
 

Стасюк Марія Василівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри 

медичної біології і медичної генетики.  

Народилася 25 серпня 1984 року у м. Костопіль Рівненської області.  

У 2001 році закінчила Яполотську ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яполоть 

Костопільського району, Рівненської області. 

З 2001 по 2006 рік навчалася в Рівненському державному гуманітарному 

університеті та отримала диплом спеціаліста «Вчитель початкових класів та 

біології». 

У 2006 р закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за 

спеціальністю Початкове навчання та біологія. Кваліфікація: вчитель 

початкових класів та біології, викладач. 

Наступного 2007 року отримала диплом магістра у за спеціальністю 

«Викладач початкової освіти».  

В 2007-2012 роках працювала вихователем ДНЗ № 56 м. Рівне. 

2012-2013 рр. продовжила педагогічну діяльність у ЗОШ № 14 м. Рівне, 

вчителем початкових класів. 

2013-2016 рр. навчалася на денній державній формі в аспірантурі 

Рівненського державного гуманітарного університету. 

З 2015-2018 р. працювала викладачем на кафедрі екології, географії та 

туризму РДГУ.  

23 грудня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.215.01 

Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України захистила 

дисертаційну роботу «Інвазійна фракція флори Волинської височини» на 

присвоєння звання кандидат біологічних наук зі спец. 03.00.05 – ботаніка. 

З 2016 року перебуває у складі Громадської організації «Регіональний 

центр екологічної освіти та інформації».  

У 2016 році підвищувала кваліфікацію Міжнародний інститут інновацій 

«Nauka-Edukacja-Rozwoj» (Варшава) (01.06.2016-30.11.2016) та отримала 

відповідно Certificate of training № 146. 

На базі інституту післядипломної освіти НУВГП пройшла курси по 

півищенні кваліфікації за спеціальністю: «Фізична терапія, ерготерапія», 

Галузь знань "Охорона здоров’я" 

З 2018 року бере участь у громадській організації «Українська асоціація 

медичної науки». 

З вересня 2018 по січень 2020 року працювала в Національному 

університеті водного господарства та природокористування на посаді доцента 

кафедри медико-психологічних дисциплін Навчально-Наукового Інституту 

Охорони Здоров’я. А також була секретарем Вченої ради Навчально-

Наукового Інституту Охорони Здоров’я. 

У складі кафедри медико-психологічних дисциплін ННІОЗ НУВГП 

проводила наукове консультування педагогічного колективу закладу 

дошкільної освіти (ясла-садочок) комбіновного типу № 56 Рівненської міської 

ради (№ 183 від 17.12.2018 р.) та комунальної установи " Рівненський 

інклюзивно-ресурсний центр". 
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Стаж науково-педагогічної роботи п’ять років. Опубліковано дві статті 

у виданні Scopus; п’ять статей у фахових виданнях України та одна стаття у 

закордонному (польському) виданні, також дванадцять дискусійних 

публікацій міжнародних, науково-практичних конференцій. Видано сім 

методичних вказівок до лабораторних занять. 

 


