A., Koshovyi I. (2022). Monitoring of ichthyofaunal of the Uday river on the territory of
the National Nature Park "Pyriatynskyi". Pyryatynsky National Nature Park. Sampling event dataset
https://doi.org/10.15468/9qwu64 accessed via GBIF.org on 2022-01-11.

Проекти 1. Національний координатор міжнародного проекту ЮНЕП-ГЕФ «Створення мережі
навчальних центрів для працівників установ природно-заповідного фонду Північної
Євразії» (2005-2008).

2. Керівник освітнього сектору у проекті ПРООН/ГЕФ «Зміцнення управління та
фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в Україні»
(2009-2012).

3. Виконавець проекту фонду Рафорда «Запобігання деградації заплавних ландшафтів
внаслідок антропогенного впливу на території НПП «Пирятинський»» (2013-2014).

4. Виконавець проекту фонду Рафорда «Впровадження планів дій з відновлення та



менеджменту природних оселищ в НПП «Пирятинський» (2015-2017).
5. Іхтіолог в пілотному проекті «Інвентаризація, менеджмент, моніторинг та громадська

підтримка в національному природному парку «Пирятинський»» в рамках проекту ЄС
«Підтримка України в апроксимації природоохоронного законодавства ЄС» (2017).

6. Виконавець Проект «Розробка та підготовка проектів створення, зміни меж або
скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду з метою
недопущення зменшення біорізноманіття та площі природно-заповідного фонду у
зв’язку із демаркацією українсько-білоруського державного кордону»» (2020-2021)

Конференції 1. І Міжнародна науково-практична конференція "Сhornobyl: open air lab", 24 квітня 2021, м.
Київ, Україна.

2. Проблеми функціонування та підвищення продуктивності водних екосистем: ІІІ
Міжнародна науково-практична конференція , 25-27 березня 2020 року, м. Дніпро,
Україна.

3. Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: ХІІ іхтіологічна
науково-практична конференція, м. Дніпро, 26 – 28 вересня 2019 року, Україна.

4. Перша Української конференції з картування ссавців, Київ, Київський зоопарк, 28-29
березня 2019 р., Україна.

5. «Пирятинські екологічні читання», м. Пирятин, 13 травня 2019 р., Україна.
6. Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль національних природних парків в

розвитку туризму". Національний природний парк "Кармелюкове Поділля", м.
Чечельник, 20-22 вересня 2018 р., Україна.

7. 7th World Wilderness Congress, 2001, Port Elizabeth, South Africa.
8. 8th World Wilderness Congress, 2005, Anchorage, AK, USA.

Семінари 1. Науково-практичний онлайн-семінар для науковців "Організація моніторингу
водно-болотних угідь та імплементація Рамсарської конвенції", у рамках проекту
"Підтримка природно-заповідних територій в Україні" (організатори: Міндовкілля та
Державна екологічна академія післядипломної освіти і управління) 04-05.02.2021 р.

2. Національний університет біоресурсів і природокористування 22-23 березня 2021р.
Міжнародномий науково-практичний семінар "Відтворення лісів: шлях до відновлення і
благополуччя".

Членство в
організаціях

Заступник голови Ради громадської організації «Незалежна служба екологічної
безпеки».

Заст. голови науково-технічної ради національного природного парку «Пирятинський».

Цитування За даними Scopus: 2 документи, 2 цитування у 4 документах.
h-індекс: 2

Курси 1991  Факультет громадських професій Київського державного університету імені Тараса
Шевченка. Інструктор з важкої атлетики. Посвідчення № 3897.

Премії та
нагороди

1. Відзнака Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 3
ступеня. (2012).

2. Подяка Міністра екології та охорони навколишнього природного середовища (2009).
3. Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1994-1995).

4


