
 

ПОЗНЯКОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

доцент кафедри садово-паркового  господарства 

  

ОСВІТА:  

1996 р. – Харківський державний педагогічний університет 

ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Біологія»  

 

КАР’ЄРА:  

2000–2012 рр. молодший науковий співробітник, науковий співробітник, 

старший науковий співробітник лабораторії лісівництва Українського ордена 

«Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та 

агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького 

2003–2012 рр. доцент кафедри лісівництва Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва (за сумісництвом) 

2012–2021 рр. доцент кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

2021 р. по теперішній час – доцент кафедри садово-паркового господарства 

Державного біотехнологічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ:  

Навчальні курси: «Дендрологія», «Декоративна дендрологія», 

«Недеревні ресурси лісу», «Лісова типологія», «Регулювання продуктивності 

лісів», «Природно-заповідна справа» та інші.  

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:  

2003 р. – кандидат  сільськогосподарських наук (спеціальність 06.03.03 

«Лісознавство і лісівництво»). 

2009 р. – старший науковий співробітник (спеціальність «Лісознавство і 

лісівництво»). 

Коло наукових інтересів: інтродукція, фітоіндикація, дендрологія, недеревні 

ресурси лісу, лікарські рослини, лісова типологія, історія типологічних 

досліджень, лісознавство, лісівництво 

 

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  

Інтродукція деревних рослин в умовах Лівобережного Лісостепу України  

Фітоіндикаційні, лісотипологічні дослідження у лісових насадженнях 

Біологічне різноманіття лікарських рослин, їх значення та охорона 

 

 



НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:  

Опубліковано більше ніж 80 наукових та навчально-методичних праць, 

в тому числі статі, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of 

Science – 6, навчальні посібники – 7, розділи у 2 монографіях (в т.ч. монографія 

видана в країнах ЄС), Фотоальбом: Дендрологічний парк ХНАУ імені 

В.В. Докучаєва  

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА:  

o Держбюджетна тема Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва «Обґрунтувати заходи щодо 

покращення стану та збереження біорізноманіття лісових екосистем 

Лівобережної України» (№ ДР 0117U000066, 2017-2021 рр.).  

Виконавець за розділами «Використання рослин інтродуцентів у лісових 

і паркових насадженнях» та «Екологічні особливості рослинного 

покриву нагірних дібров» 

o Держбюджетна тема Українського ордена «Знак Пошани» науково-

дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г.М. Висоцького № 2 «Дослідити ефективність використання 

лісорослинного потенціалу лісами України (рівнинна частина та 

гірський Крим) і розробити систему заходів щодо підвищення їх 

продуктивності та формування деревостанів природного походження» 

(2010 – 2012 рр.) 

o Держбюджетна тема Українського ордена «Знак Пошани» науково-

дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г.М. Висоцького № 8 «Вдосконалити системи рубок в рівнинних 

лісах України на засадах екологічно-орієнтованого господарства» 

(№ ДР 0105U005859, 2005 – 2009 рр.) 

o Держбюджетна тема Українського ордена «Знак Пошани» науково-

дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г.М. Висоцького № 1 «Вдосконалити систему рубок, пов’язаних з 

веденням лісового господарства в рівнинних лісах України» 

(№ ДР 0100U001020, 2000 – 2005 рр.) 

o ГД тема Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації 

ім. Г.М. Висоцького № 82 «Вивчити стан малоцінних і похідних 

деревостанів дібров Лівобережної України та розробити рекомендації 

щодо їх реконструкції» (2006 – 2008 рр.) 

 

УЧАСТЬ В РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД: 

К 64.828.01. Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут 

лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Державне 

Агентство Лісових Ресурсів України, НАН України (з 2013 р. по 2015 р.)  



УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ:  

Член Товариства лісівників України (з 2017 р.)  

 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

o 2016–2021 рр. – секретар вченої ради факультету лісового господарства 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва  

o 2020–2021 рр., 2013–2016 рр. – секретар навчально-методичної комісії 

факультету лісового господарства Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

o 2016–2021 рр. – відповідальна за виставкову діяльність факультету 

лісового господарства Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва  

o 2015 р. (квітень-червень) в. о. завідувача кафедри лісівництва 

ім.  Б.Ф. Остапенка Харківського національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва 

o 2012–2021 рр. проведення екскурсій в дендропарку та в музеї природи 

факультету лісового господарства Харківського національного 

аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ  

Подяка Голови Державного агентства лісових ресурсів України  (наказ ДАЛР 

України № 336-к від 13.09.2017 р.).  

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА  

https://scholar.google.ru/citations?user=d376AVwAAAAJ&hl=ru 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222481168 

https://orcid.org/0000-0002-3643-5845 

https://publons.com/researcher/4921242/svitlana-pozniakova 

https://scholar.google.ru/citations?user=d376AVwAAAAJ&hl=ru
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222481168
https://orcid.org/0000-0002-3643-5845
https://publons.com/researcher/4921242/svitlana-pozniakova

