
ЧУПРИНА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА 

старший викладач кафедри  

екології та біотехнологій в рослинництві 

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА: 

 

2009 р. - Відокремлений підрозділ «Костянтинівський технікум 

Луганського національного аграрного університету» спеціальність 

«Агрономія» молодший спеціаліст.  

2013р. - Харківський національний аграрний університет ім. В.В. 

Докучаєва спеціальність «Захист рослин», (магістр) 

З 2021р. по т.ч. - Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут», спеціальність  «Біотехнології та біоінженерія», 

(магістр). 

 

2014-2015рр. – адміністратор ЄДБО Відокремлений підрозділ 

«Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного 

університету» 

2015-2016 рр. – старший лаборант кафедри механізація та 

електрифікації с.-г. виробництва Харківський національний аграрний 

університет ім. В.В. Докучаєва 

2016-2017 рр. – асистент кафедри лісоуправління, лісоексплуатації та 

БЖД Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

2017-2019рр – викладач кафедри лісоуправління, лісоексплуатації та 

БЖД Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

2019-2021рр– старший викладач кафедри екології та біотехнології 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

2021р по теперішній час – старший викладач кафедри екології та 

біотехнологій в рослинництві Державного біотехнологічного університету 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

Навчальні курси: «Заповідна справа», «Охорона НС при застосуванні 

ЗЗР», «Охорона та захист природних ресурсів», «Зональне біорізноманіття», 

«Вступ до фаху», «Генетичні ресурси рослин», «Екологія», «Екологія (за 

проф. спрямування)», «Загальні біотехнологій», «Сучасні проблеми 

агроекології», «Організація та управління в природоохоронній діяльності».  

 

 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

2017-2021р. – здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 

(спеціальність 101 «Екологія»). 

Коло наукових інтересів: Зональне біорізноманіття; заповідна справа. 

 

 



 

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Напрям  наукових  досліджень: Агроекологічна оцінка популяційно-

видового біорізноманіття роду Triticum L. до впливу біо- та абіотичних 

чинників 

 

 НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Опубліковано більше 80 наукових праць,  в тому числі статті, що 

індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science – 7, навчальні 

посібники – 4. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА (за наявності) 

Держбюджетна  НДР: «Методологічні підходи та практичне обґрунтування 

екологічно-збалансованого природокористування і шляхи зниження 

антропогенного навантаження на природні і штучні екосистеми у сфері 

АПК» Державний реєстраційний номер – 0121U107701. 

 

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ  

Член Центру українсько-європейського наукового 

співробітництва. Свідоцтво № 121403 (2021р.)  

 
 ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

2020-2021рр. – заступник голови первинної профспілкової організації ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва 

2020-2021рр. – керівник студентського наукового гуртка «Актуальні 

проблеми екології та біотехнології» кафедри екології та біотехнології ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва.  

2020р. по теперішній час куратор академічної групи здобувачі спеціальності 

101 «Екологія» та 162 «Біотехнологія та біоінженерія». 

2020р. по теперішній час – керівник студентського наукового гуртка 

«Актуальні проблеми екології та біотехнології» кафедри екології та 

біотехнологій в рослинництві Державного біотехнологічного університету. 

 

 ПРОФІЛЬ АВТОРА Google Академія 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qEsXcWsAAAAJ&hl=ru 

ID Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57312019300  

Web of Science https://publons.com/dashboard/summary/ 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-0294-131X?lang=en  
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