
РЕЗУЛЬТАТИ 

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  

з природничих, технічних та гуманітарних наук  

зі спеціальностей «Біологія» та «Екологія» 
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1 Савчин Тарас  

(2 рік магістратури) 

цитології, гістології та 

репродуктивної біології 

Моделювання виживаності при 

колоректальному раку на основі 

багатофакторного аналізу 

91,30 І 

2 Лозовик Олександра 

(1 рік магістратури); 

Семенова Анастасія 

(4 курс) 

загальної та 

молекулярної генетики 

Організація петельних доменів 

ДНК в інтактних лімфоцитах 

людини та ракових клітинах 

90,10 ІІ 

3 Бороменський Данило  

(2 рік магістратури); 

Коломоєць Ольга  

(1 рік магістратури) 

ботаніки Мікобіота національного 

природного парку «Кременецькі 

гори» 

86,95 ІІ 

4 Кушнарьова Анастасія  

(1 рік мігістратури) 

біохімії Вплив халконвмісних 

калікс[4]аренів на рівень 

іонізованого Са у мітохондріях 

міометрія 

86,65 ІІІ 

5 Стецун Галина  

(2 курс магістратури) 

зоології Порівняльно-морфологічний 

аналіз жала двох видів рийних 

ос… 

85,05 ІІІ 

6 Стефанишена Наталія  

(2 рік магістратури) 

цитології, гістології та 

репродуктивної біології 

Вплив метилування фактора 

елонгації трансляції еЕЕ1А1 на 

його взаємодію з білками 

елонгаційного комплексу 

84,55 ІІІ 

7 Голубенко Андрій 

(1 рік магістратури) 

фізіології та екології 

рослин 

Особливості морфогенезу 

Galanthus nivalis L. та Galanthus 

plicatus M. Bieb. in vitro 

83,7  

8 Петриченко Валентин 

(4 курс) 

біохімії Комп'ютерне моделювання 

комплексу тирозил-тРНК 

синтетази із гомологічною тРНК: 

інтерфейси взаємодії та точкові 

мутації 

82,75  

9 Павлова Наталя  

(4 курс) 

біофізики Іонні канали ядерної мембрани 

кардіоміоцитів 

77,7  

10 Корчевська Вікторія 

(4 курс) 

фізіології та екології 

рослин 

Моніторинг життєвості 

популяцій рідкісних рослин 

родини Orhidaceae… 

76,45  

11 Трудненко Катерина  

(1 рік магістратури) 

цитології, гістології та 

репродуктивної біології 

Морфо-функціональні зміни в 

сім’яниках щурів одномісячного 

віку під впливом кіспептину та 

наночасток золота 

76,40  

12 Стецька Вікторія  

(1 рік магістратури) 

мікробіології та 

загальної імунології 

Порушення епітеліального 

бар’єру кишечника після 

введення цефтріаксону 

75,85  

13 Немеш Ярослав  

(4 курс) 

біохімії Роль скаффолд-білку TKS5 у 

метастазуванні та пошук нових 

білків-партнерів 

72,84  

14 Погребна Аліна  

(1 курс магістратури) 

фізіології людини і 

тварин 

Жовчосекреторна функція 

печінки щурів за умов ішемії-

реперфузії 

 

70,50  

15 Кошовий Ігор  

(4 курс) 

екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

Видове багатство риб р. Уда в 

межах НПП "Пирятинський" 

67,10  

16 Єрмоленко Тетяна  мікробіології та Вивчення можливостей 66,85  



(2 курс магістратури) загальної імунології застосування наночасток для 

обмеження поширення 

бактеріозів в Україні 

17 Головань Вікторія  

(1 курс магістратури) 

вірусології Принципи ранньої діагностики 

ВІЛ-інфекції у дітей, народжених 

ВІЛ-інфікованими матерями 

66,70  

18 Тесьолкіна Тетяна  

(3 курс) 

екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

Авіфауна Терсько-Кумської 

низовини в 16-18 ст. н.е. 

62,15  

19 Потапенко Роман  

(2 курс) 

екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

Поліморфізм голуба сизого 

(Columba livia L.) в умовах м. 

Київ 

59,30  

 


