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Коротка біографічна довідка 

1976–1986 – навчання у СШ № 2 м. Львова (атестат з відзнакою). 

1984–1986 – навчання у секції хімії обласної МАН школярів м. Львова, 

науково-дослідну роботу виконувала на кафедрі аналітичної хімії 

ЛДУ імені Івана Франка (кандидат у дійсні члени МАН). 

1986–1991 – студентка хімічного факультету Львівського державного 

університету імені Івана Франка; спеціальність «Хімія»,  

кваліфікація «Хімік. Викладач» (диплом з відзнакою). 

1991–1998 – аспірантка кафедри аналітичної хімії, дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 

«неорганічна хімія» (науковий керівник – професор Кузьма Ю.Б.) 

захистила у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка 29 квітня 1999 року. 

             З 1999 року постійно працюю в Львівському національному 

університеті імені Івана Франка: 

1999–2000 – молодший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії; 

2000–2005 – науковий співробітник кафедри аналітичної хімії; 

2006–2007 – старший науковий співробітник кафедри аналітичної хімії; 

2001–2007 – асистент кафедри безпеки життєдіяльності (за сумісництвом); 

З 09.2007  – доцент кафедри аналітичної хімії. 

2008 – отримала вчене звання доцента кафедри аналітичної хімії. 

Науково-педагогічний стаж становить понад 10 років.  

Закордонні стажування: 2003 рік – Університет Ренн-1 (Франція), 

2011 – Вроцлавський університет (Польща), 2014 – Віденський університет 

(Австрія). 

З травня 2012 р. до сьогодні виконую обов’язки заступника декана 

хімічного факультету з навчально-методичної роботи. Брала активну участь в 

акредитації спеціальності «Хімія» для освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» у 2013-2014 навч. р. та в ліцензуванні 

розширення провадження освітньої діяльності хімічного факультету за освітнім 

рівнем «магістр» у 2017 р.  

У 2018-2019 навч. році за результатами конкурсного відбору беру участь у 

проекті «Університет лідерства. Школа управління університетом» (на базі 

Львівської бізнес-школи УКУ). 

Автор та співавтор понад 120 наукових праць, з яких 55 статей у фахових 

виданнях, з них 32 статті – у журналах з імпакт-фактором. Співавтор навчального 

посібника з грифом МОН України «Загальна хімія» (2010) та трьох навчально-

методичних посібників. 
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Профорієнтаційна робота і забезпечення набору  

абітурієнтів на хімічний факультет 

1. Широко охопити профорієнтаційною роботою учнів середніх шкіл, ліцеїв та 

гімназій м. Львова та області через проведення екскурсій на хімічний 

факультет, уроків цікавої і прикладної хімії, лабораторно-практичних занять 

на базі лабораторій факультету.  

2. Розширювати візити викладачів, наукових співробітників та студентів 

хімічного факультету до середніх шкіл, ліцеїв і гімназій м. Львова та області 

з науково-популярними та мотиваційними лекціями, демонстрацією 

дослідів, відео-дослідів, проведенням майстер-класів тощо. 

3. Продовження активної співпраці з слухачами МАН м. Львова, проведення 

лекційних і лабораторно-практичних занять, літніх шкіл, підготовка 

науково-дослідних робіт учнями та проведення конкурсів-захистів цих 

робіт, турнірів юних хіміків тощо. 

4. Організувати вручення персональних запрошень до вступу на хімічний 

факультет учням XI класів, які є учасниками районних та обласної олімпіад 

з хімії або беруть активну участь у роботі секції хімії МАН. 

5. Для налагодження найтіснішої співпраці з середніми школами запрошувати 

директорів, завучів, відомих учителів-методистів на факультет для читання 

лекцій і проведення семінарів зі студентами і викладачами, як науково-

методичного, так педагогічного характеру.  

6. Організовувати проведення суботніх консультацій до ЗНО з хімії для 

майбутніх абітурієнтів упродовж навчального року.  

7. Активно використовувати сучасні соціальні мережі (Facebook, Instagram та 

ін.) для популяризації хімічного факультету Львівського університету через 

розміщення дописів та відеороликів про життя факультету та досягнення 

студентів і випускників у науці та професійній діяльності. 

8. Залучати науково-педагогічних та наукових працівників факультету до 

участі в профорієнтаційних онлайн консультаціях із старшокласниками 

загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини. 

9. Брати активну участь у проведенні загальноуніверситетських Днів 

відкритих дверей з метою охоплення якомога ширшої аудиторії учнів та 

випускників шкіл, демонстрація цікавих дослідів та  мотиваційні зустрічі 

абітурієнтів з успішними випускниками хімічного факультету під час Днів 

відкритих дверей. 
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Навчально-методична робота  

1. Відкриття нових магістерських програм, в тому числі для заочної форми 

навчання, зокрема, таких як «Середня освіта (хімія)», «Косметична хімія», 

«Харчова хімія», з можливістю перехресного вступу на ці програми 

випускників бакалаврату і магістратури за спорідненими спеціальностями 

(наприклад, біологія, екологія, хімічна інженерія тощо). 

