
Біографічна довідка 
 

Скиба Вікторія Павлівна 12 вересня 1987 року народження (м. Мелітополь) 
 
Громадянство: Україна 
 
Освіта: у 2009 р. закінчила магістратуру Національного університету водного 
господарства та природокористування (НУВГП, м. Рівне), здобула кваліфікацію 
експерата з екології. У цьому ж році розпочалу трудову діяльність на посаді 
інженера з використання водних ресурсів Мелітопольського міжрайонного 
управління водного господарства. Паралельно з 2014 до 2017 року навчалась в 
аспірантурі НУВГП. 

З вересня 2018 р. працювала на посаді старшого лаборанта та за 
сумісництвом асистента кафедри геоекології і землеустрою Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, натепер 
старший викладач цієї ж кафедри. Кандидат сільськогосподарських наук (за 
спеціальністю Екологія ДК№059033 від 09 лютого 2021р.). 
 
Посади в інституті громадянського суспільства:  
 дійсний член ГО «Екорух»,  
 Заступниця Голови Координаційної ради з питань охорони навколишнього 

природного середовища Азовського регіону 
http://www.tsatu.edu.ua/rozpochala-robotu-koordynacijna-rada-z-pytan-
ohorony-navkolyshnoho-pryrodnoho-seredovyscha-azovskoho-rehionu/  
 
Відомості про трудову діяльність: http://www.tsatu.edu.ua/eons/people/skyba-

viktorija-pavlivna/ Автор понад 40 наукових публікацій. Основна галузь наукових 
інтересів: водогосподарська екологія, гідрологія та гідрохімія. 

- участь в освітньому курсі та Національному етапі конкурсу з 
біомімікрії, організованого Лабораторією інноваційного розвитку 
ПРООН в Україні спільно з Інститутом біомімікрії (США) 
https://drive.google.com/file/d/1O3zCPePVe2mElgQpJCP72-
4TkbTxEJB1/view;  

- Підвищення кваліфікації з 4 по 5 лютого 2021 р. обсягом 20 годин/0,67 
кредиту ЕСTS "Організація моніторингу водно-болотних угідь та 
імплементація Рамсарської конвенції" 
https://drive.google.com/file/d/1Hgz_03gGrc8sMV8D5agWITVOYUvQyO
Bn/view; 

- Online Training Course System of environmental education in protected 
areas of Ukraine 16-24 of November, 2020 Presented by the European 
Wilderness Society and Vlado Vancura Wilderness Academy 
https://drive.google.com/file/d/1xOt6MWpJiy7W7hsTF6QkV3a_VEJY527
T/view; 



- CERTIFICATE № 35-17/2021 is a participant of International Summer 
School «The Best European Practices for the Water Security to Achieve the 
Goals of Sustainable Development: Challenges for Ukraine» in case of the 
Project 597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE WATER 
SECURITY – 2021 17.06.2021-18.06.2021 The School covered a total number 
of 18 academic hours (0,6 credits ECTS) 
https://drive.google.com/file/d/1GIYlyeByYUaj9XT7C-dvH2s5yOUZAU5w/view   

Відомості про громадянську діяльність  
Активна участь у заходах еколого-просвітницького та наукового 

спрямування, які націлені у першу на роз’яснення екологічних принципів життя, 
виробничої діяльності, збереження довкілля рідного краю:  

- проведення «Дня річки Молочна», організоване Басейновим 
управлінням річок Приазов’я http://www.tsatu.edu.ua/den-richky-
molochna/;  

- проект «Підвищення рівня обізнаності в громаді щодо захисту 
озонового шару та пом’якшення наслідків зміни клімату» під 
патронатом Глобального екологічного фонду (ГЕФ) 
http://www.tsatu.edu.ua/dij-za-ozon/; 

- підготовка локації на ZERO WASTE DAY MLT 
http://www.tsatu.edu.ua/tdatu-pidtrymav-iniciatyvu-shkoljariv-zero-waste-
day-mlt-den-bez-vidhodiv/ ;  

- участь в обговоренні та (подальшій) реалізації регіональних 
екологічних проєктів http://www.tsatu.edu.ua/uchast-naukovciv-tdatu-v-
obhovorenni-perspektyv-ukrajinsko-francuzkoji-spivpraci-u-realizaciji-
ekolohichnyh-projektiv-azovskoho-rehionu/; http://www.tsatu.edu.ua/uchast-
naukovciv-tdatu-u-rozrobci-ekolohichnoji-karty-mista/;  

- підготовка презентації для агровиробників та мешканців Якимівської 
ОТГ в рамках ІВЕНТУ «Бережіть екосистеми від пожеж» 
http://www.tsatu.edu.ua/uchast-naukovciv-tdatu-v-iventi-berezhit-
ekosystemy-vid-pozhezh/ 

- популяризація екотрендів серед населення м. Мелітополь 
http://www.tsatu.edu.ua/eons/5926/;  

-  «Саме тут екологічне місто» – профорієнтаційна локація в рамках 
загальноміського заходу «Знайди себе в Мелітополі» 
http://www.tsatu.edu.ua/eons/uchast-kafedry-hez-u-miskomu-zahodi-znajdy-
sebe-v-melitopoli/  

- Он-лайн лекція «Пити шкідливо не пити (постав кому сам)!» для 
школярів-науковців МАН http://www.tsatu.edu.ua/eons/on-lajn-lekcija-
dlja-shkoljariv-naukovciv-man-vid-vykladachiv-kafedry-hez/;  

- участь в організації та проведенні ХІІ та ХІІІ науково-практичних 
конференцій «Меліорація та водовикористання» 
https://drive.google.com/file/d/1_5lzNefn8zsEmooOKD3gQ8udWMuFPJE
W/view, 



https://drive.google.com/file/d/1H3a6SA120eBzRodViHwJxeh6MWWsPV3
b/view тощо. 

 
 
Контактна інформація:  
Поштова адреса: 72309, обл. Запорізька, м. Мелітополь, вул. Садова, 43/49. 
Номер телефону: 0987997644 
Адреси електронної пошти(за наявності): skiff_vika@ukr.net, 
viktoriia.skyba@tsatu.edu.ua  
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