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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Проректор з наукової роботи 
___________________ В.С. Мартинюк  
"______ " _________________ 20__ р. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
на 2019 рік науково-дослідних робіт, що виконуються  

в межах кафедральної тематики  
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка  

 

№ з/п 
Номер та назва НДР, номер 

держреєстрації, категорія роботи, 
науковий керівник 

Дата та № 
витягу із 
засідання 
кафедри 

Термін 
виконання 

(місяць, рік) 
Очікувані результати в поточному році Комплексна наукова 

програма університету 

1 2 3 4 5 6 
ПРИРОДНИЧІ ФАКУЛЬТЕТИ 

ННЦ «ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» 

1. 

16КФ036-01 
З’ясування клітинних та біофізичних 
механізмів функціонування і регуляції 
біологічних систем в нормі та за умов 
патологій, а також розробка засобів їх 
корекції. 
 
№ держреєстрації: 0116U006381 
 
Фундаментальна 
 
Жолос Олександр Вікторович, проф.,  
д-р біолог. наук 

30.03.2016 р. 
№ 6 

квітень 2016 р. – 
грудень 2019 р. 

Будуть досліджені протипухлинні властивості нанокомлексів 
на основі фулеренів С60, вплив наночастинок фулеренів С60 на 
функціонування м’язів у нормі та за патологічних станів
м’язової тканини. Буде досліджено дію ультразвуку на 
динаміку скорочень ішемізованого скелетного м’язу. 

Біологічні, біомедичні та 
біоекологічні проблеми 
життєдіяльності людини 

2. 

16КФ036-02 
Закономірності спадковості  та мінливості 
у еукаріотів. 
 
Фундаментальна 
 
Демидов Сергій Вікторович, проф.,  
д-р біолог. наук 

24.03.2016 р.  
№ 11 

квітень 2016 р. – 
грудень 2019 р. 

Буде здійснено популяційні дослідження Deschampsia antarctica
з  різних регіонів Антарктики за допомогою методу «Intron length
polymorphism of β-tubulin genes». На клаcичному модельному 
об'єкті  Drosophila melanogaster буде здійснено оцінку токсичної 
та генотоксичної дії фулеренів. Будуть встановлені особливості 
організації петель ДНК у злоякісно-трансформованих клітинах 
різних ліній гліобластом людини за різних функціональних 
станів. Буде проведено аналіз впливу астаксантину на прояв 
пошкоджень ДНК та епігенетичних змін геному в нормальних та
онкотрансформованих клітинах людини. Буде проаналізовано 
вплив температури та інфікування ендосимбіотичними
бактеріями на здатність самок Drosophila simulans входити у 

Біологічні, біомедичні та 
біоекологічні проблеми 
життєдіяльності людини 
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    діапаузу, та можливі генетичні відмінності діапаузних та 
недіапаузних самок.  

3. 

16КФ036-05 
Структура та функції вірусів при різних 
екологічних станах. 
 
Фундаментальна 
 
Будзанівська Ірина Геннадіївна, проф., 
д-р біолог. наук 

25.03.2016 р. 
 № 10 
           
 

квітень 2016 р. –
грудень 2020 р. 

Буде створено колекцію українських ізолятів вірусів рослин та 
фагів фітопатогенних бактерій.  

Біологічні, біомедичні та 
біоекологічні проблеми 
життєдіяльності людини 

4. 

16КФ036-07 
Вирішення проблемних питань 
різноманітності та стрес-толерантності 
представників флори та мікобіоти 
України за глобальних змін клімату. 
 
Фундаментальна 
 
Таран Наталія Юріївна, проф., 
д-р біолог. наук 

06.04.2016 р. 
№ 10 
07.04.2017р. 
№ 4 

квітень 2016 р. - 
грудень 2020 р. 

Буде проведено аналіз стрес-толерантності представників 
флори України за дії біотичних та абіотичних чинників. 

Біологічні, біомедичні та 
біоекологічні проблеми 
життєдіяльності людини 

5. 

