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Стать Ч | Дата народження 30.10.1989 | Громадянство  українець   

Науковий ступінь  

Спеціальність 

Кандидат біологічних наук,  

03.00.12 – фізіологія рослин  

Посада асистент 

Кафедра Біології рослин 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

 
 
Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь:  
У поточному році  «Фізіологія рослин», ОР «Бакалавр» (біологія), 2-3 курс, лабораторні заняття. 

 «Фізіологія рослин», ОР «Бакалавр» (біологія – високі технології), 2 курс, лабораторні 

заняття.  

 «Ботаніка», ОР «Бакалавр» (біологія), 1 курс, лабораторні заняття.  

 «Анатомія та фізіологія рослин» ОР «Бакалавр» (біотехнологія), 2 курс, лабораторні 

заняття. 
 «Методи сучасних біологічних досліджень», ОР «Магістр» (біологія, фізіологія рослин), 

1 курс, семінарські заняття. 

 «Оксидативний стрес у рослин», ОР «Магістр» (біологія, фізіологія рослин), 2 курс, лекції 

та лабораторні заняття. 
 «Навчальна практика», ОР «Бакалавр» (біологія), 2 курс. 

У попередні 

періоди 

 «Екофізіологія рослин», ОР «Бакалавр» (екологія), 2 курс, лабораторні заняття. 

 «Ботаніка», ОР «Бакалавр» (біологія – високі технології), 1 курс, лабораторні заняття. 

 «Алелопатія»,  ОР «Бакалавр» (біологія), 4 курс, лекції та лабораторні заняття. 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
 
 

З 2015 по 
теперішній час 

Асистент кафедри біології рослин 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 01033, м. Київ, 

вул. Володимирська, 60, http://www.univ.kiev.ua 

Проведення лабораторних та практичних занять, написання підручників, посібників, наукових 
статей, тез, керівництво магістерськими та бакалаврськими роботами 

Сфера діяльності або сектор Освіта/Наука  

 
 

З 2012 по 2015 

Спеціаліст ІІ категорії навчальної лабораторії кафедри фізіології та екології рослин 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 01033, м. Київ, 

вул. Володимирська, 60, http://www.univ.kiev.ua 

Супровід лабораторних та практичних занять в межах обов’язкових навчальних курсів «Фізіологія 
та біохімія рослин», «Анатомія рослин» 

Сфера діяльності або сектор Освіта  

 

 
З 2011 по 2012 

Лаборант Науково-дослідної лабораторії «Фізіологічних основ продуктивності рослин» 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 01033, м. Київ, 
вул. Володимирська, 60, http://www.univ.kiev.ua 

Супровід наукових досліджень, постановка та контроль умов проведення лабораторних 

модельних дослідів 

Сфера діяльності або сектор Наука 
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НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
 

2016 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Отримана кваліфікація – кандидат біологічних наук (PhD) за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія 

рослин: «Алюморезистентність рослин роду Fagopyrum Mill. за підвищеної кислотності 
субстрату». 

 

З 2012 по 2015 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

навчався в аспірантурі кафедри фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології» з відривом 

від виробництва під керівництвом професора Таран Н.Ю. 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

2012 закінчив спеціалітет кафедри фізіології та екології рослин. Отримана кваліфікація – фізіолог 

(диплом з відзнакою). 

 

2011 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

закінчив бакалаврат ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (диплом з відзнакою). 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 Англійська 

Іноземна мова 2 Російська 

Організаційна/ 

управлінська 
компетентність 

 Відповідальний секретар Відбіркової комісії ННЦ «Інститут біології та медицини». 

 Голова Ради молодих вчених ННЦ «Інститут біології та медицини». 

 Науковий керівник курсових та випускних кваліфікаційних студентських робіт.  

 Керівник навчальної практики студентів кафедри на базі Канівського природного заповідника 

та ННЦ «Інститут біології та медицини».  

 Відповідальний за наукову роботу студентів кафедри. 

 Співголова організаційного комітету Міжнародної конференції «Шевченківська весна: 

досягнення біологічної науки / BioScience Advances». 
 Член журі та автор завдань IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, тренер 

команди учнів України учасників Міжнародної біологічної олімпіади (анатомія, фізіологія та 

біохімія рослин). 

 Член журі Всеукраїнського турніру юних біологів. 

 Член організаційного комітету І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
та І туру Всеукраїнської студентської олімпіади. 

 Член організаційного комітету, координатор та викладач Всеукраїнської біологічної школи та 

школи вихідного дня, член журі Всеукраїнського біологічного турніру для школярів «Від теорії 

до практики один крок». 
 Член організаційного комітету The Fascination of Plants Day. 

Області 

професійних 

інтересів 

 Фізіологія і біохімія  рослин, вторинні рослинні метаболіти, регулятори росту.  

