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Дрогомирецька (Лучка) Іванна Зиновіївна народилася 8 липня 1982 року в с. 

Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області. В 1999 році 

закінчила Боднарівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. За успіхи у навчанні нагороджена 

золотою медаллю. У цьому ж році вступила до Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича на спеціальність «Біологія». У 2004 році 

завершила навчання та отримала диплом спеціаліста, кваліфікація – біолог, 

викладач (диплом РН № 25484753 від 30 червня 2004 року). Тема дипломної 

роботи – «Залежність вмісту білків та протеїногенних амінокислот в 

тканинах Stevia rebaudiana Bert. залежно від якісного та кількісного складу 

ауксинів у поживному середовищі», науковий керівник – кандидат 

біологічних наук, доцент Шелифіст Антоніна Євгенівна, кафедра біохімії 

біологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. 

Федьковича. 
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З вересня 2004 року по жовтень 2005 року працювала вчителем Калуської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7. Паралельно з основним місцем роботи з вересня 

2004 року по жовтень 2005 року працювала за сумісництвом на посаді 

старшого лаборанта кафедри біохімії Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника.  

Протягом 2005-2009 років навчалася в аспірантурі з відривом від 

виробництва на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника. Тема дисертаційної 

роботи – «Реакція імунної системи коропа Cyprinus carpio L. на дію 

підвищених концентрацій іонів кадмію та нікелю», науковий керівник – 

доктор медичних наук, професор кафедри біохімії Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника Мазепа Марія Андріївна. 

У 2012 році отримала диплом кандидата біологічних наук зі спеціальності 

03.00.09 – імунологія. Науковий ступінь присуджено рішенням 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.14 Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (диплом ДК № 005043 від 17 лютого 

2012 року). 

З січня 2010 року працює на кафедрі біохімії ПНУ ім. В. Стефаника (з квітня 

2010 р. на кафедрі біохімії та біотехнології у зв’язку з перейменуванням 

кафедри): протягом 2009-2015 рр. – на посаді старшого лаборанта, з 

листопада 2015 р. і дотепер – на посаді завідувача навчально-наукової 

лабораторії кафедри. 

 

Наукові інтереси: 

- особливості будови та функціонування імунної системи риб;  

- вплив токсикантів та різних біологічно активних речовин на клітинні та        

  гуморальні параметри імунної системи риб; 

- імунологічні методи лабораторної діагностики. 

 

Загальна кількість публікацій – 17, з них: статті у фахових виданнях – 10, 

тези доповідей – 7. 
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