2. Постійний моніторинг ринку праці, співпраця з працедавцями з метою 

виявлення потреби у нових знаннях та вміннях випускників факультету, 

відповідне оновлення і вдосконалення наявних навчальних планів через 

розробку і запровадження нових навчальних дисциплін чи практик та 

приведення їх у відповідність до сучасних вимог ринку. 

3. Постійне доповнення і оновлення методичних матеріалів, розміщених на 

навчальному порталі хімічного факультету.  

4. Розробка нових навчальних дисциплін вільного вибору студента, в тому 

числі для студентів гуманітарних факультетів та факультетів інженерно-

технічного профілю. 

5. Забезпечення широкого використання сучасних освітніх та інформаційних 

технологій (електронні курси та електронні навчальні посібники, відео-

лекції) під час аудиторного навчання, самостійної роботи студентів та 

перевірки засвоєння знань під час поточного і підсумкового контролю. 

6. З метою підвищення якості вивчення англійської мови запровадити читання 

деяких дисциплін (повністю або окремих лекцій) англійською мовою, 

насамперед, на магістерському рівні (дисципліни спеціалізації, 

магістерський семінар). 

7. Розробка системи заохочення і преміювання викладачів, які підготували і 

ведуть курси іноземною мовою, написали і видали навчальний посібник чи 

підручник, в т.ч. електронний, суттєво оновили чи доповнили електронну 

базу тестових завдань для контролю знань студентів. 

8. Запрошувати провідних учених з інших закладів вищої освіти, наукових і 

науково-дослідних інститутів України та закордонних установ для читання 

окремих лекцій та цілісних курсів студентам хімічного факультету, 

насамперед, на магістерському освітньому рівні. 

9. Розширення і підтримка академічної мобільності студентів хімічного 

факультету через участь у програмах Еразмус+, сприяння визнанню та 

перезарахуванню підсумкових оцінок, отриманих студентами під час 

академічної мобільності. 

10.Сприяти регулярному підвищенню професійної кваліфікації викладачів 

хімічного факультету шляхом стажування не лише в закладах вищої освіти 

України і за кордоном, в мережі установ Національної академії наук, а 

також на підприємствах та виробництвах хімічної галузі.  
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Наукова робота 

1. Підтримка наявних на факультеті наукових шкіл та сприяння розвитку 

нових наукових груп через активну участь у конкурсах на фінансування 

досліджень з державного та місцевого бюджетів, формування нових 

наукових напрямків, у тім числі в межах робочого часу викладачів. 

2. Працювати над збільшенням кількості наукових досліджень, що 

фінансуються за міжнародними грантами і цільовими програмами 

(Горизонт-2020, Еразмус+), активізація роботи наукових і науково-

педагогічних працівників з підготовки запитів на фінансування з 

міжнародних фондів. 

3. Підтримка наукових видань факультету – журналів «Вісник ЛНУ. Серія 

хімічна» та «Хімія металів і сплавів», активізувати роботу з включення цих 

видань до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science). 

4. Регулярно проводити на базі факультету наукові конференції, в тому числі 

міжнародні («Львівські хімічні читання», «Кристалохімія інтерметалічних 

сполук», «Електрохімічні методи аналізу» тощо). 

5. Розвивати госпдоговірну тематику шляхом співпраці з органами місцевої 

влади (екологічні проекти) та вітчизняними компаніями і підприємствами 

хімічної галузі. 

6. Сприяти розвитку академічної мобільності науково-педагогічних та 

наукових працівників факультету з метою підвищення їхнього професійного 

рівня та проведення наукових досліджень у провідних закордонних 

наукових і навчальних закладах. 

7. Клопотати перед адміністрацією Університету про фінансову підтримку 

закордонних стажувань та поїздок на закордонні конференції науково-

педагогічних та наукових працівників. 

8. Підтримувати і активізувати участь аспірантів та молодих учених у 

конкурсах на отримання  стипендій міжнародних фондів (DAAD, OEAD, 

Вишеградський фонд тощо). 

9. Оновити план підготовки і захисту докторських дисертацій науково-

педагогічними та науковими працівниками факультету. 

 

Виховна робота, працевлаштування і робота з випускниками 

1. Працювати над реалізацією Концепції національного виховання студентів, 

створювати умови для розвитку їхнього світогляду, формування активної 

життєвої позиції (зустрічі з цікавими особистостями, відомими ученими, 

громадськими діячами, митцями). 

