
ЮРЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 

кандидат с.-г. наук, доцент 

доцент кафедри екології та біотехнології у рослинництві 

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА: 

1990-1995 рр. – Харківський державний університет імені О. М. Горького, 

спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та раціональне 

використання природних ресурсів» (спеціаліст) 

1991-1993 рр. – Харківські державні дворічні курси іноземних мов по відділу 

англійської мови (свідоцтво про складання випускних іспитів) 

1996-1999 рр. – Харківський зооветеринарний інститут (аспірант за 

спеціальністю 06.02.02 «Годівля тварин та технологія кормів») 

2020 р. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Pearson 

test of English general (CEF B2) 

2020 р. – Ben-Gurion University of the Negev, Israel (passing grade in the course 

«Environmental Protection and Sustainability») 

2021 p. – University of Tennessee, Institute of Agriculture (курс «Запобігання 

неналежному застосуванню досвіду та неявних знань у галузі досліджень 

подвійного використання в Центральній/Східній Європі та країнах Балтії») 

1995-1996, 1999-2001 рр. – асистент кафедри прикладної екології 

Харківського зооветеринарного інституту імені М. М. Борисенка 

2001-2002 рр. – асистент кафедри прикладної екології Харківської державної 

зооветеринарної академії 

2002-2021 рр. – доцент кафедри прикладної екології імені О. А. Колєсова 

Харківської державної зооветеринарної академії 

2016-2017 рр. – співробітник Дергачівського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Дергачівської районної ради Харківської області 

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

рослинництві Державного біотехнологічного університету 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

Навчальні курси: «Екологія», «Гідроекологія», «Охорона довкілля», 

«Охорона тваринного світу», «Ветеринарна екологія», «Ветеринарна 



радіобіологія», «Правове регулювання безпеки продовольства в Україні», 

«Основи біобезпеки та біоетики», «Veterinary Ecology», «Veterinary 

Radiobiology» та ін. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2002 р. – кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність 06.02.02 

«Годівля тварин та технологія кормів») 

Коло наукових інтересів: якість яєць та продуктивність курей при введенні в 

комбікорм соняшникової олії або фузи у поєднанні з цинком, мінімізація 

негативного впливу тваринницьких об’єктів на стан довкілля, якість води, 

радіаційне забруднення, оптимізація екологічної освіти. 

НАУКОВА ШКОЛА: 

Напрям наукових досліджень: «Підвищення екологічної повноцінності 

продукції птахівництва» 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ: 

Опубліковано більше ніж 150 наукових праць, в тому числі патент на 

корисну модель, стаття, що індексується в наукометричній базі Web of 

Science, підручник, схвалений Міністерством аграрної політики України, 

понад 50 навчальних і методичних посібників, статті у фахових виданнях (в 

т.ч. англійською мовою), науково-популярні, дорадчі публікації з наукової та 

професійної тематики тощо. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА: 

Держбюджетна НДР: «Розробка нових засобів і технологій виробництва 

екологічно безпечних продуктів тваринництва та оздоровлення біоценозів в 

умовах антропогенного навантаження» (№ДР 0116U003688, 2015-2020 рр.) 

УЧАСТЬ В РОБОТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД: 

К 64.070.02 (Харківська державна зооветеринарна академія) 

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ПРОЄКТАХ: 

Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium (U.S. 

Defense threat reduction agency, Kyiv, 2019) 

Запобігання неналежному застосуванню досвіду та неявних знань у галузі 

досліджень подвійного використання в Центральній/Східній Європі та 

країнах Балтії (University of Tennessee, Institute of Agriculture, 2021) 



Член оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

питання наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції» 

(Харків, 2018) 

З 2019 р. по теперішній час викладання дисциплін: «Veterinary Ecology», 

«Veterinary Radiobiology» англійською мовою для іноземних студентів у 

Харківській державній зооветеринарній академії 

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

1999-2021 рр. - куратор академічних груп в Харківській державній 

зооветеринарній академії 

2000-2021 рр. – керівник науково-дослідною роботою студентів Харківської 

державної зооветеринарної академії, підготовка студентів до участі у 

конкурсах наукових робіт 

2017 р. - голова журі конкурсу наукових учнівських робіт «Мала академія 

наук України» в Харківській області 

2019-2021 рр. – член Ради біотехнологічного факультету Харківської 

державної зооветеринарної академії 

1995-2021 рр. – член профспілки Харківської державної зооветеринарної 

академії 

ЗОВНІШНІ НАГОРОДИ: 

Почесна грамота президії Харківської обласної ради Українського товариства 

охорони природи (2006 р.) 

Подяка начальника управління освіти, культури і туризму Дергачівської 

районної державної адміністрації Н. А. Давидової (2018 р.) 

ПРОФІЛІ НАУКОВЦЯ 

 Google Академія: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=xMuuIkcAAAAJ 

Web of Science https://publons.com/researcher/4926854/viktoriia-viktorovna-

yurchenko/ 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7902-3664 
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