16КФ036-08 
Механізми регуляції обміну речовин у 
тканинах і клітинах в нормі та при 
патологічних станах. 
 
№ держреєстрації: 0116U007144 
 
Фундаментальна 
 
Дзержинський Микола Едуардович, 
проф., д-р біолог. наук 

28.03.2016 р. 
№ 11 

квітень 2016 р. – 
грудень 2019 р. 

Будуть встановлені особливості гістологічних змін в органах 
ендокринної та кровотворної систем при застосуванні фіто
комплексів з нанокомпозитними системами на фоні
модельованого ожиріння. 

Біологічні, біомедичні та 
біоекологічні проблеми 
життєдіяльності людини 

6. 

16КФ036-09 
Адаптаційна мінливість мікроорганізмів 
та чинники імунної реактивності 
організму в умовах дії стресових 
факторів. 
 
Фундаментальна 
 
Сківка Лариса Михайлівна, проф., 
д-р біолог. наук 

25.03.2016 р. 
№ 12 

квітень 2016 р. – 
грудень 2019 р. 

Виявлення механізмів імуномодуляторної дії абіотичних
стресорів з різною рецепторною специфічністю. 

Біологічні, біомедичні та 
біоекологічні проблеми 
життєдіяльності людини 
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7. 

17КФ036-01 
Комплексна оцінка стану екосистем, їх 
складових та адаптацій біосистем до умов 
навколишнього середовища. 
 
№ держреєстрації: 0117U002599 
 
Фундаментальна 
 
Лукашов Дмитро Володимирович, проф.,
д-р біолог. наук 

10.03.2017 р. 
№ 4 

квітень 2017 р. - 
грудень 2019 р. 

Буде узагальнено результати попередніх досліджень. Буде
здійснено апробацію основних положень і визначено ключові 
параметри біосистем різного рівня, які доцільно 
використовувати у разі аналізу якості довкілля. Буде 
застосовано набуті результати для проведення інтегрального
оцінювання стану екосистем та їх складових на окремих
територіях заповідного фонду, залежно від природно-
територіальних особливостей та специфіки ключових
екосистем. 

Регіональні проблеми 
раціонального 
природокористування 

8. 

18КФ036-01 
Оптимізація методів морфологічної 
діагностики на різних етапах лікування 
шляхом комплексного дослідження 
топографо-анатомічних характеристик. 
 
Фундаментальна 
 
Хоперія Вікторія Геннадіївна, с.н.с.,  
д-р мед. наук 

07.12.2017 р. 
№ 3 

квітень 2018 р. 
грудень 2020 р. 

Буде розроблено алгоритми проведення біопсійних 
досліджень та топографо-анатомічно обґрунтовано 
ендоскопічні доступи утворень голови та шиї.   

Біологічні, біомедичні та 
біоекологічні проблеми 
життєдіяльності людини 

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

9. 

19КП050-01 
Індикаторний аналіз сталого розвитку в 
Україні. 
 
Прикладна 
 
Кіптенко Вікторія Констянтинівна, доц., 
канд. геогр. наук 

10.12.2018 р. 
№ 7 

січень 2019 р. –
грудень 2021 р. 

Буде обгрунтовано обраний напрям дослідження. Буде 
визначено теоретико-методологічні засади та аналітичні 
схеми дослідження.  

Регіональні проблеми 
раціонального 
природокористування 

10. 

19КП050-02 
Проектування та розробка інтерактивного 
ресурсу з географії для закладів вищої 
освіти. 
 
Прикладна 
 
Остроух Віталій Іванович, доц.,  
канд. геогр. наук 

27.11.2018 р. 
№ 7 

січень 2019 р. –
грудень 2021 р. 

Буде обгрунтовано обраний напрям дослідження та
спроектовано зміст інтерактивного ресурсу. Буде визначено
теоретико-методологічні засади дослідження та обгрунтовано 
програмне забезпечення розробки та функціонування
інтерактивного ресурсу. 

Регіональні проблеми 
раціонального 
природокористування 


