
 

ШВИДЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА 

кандидат сільськогосподарських наук,  

доцент кафедри садово-паркового господарства 

 

ОСВІТА 

2004 р. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. 

Сковороди, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» 

(спеціаліст) 

КАР’ЄРА 

2003-2012 рр. –  вчитель біології Харківської гімназії №47 Харківської міської 

ради Харківської області  

2012 р. – викладач кафедри лісівництва Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва 

2012-2020 рр. –  старший викладач кафедри лісівництва Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

2020-2021 рр. – доцент кафедри садово-паркового господарства Харківського 

національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

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

Державного біотехнологічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Навчальні курси: «Основи наукових досліджень та організація науки», 

«Паркознавство», «Декоративне рослинництво», «Садово-паркова 

композиція», «Фітодизайн закритого середовища», «Дендропроектування», 

«Квітникарство», «Луківництво і газони», «Архітектоніка рослин» та ін. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

2012 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 16.00.10 

«Ентомологія»)  

 

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: «Моніторинг біотичних чинників 

ослаблення листяних дерев в урбоценозах» 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 

Опубліковано більше ніж 50 наукових праць, в тому числі статті, що 

індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 4, навчальні 

посібники – 2.   



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  

o Тема Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного 

інституту  лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. 

Висоцького (УкрНДІЛГА) № 19 «Дослідити вплив лісогосподарської 

діяльності на поширення осередків стовбурових шкідників лісу» (№ ДР 

0105U002986, 2005 – 2009 рр.)  

o Тема Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного 

інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. 

Висоцького (УкрНДІЛГА) № 21 «Визначити якісні та кількісні 

показники впливу шкідливих комах на стан крон, приріст і відпад дерев 

сосни і дуба в деревостанах рівнинної частини України та гірського 

Криму» (№ ДР 0110U001924, 2010 – 2012 рр.) 

o Тема «Обґрунтувати заходи щодо покращення стану та збереження 

біорізноманіття лісових екосистем Лівобережної України» (№ ДР 

0117U000066, УДК 630× 1 + 630× 2 + 630× 4, 2016 – 2017 рр.) 

 

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ  

o Харківське ентомологічне товариство 

o Українське ентомологічне товариство 

o Товариство лісівників України 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ  

o Грамота ГУОН ХОДА за високий рівень професійної майстерності, 

вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління 

(2008 р.) 

o Подяка ГУОН ХОДА за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології (2009 р.) 

o Грамота ГУОН ХОДА за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий 

рівень професійної майстерності, вагомий внесок у розвиток освіти 

міста Харкова (2010 р.) 

 

ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=JYDcbMQAAAAJ&hl=uk 

 


