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Про подяку 

за активну участь в організації та 

проведенні загальноуніверситетського  

Дня відкритих дверей «КНУ ЕХРО» 

 

За активну участь в організації та проведенні загальноуніверситетського 

Дня відкритих дверей «КНУ ЕХРО» оголосити подяку наступним 

співробітникам Інституту: 

1. Письменній Юлії Миколаївні – аспірантці кафедри біології рослин; 

2. Капустяну Андрію Васильовичу – доценту кафедри біології рослин; 

3. Гарманчук Людмилі Василівні – професору кафедри біомедицини; 

4. Чорненькій Наталії Миколаївні – асистенту кафедри біомедицини; 

5. Савчуку Олексію Миколайовичу - завідувачу кафедри біохімії; 

6. Гребіннику Дмитру Миколайовичу – доценту кафедри біохімії; 

7. Артеменку Олександру Вікторовичу – асистенту кафедри біофізики та 

медичної інформатики; 

8. Оглоблі Олександру Володимировичу - доценту кафедри біофізики та 

медичної інформатики; 

9. Будзанівській Ірині Геннадіївні – завідувачу кафедри вірусології; 

10. Шевченко Тетяні Петрівні – доценту кафедри вірусології; 

11. Мякушку Станіславу Анатолійовичу – доценту кафедри екології та 

зоології; 

12. Ляшенку Володимиру Артемовичу - асистенту кафедри екології та 

зоології; 

13. Проценко Олександрі Володимирівні – асистенту кафедри загальної та 

медичної генетики; 

14. Домбровській Ірині Володимирівні – доценту кафедри мікробіології та 

імунології; 

15. Пасічніченку Олегу Михайловичу – доценту кафедри фізіології людини і 

тварин; 



16. Бондаренку Олександру Володимировичу – доценту кафедри фізіології 

людини і тварин; 

17. Коваленко Ользі Анатоліївні – асистенту кафедри фізіології людини і 

тварин; 

18. Хоперії Вікторії Геннадіївні – завідувачу кафедри фундаментальної 

медицини; 

19. Маєвському Олександру Євгенійовичу - професору кафедри клінічної 

медицини; 

20. Ковальчуку Олександру Івановичу – професору кафедри анатомії та 

патологічної фізіології; 

21. Прокопцю Костянтину Олександровичу – доценту кафедри 

фундаментальної медицини; 

22. Прибитько Ірині Юріївні - асистенту кафедри фундаментальної 

медицини; 

23. Решетнік Євдокії Миколаївні - асистенту кафедри фундаментальної 

медицини; 

24. Чопей Мар’яні Ігорівні - асистенту кафедри фундаментальної медицини; 

25. Рибальченку Тарасу Володимировичу – доценту кафедри цитології, 

гістології та репродуктивної медицини; 

26. Пустовалову Андрію Сергійовичу - доценту кафедри цитології, гістології 

та репродуктивної медицини; 

27. Калмиковій Олесі Олександрівні - аспірантці кафедри цитології, 

гістології та репродуктивної медицини; 

 

Заходи такого спрямування послуговуються профорієнтації школярів, а 

відтак – формуванню нового покоління студентства, що свідомо обирає свій 

шлях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  Л.І. Остапченко 