2. Тісно співпрацювати зі студентським активом факультету (студентський 

уряд, профбюро студентів хімічного факультету).  
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3. Широке залучення студентів факультету до мистецьких та спортивних 

заходів, участі у мистецьких колективах Університету, волонтерської 

діяльності, активізація і підтримка роботи порадників академічних груп. 

4. Активна співпраця з провідними вітчизняними компаніями (ПАТ 

«Галичфарм», ТОВ «Карпатнафтохім», ПрАТ «Ензим», ТзОВ «Снєжка–

Україна», ТзОВ ТВК «Львівхолод», ТОВ НВП «Єнамін», ТОВ «ХЕМА», 

«Юрія-Фарм» та ін.) з метою проходження практики, виробничого 

стажування і подальшого працевлаштування випускників факультету. 

5. Залучення фахівців міжнародних рекрутингових компаній до проведення 

тренінгів для студентів з питань пошуку роботи і працевлаштування, 

складання резюме та успішного проходження співбесід. Інформування про 

наявні вакансії через Інтернет-сторінку факультету . 

6. Постійно оновлювати інформацію на Інтернет-сторінці хімічного 

факультету, створити розділ «Вакансії» для випускників факультету.   

7. Підтримувати контакти та активно співпрацювати з випускниками 

факультету – учителями середніх шкіл та працівниками хімічних 

виробництв і лабораторій, в тім числі й через асоціацію випускників ЛНУ. 

 

Громадська робота 

1. Брати активну участь в організації та проведенні районних (поїздки 

викладачів до шкіл) та обласної олімпіади школярів Львівщини з хімії, 

навести тісні контакти з учителями хімії шляхом організації круглих столів 

та спільних методичних семінарів з викладачами хімічного факультету.  

2. Забезпечити належні умови для практичної і теоретичної підготовки, 

команди школярів Львівської області до участі у Всеукраїнській та 

Міжнародних олімпіадах з хімії. 

3. Брати участь в організації і проведенні конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів МАН та турніру Юних хіміків. Ширше залучати 

викладачів, наукових співробітників та аспірантів до керівництва науково-

дослідницькими роботами учнів МАН. 

4. Активно співпрацювати з профспілковою організацією працівників 

хімічного факультету з метою поліпшення умов праці, забезпечити 

неухильне виконання внесених у колективний договір Університету 

пропозицій від хімічного факультету та своєчасно оновлювати їх в разі 

надходження нових запитів від кафедр. 

5.  У 2020 році належно відзначити 75-річчя від створення хімічного 

факультету. Підготувати і видати книгу, у яку включити інформацію про 

діяльність факультету та відомості про усіх його співробітників з часу 

заснування. 
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6. Організувати і провести на базі хімічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка зустріч деканів хімічних 

факультетів провідних класичних університетів з метою обговорення і 

пошуку шляхів вирішення актуальних проблем хімічної освіти та розвитку 

наукових досліджень у закладах вищої освіти України, можливо, під час 

чергової конференції Львівські хімічні читання.  

 

Матеріально-технічне забезпечення і господарська робота 

1. Поліпшити матеріально-технічне забезпечення факультету (за кошти 

загального і спеціального фонду Університету чи шляхом залучення 

спонсорських коштів): 

 щороку здійснювати закупівлю необхідної кількості хімічних реактивів, 

посуду та дрібного обладнання для забезпечення належної роботи 

навчальних лабораторій; 

 клопотати перед адміністрацією Університету щодо придбання нового та 

підтримання у робочому стані наявного обладнання навчальних і науково-

дослідних лабораторій;  

 кооперувати зусилля кафедр з метою придбання дороговартісного 

обладнання для наукової і навчальної роботи; 

 оновити комп’ютерний клас хімічного факультету, сприяти закупівлі нових 

комп’ютерів, програмного забезпечення до них, друкарок і сканерів для 

забезпечення роботи кафедр. 

2. Сприяти упровадженню в приміщеннях факультету енергоощадних 

технологій (заміна і ремонт вікон, оновлення світильників в аудиторіях і 

лабораторіях). 

3. Доукомплектувати редакції наукових видань факультету новими 

комп’ютерами і друкарками.  

4.  Підтримувати роботу малого видавничого центру хімічного та фізичного 

факультетів шляхом закупівлі необхідних витратних матеріалів. 

5. Забезпечити аудиторії № 3 і 6, які активно використовують для читання 

лекцій, стаціонарними мультимедійними проекторами. Оновити парти в 

аудиторії № 6. 

6. Домогтися збільшення доплати за шкідливі умови праці навчально-

допоміжного персоналу від 4 до 12–24 %. 

7. Клопотати перед адміністрацією Університету про оплату додаткового 

педнавантаження науково-педагогічних працівників в разі тривалої заміни 

ними працівників, пов’язаної з тимчасовою непрацездатністю або 

відрядженням. 

 