 Рослинна адаптоміка та стрес-сигналінг за екстремальних умов.  

 Рослинна сировина як джерело біоактивних речовин та потенційних нутрицевтиків.  

 Шляхи регуляції біосинтезу вторинних рослинних метаболітів фенольної природи.  

 Анатомо-морфологічна оцінка адаптивного потенціалу рослинних організмів, мікроскопічні 

методи дослідження маркерів стресового впливу, фенотипування.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  
Публікації Співавтор 56 наукових публікацій:  

теоретично-оглядові статті – 4; експериментально-методологічні – 13;  
тези доповідей – 39. 

 

 N. Taran, L. Batsmanova, O. Kosyk, O. Smirnov, M. Kovalenko, L. Honchar, A. Okanenko. Colloidal 

Nanomolybdenum Influence upon the Antioxidative Reaction of Chickpea Plants (Cicer arietinum L.) 
// Nanoscale Research Letters, 2016;  11(1):476.  

 Kosyan А., Smirnov O. Taran N., Burdyga V. Test system based on root exudates for high-yielding 
common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench.) form screening // Bulletin of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv – Biology, 2016; 72(2). P. 71-75. 
 Smirnov O., A. Kosyan, O. Kosyk, N. Taran. Response of phenolic metabolism induced by 

aluminium (Al3+) toxicity in Fagopyrum esculentum Moench. plants. // Ukr. Biochem. J. – 2015. – V. 

87(6). P. 129-135.  

 Смірнов О.Є., Косян А.М., Косик О.I., Таран Н.Ю. Морфологія стебла та васкулярна анатомія 

Fagopyrum esculentum Moench. за дії ретарданту хлорхолінхлориду. // Modern 
Phytomorphology. – 2015. – №7. С. 147-152. 

 Смірнов О.Є., Таран Н.Ю., Косян А.М., Косик О.I. Стимулююча дія низьких концентрацій 

алюмінію на фізіологічний стан рослин Fagopyrum tataricum Gaertn. // Вісник Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2014. - №1129. С. 107-115. 

 Смірнов О.Є., Косян А.М., Косик О.I., Таран Н.Ю. Морфофізіологічні показники Fagopyrum 

esculentum Moench. в умовах алюмокислого стресу. // Український ботанічний журнал. – 

2014. – Т. 71(4). С. 511-516.  
 Smirnov O., A. Kosyan, O. Kosyk, N. Taran. Buckwheat stomatal traits under aluminium toxicity. // 

Modern Phytomorphology. – 2014. – V.6.  P. 15-18. 

 Smirnov O.E., Kosyan A.M., Kosyk O.I., Taran N.Yu. Role of the root exudates in adaptative 

reaction of buckwheat plants in aluminium-acid stress. // Journal of stress physiology and 
biochemistry. – 2014. – V. 10(1). P. 195-202. 

 Смірнов О.Є., Таран Н.Ю. Фітотоксичні ефекти алюмінію та механізми алюморезистентності 

вищих рослин. // Физиология растений и генетика. – 2013. – №4. С. 281-289. 

Рецензійна 
діяльність 

 Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Біологія. 

 Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія: Регуляція фізіологічних функцій. 

 International Journal of Environmental Science and Toxicology Research. 

 Modern Phytomorphology. 

 ScienceRise: Biological Science. 

Опонування 
дисертацій 

2017 – Зборівська О.В. (к.б.н.), науковий керівник д.б.н. Прядкіна Г.О., захист у 
Спеціалізованій вченій раді Д 26.212.01 при Інституті фізіології рослин і генетики НАН 

України. 

Наукові проекти  Керівник проекту «Адаптивний потенціал зернових та бобових культур та його корекція 

нанорозмірними елементами мінерального живлення» (конкурс Державного фонду 
фундаментальних досліджень Ф75). 

Премії та 
нагороди 

 Грант Президента України для молодих вчених на 2018 рік (керівник проекту). 

 Відзнака (подяка) Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

нагоди професійного свята Дня науки (2018). 

 Грамота Президії Національної академії наук України для молодих вчених Вищих навчальних 

закладів за цикл наукових праць (2017). 
 Groupe Polyphénols Junior Travel Grant (Bordeaux, France, 2016). 

 Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за цикл наукових праць (2015). 

 Премія Українського біохімічного товариства на ХІ Біохімічному конгресі за кращу постерну 

презентацію (2014). 
 Дипломант конкурсів на кращі усні та стендові доповіді на Міжнародних наукових 

конференціях (2010-2015). 

Членство в 

організаціях 

 Голова Ради молодих вчених ННЦ «Інститут біології та медицини». 

 Member of Free International Association of Researchers on Natural Substances. 

 Член Українського товариства фізіологів рослин. 

 Член Українського біохімічного товариства. 

 Member of Phytobiomes Alliance. 
 


