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Біографічна довідка: Народилась 08.11. 1953року . У 1979 році закінчила 

Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім.Ломоносова за 

спеціальністю - «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» . Кваліфікація (за 

дипломом) – «інженер-технолог». У період 1985-1999 роки працювала 

начальником екологічної лабораторії промислової санітарії на Луцькому 

електроапаратному заводі. З 1999 року працювала на посаді асистента кафедри  

хімії та безпеки життєдіяльності Луцького державного технічного університету.  

У 2002 році у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича захистила кандидатську дисертацію на 

тему: «Еколого-гідрогеохімічна оцінка урбанізованих територій (на прикладі м. 

Луцька)». Згідно рішення президії  Вищої атестаційної комісії України від 12 

червня 2002 року присуджено науковий ступінь  кандидата географічних наук 

зі спеціальності 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів  ДК № 015063. Рішенням Атестаційної колегії МОН 

України від 19 лютого 2004 року присвоєно вчене звання доцента кафедри 

екології та безпеки життєдіяльності 02 ДЦ № 000716. У період  2004-2012 р.р. 

працювала на посаді завідувача кафедри екології Луцького державного 

технічного університету. Протягом  2012- 2019 років очолювала факультет 

екології та приладо-енергетичних систем  на посаді декана. З 2019 року працює 

на посаді доцента кафедри екології та агрономії Луцького національного 

технічного університету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Освіта: вища 

Наукові інтереси: Екологічний стан міських територій 

Науково-педагогічна діяльність: доцент кафедри екології та агрономії 

Професійний досвід: 20 років 

Навчальні дисципліни: Урбоекологія, Екологія людини, Управління та 

поводження з відходами. 

Знання мов: англійська зі словником 

Професійні нагороди:  

Грамота Верховної Ради України №284 від9 квітня 2009 року;  

Відмінник освіти України №80866 від 28.09.2005 року;  

Почесна Грамота МОН України № 97559;  

Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації№554 від 24 

грудня 2007 року. 

Почесні грамоти університету 
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Вибрані праці: 1.Федонюк В.В., Картава О.Ф., Іванців В.В. Економічне 

оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних 

парків України//Актуальні проблеми економіки. – К.: ТОВ «Наш формат», 2016. 

- № 1(175). – С. 209-216. (входить до НМБД SciVerse Scopus, Index Copernicus 

EBSCOhost та Ulrich's Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, 

ABI/Inform by ProQuest) 

2.Федонюк В.В., Картавая О.Ф., Иванцив В.В. Оценка возможности 

фиторемедиации загрязненных почв вокруг полигонов ТБО (твердых бытовых 

отходов) // Международный сборник научных трудов «Агроэкологический 

весник». – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» 2015, Вып.7. – С.( журнал входить до 

міжнародної НБР РІНЦ) 

3. Картава О.Ф., Картавий А.Г., Хрутьба В.О. «Впровадження методів 

екологічної логістики в регіональних програмах поводження з відходами» - 

Луцьк, «Наукові нотатки» №45, Луцький національний технічний університет, 

2014. ст. 240-245. 

4. .Картава О.Ф., Картавий А.Г. Аналіз сучасного стану впровадження 

регіональних програм поводження з відходами у Волинській області./ 

Екологічна безпека навколишнього середовища оцінка, перспективи, 

управління. – колективна монографія / за наук. ред доц. Картавої О.Ф.– Луцьк: 

РВВ Луцького національного технічного університету, 2015. – 282 с. 

5. Картава О.Ф., Картавий А.Г. Безпека харчових добавок./ Цивільна безпека як 

чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства - Колективна 

монографія / за наук. ред.. доц. Федорчук-Мороз В.І. – Луцьк: РВВ Луцького 

НТУ, 2018. – 234с. 

6.Федонюк В.В, Картавая Е.Ф., Федонюк Н.А. Фиторемедиация черноземов 

оподзоленных как метод защиты почв от деградации в контексте учения В.В. 

Докучаева/ История наук о Земле – Коллективная монография. Вип.6 /под. ред. 

В.А.Снытко, В.А. Широковой. М: ООО «Акколит», 2017. – ст.297-303. 

(Монографії, Посібники, Статті у наукових фахових виданнях, Статті у 

закордонних виданнях, Статті у виданнях, що входять у наукометричні бази 

Scopus, Web of Science, патенти) 

 

Посилання на профілі у: 

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=_DOEHT4AAAAJ 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1659-5040 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Olena_Kartava 
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