
Асистент кафедри медичної біології і медичної генетики Веляник В. П.  

- Освіта: повна вища.  

1. ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника", 2009; Спеціальність «Біохімія», кваліфікація біохіміка, 

диплом магістра серії ВА 45757836. 

2. ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника", 2009; Спеціальність «Біологія», кваліфікації біолога, 

викладача біології, диплом спеціаліста серії ВА 45379645 

- Кандидатська дисертаційна робота на тему: «Метаболічні процеси в 

еритроцитах за умов експериментального цукрового діабету та корекції 

пажитником». Науковий керівник д.м.н., проф. Ерстенюк А. М. 

- Кількість публікацій: 2 статті Scopus, 17 тез, співавтор посібника з 

медичної біології та медичної генетики: Frych N, Shvets L, Yastrebova O,  

Velianyk V, Kosylo NV, Tsebruk IF, Masliak MV. Selected lectures for 

foreign students. Ivano-Frankivsk, 2018. 

 

- Захистила бакалаврську роботу на тему «Вплив дієти на тривалість життя 

і метаболізм  плодової мушки  Drosophila melanogaster», науковий 

керівник д.б.н., проф. Лущак В.І.  

Тема магістерської роботи: «Трансгенераційна модель регуляції 

енергетичного метаболізму у плодової мушки Drosophila melanogaster», 

Науковий керівник д.б.н., проф. Лущак В.І. 

 

- Курси мовної майстерності:  

1. Курс розмовної англійської мови, Україно-канадський бізнес центр 

МБЕРІФ, рівень 2, 76 годин, м. Івано-Франківськ, від 29.08.2014 року.  

2. 60-и годнний курс англійської мови професійного спрямування, 

ІФНМУ, Тренінговий центр, від 1. 2017. 

3. Cambrige English language assessment FCE, В1 володіння англійською 

мовою №182UA0070015 від 02.2018 року. 

- Курси підвищення кваліфікації в Україні: 

1. Семінар-тренінг оволодіння практичних навичок «Побудова 

контрольних карт Шухарта для якісних досліджень ІФА», ТОВ «Вектор-

БЕСТ», Україна, 2019 

2. Дистанційний курс «Основи дистанційного навчання» (4 тижні, 60 

год), НТУ «Харківський політехнічний інститут» від 27.04.2020 

3. Міжнародний вебінар «How to write scholarly articles acceptable in 

Scopus indexed journals» 

4. Педагогічні курси підвищення кваліфікації КНУ ім. О.О. Богомольця 

«Сучасні методи викладання в медичних ВНЗ» (30 год). 

5. Педагогічні курси підвищення кваліфікації НТУ «Харківський 

політехнічний інститут», «Основи дистанційного навчання», 60 год (2 

кредити), від  27.04.2020. – 27.06.20 



- Курси підвищення кваліфікації за кордоном:  

1. Онлайн курс Global Disease Masterclass: Non-communicable diseases, by 

Imperial College London, від 1.07.2020 

2. Онлайн курс Biochemical Principles of Energy Metabolism, by Korea 

Advanced Institute of Science and Technology(KAIST), від 17.06.2020 

 

- Член всеукраїнської громадської організації «Українське товариство  

генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова», членський квиток №1982 

від 18.09.18 

 


