
КОЛЯДА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 

кандидат с.-г. наук, 

доцент кафедри екології та біотехнологій в рослинництві 

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА  
 

2011 р. – Луцький національний технічний університет, спеціальність 

«Екологія та охорона навколишнього середовища» (магістр)  

 

2010–2014 рр. – інженер Поліської дослідної станції ННЦ «ІГА імені 

О. Н. Соколовського»;  

2014–2018 рр. – молодший науковий співробітник Поліської дослідної 

станції ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»;  

2018–2019 рр. – старший викладач кафедри наук про землю та лісівництва 

Луганського національного аграрного університету; 

2019–2020 рр. – доцент кафедри наук про землю та лісівництва Луганського 

національного аграрного університету; 

2020–2021 рр. – керівник відділу моніторингу та забезпечення якості освіти 

Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; 

2021 р. по теперішній час – доцент кафедри екології та біотехнологій в 

рослинництві Державного біотехнологічного університету. 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

Навчальні курси: «Загальна екологія (та неоекологія)», «Екологічний 

контроль і безпека», «Стратегія сталого розвитку», «Стандартизація та 

сертифікація в екології», «Оптимізація природокористування», «Основи 

біоіндикації та біотестування». 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2015 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 06.01.04 

«Агрохімія»). 

Коло наукових інтересів: дослідження екологічно безпечних систем 

удобрення с.-г. культур; моніторинг агроекологічного стану земель 

придатних для вирощування екологічно безпечної продукції; біологічні 

технології утилізації органічних відходів. 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

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

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

навчально-методичні посібники, рекомендації. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: 

ПНД НААН 07 «Органічне виробництво сільськогосподарської 

продукції», завдання 07.01.02.03.П. «Проведення агроекологічного 

моніторингу сільськогосподарських угідь, придатних для вирощування 



екологічно безпечної продукції» (№ ДР 0111U002994, 2011–2013 рр., 

співвиконавець), завдання 07.01.03.05.П. «Розробити зональні підходи до 

систем удобрення овочевих культур в умовах органічного виробництва в 

Західному Поліссі» (№ ДР 0114U003095, 2014–2015 рр., відповідальний 

виконавець). 

 

УЧАСТЬ В ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА 

ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: 

o ГО «Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків» 

o Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

 

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ: 

Проєкт ЄС «Відновлення меліоративної мережі для сприяння 

економічного зростання сільських територій Волинської області» (2016 р.) 

 

ПРОФІЛІ АВТОРА  

Google Академія:  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9OSuzikAAAAJ&hl=uk  
Web of Science https://publons.com/researcher/3603282/koliada-olha/ 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-3727-5492 
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