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СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ ДОСЯГНЕНЬ 
• На базі біологічного факультету ЗНУ відбувся Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за галуззю «Біологічні науки» 
12-15 березня 56 кращих молодих науковців із 43 провідних вищих навчальних закладів України 

презентували у ЗНУ свої роботи з актуальних галузей природничих наук на науково-практичній конференції 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю «Біологічні науки». 

До складу галузевої та апеляційної конкурсної комісії окрім викладачів біологічного факультету ЗНУ 

(Бражко О.А., Бовт В.Д., Домніч В.І., Єщенко В.А., Колісник Н.В., Лях В.О., Рильський О.Ф., 

Фролов O.K.), увійшли представники Запорізького державного медичного університету (д.б.н., професор 

Бєлєнічев І.Ф.), Донецького національного університету (асистент Древаль К.Г.), Кременчуцького 

національного університету ім. Михайла Остроградського (д.б.н., професор Никифоров В.В.), Херсонського 

державного університету (к.б.н., доцент Спринь О.Б.), Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка (к.б.н., доцент Волошанська С.Я.), Мелітопольського державного 

педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького (д.б.н. професор Мацюра О.В.) та Сумського 

державного університету (к.б.н., доцент Гарбузова В.Ю.). Очолив галузеву конкурсну комісію д.т.н., 

професор, проректор з наукової роботи ЗНУ Грищак В.З. 

Галузева комісія залишилася задоволена і рівнем проведених експериментів, і тим, як учасники 

проводили свої презентації та відповідали на запитання членів журі. Студенти для своїх наукових досліджень 

обрали найактуальніші теми з генетики, біотехнології та біохімії, фізіології та інших не менш актуальних 

галузей біологічних знань. Декан біологічного факультету, д. фарм. н., професор Людмила Олександрівна 

Омельянчик відзначила також, що порівняно з минулим роком науковий рівень представлених на конкурс 

робіт значно виріс. Наукові дослідження були представлені в наступних секціях: «Ботаніка, біоекологія, 

фізіологія рослин та зоологія» та «Генетика, фізіологія людини та тварин, біотехнологія». Після об’єктивного 

та ретельного оцінювання кожної роботи галузева комісія нагородила дипломами 20 робіт. 

Дипломами І ступеня нагороджені 4 роботи: 

1) Берегового Сергія Михайловича «Роль транскрипційного фактору EGR-1 в патогенезі виразкової 

хвороби шлунка» з НДЛ «Фармакології та експериментальної патології», відділення біологічних та 

біомедичних технологій ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (Науковий керівник: д.б.н., с.н.с. Тостоганова Г.М.); 

2) Будка Віталія Валерійовича «Асоціація BsmI поліморфізму гена рецептора вітаміну D з факторами 

ризику ішемічного атеротромботичного інсульту» з Сумського державного університету (Науковий 

керівник: к.б.н., доцент Гарбузова В.Ю.); 

3) Власової Ольги Миколаївни «Розроблення методики детекції трансформаційних подій кукурудзи на 

основі мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції» з Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» (Наукові керівники: к.т.н., с.н.с., ст. викл. Маринченко Л.В., к.б.н., 

с.н.с. Моргун Б.В.); 

4) Морозевич Юлії Дмитрівни «Ретиноєва кислота» з Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Науковий керівник: к.б.н., доцент Шмараков І.О.). 

Дипломи ІІ ступеня отримали 6 учасників: 

1) Баняс Юрій Юрійович – «Характер жуйного процесу як показник функціонального 

стану молочних корів», Національний університет біоресурсів і природокористування 

України; 

2) Василенко Анна Михайлівна – «Біотестування водних розчинів харчових добавок», 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; 

3) Горохівець Надія Анатоліївна – «Метаболічна активність нейтрофілів крові у 

хворих на ревматоїдний артрит», Запорізький національний університет; 

4) Кушніренко Сергій Володимирович – «Морфофункціональний стан ендокринних 

залоз щурів хіміотерапії», Херсонський державний університет; 

5) Литовченко Андрій Олегович – «Стан популяції рослин Alliaria petiolata [Bieb] 

Cavara & Grande в Україні», Запорізький національний університет; 

6) Покора Христина Андріївна – «Антимікробні та антиадгезивні властивості 
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поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017, Acinetobacter calcoaceticus IMB B-

7241 та Nocardia vaccinii IMB B-7405», Національний університет харчових технологій; 

Дипломами ІІІ ступеня відзначено 10 конкурсантів: 

1) Василенко Олександр Миколайович – «Кількісна характеристика неоднорідності ембріонів тварин в 

оцінці ефективності кріоконсервування і трансплантації», Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»; 

2) Вітушинська Мар’яна Володимирівна – «Чутливість до умов оксидативного стресу, тривалість життя 

та нейродегенеративні зміни у Drosophila melanogaster залежно від рівня експресії генів 

супероксиддисмутази», Львівський національний університет імені Івана Франка; 

3) Горлінський Олександр Вікторович – «Утилізація 

комунальних та сільськогосподарських відходів з 

утворенням біопалива і біодобрива», Національний 

авіаційний університет; 

4) Грищук Христина Іванівна, Бурдилюк Надія 

Ігорівна – «Дозозалежний ефект препаратів родіоли 

рожевої на тривалість життя та стресостійкість 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae», Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника; 

5) Гусейнова Ельвіра Рафіківна, Висоцька Катерина 

Юріївна – «Фітотоксичність едафотопу», 

Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет»; 

6) Завидовський Богдан Іванович – «Індивідуально-типологічні особливості корекції психоемоційних 

порушень у білих щурів дофамінергічним антидепресантом на тлі хронічної алкоголізації», Донецький 

національний університет; 

7) Метрусенко Олена Геннадіївна – «Індукція процесів перекисного окиснення ліпідів грибу Pleurotus 

ostreatus», Донецький національний університет; 

8) Парфенюк Сергій Андрійович – «Фізіологічні основи інтенсифікації синтезу поверхнево-активних 

речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 на не вуглеводних субстратах», Національний університет 

харчових технологій; 

9) Шебанін Петро Олексійович – «Стан розповсюдженості мутації Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency у 

молочних порід худоби України», Миколаївський національний аграрний університет; 

10) Шемеляк Ольга Стефанівна – «Дослідження поширеності та біологічної активності екстрактів пижма 

звичайного», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; 

Текст: Людмила Макєєва; Фото: Андрій Домніч, прес-центр ЗНУ 
 

• Гордість факультету – переможці! 
 Наші студенти стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт не тільки за галуззю «Біологічні науки». Так, студентка магістратури 

Височіна Аліна отримала Диплом ІІІ ступеня в галузі «Хімічні науки» з роботою 

«Фізико-хімічні властивості деяких похідних 5-метилтриазолохінолінів та 2(4)-

гідразинохінолінів». ІІ тур конкурсу проходив 13-14 березня на базі Донецького 

національного університету. 

 В галузі «Екологія та екологічна безпека» цього конкурсу наші 

студенти Гончарова Наталя та Мосейко Владислав з роботами 

«Залежність мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини від типу 

харчування» та «Популяційна характеристика Pelophylax ridibundus в 

залежності від умов існування» відповідно отримали дипломи ІІІ ступеня. 

Кашуба Олена отримала подяку. 

 Вітаємо наших студентів з перемогою та зичимо подальших успіхів і натхнення в роботі. 

Текст: Людмила Макєєва; Фото: Ганна Верес 
 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва 
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