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ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ Табурець Олеся Володимирівна 

 
(фотографія) 

 03022, проспект Академіка Глушкова 2, ННЦ "Інститут біології та медицини" 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 
Службовий  телефон 063-026-29-53  
Електронна адреса (службова) olesya8@ukr.net 

Особиста веб сторінка (за наявності) - 
Соціальні мережі/чати  (за наявності, необов’язково)- 

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  (за наявності, необов’язково)- 

СтатьЧ/Ж| Дата народження( необов’язково) 23.05.1991.| Громадянство  
_Україна______________ 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) - 

Вчене звання  - 

Посада асистент 

Кафедра біомедицини 

Факультет/інститут ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Посада за сумісництвом - 
 

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
У поточному році 1.Health and safety; fundamentals of bioethics and biosafety 

(1 курс, медики), Лекційні та семінарські заняття, 2018 р. 
2.Biological and bioorganic chemistry (1 курс, медики) 

Лабораторні та семінарські заняття, 2018 р. 
 

У попередні періоди 2015-2016 рр. Хімія біоорганічна (2 курс, бакалаври) 

лабораторні та семінарські заняття 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2015 р по 2015 р.) Посада старший лаборант__________________________ 

Назва підприємства: ННЦ «Інститут біології та медицини», проспект Академіка 
Глушкова 2, http://biology.univ.kiev.ua/) 

Основний вид діяльності та функціональні обов’язки (якщо доречно)   –  робота з 

лабораторними тваринами, апробація нових методик, обрахунок отриманих 
результатів.   

Сфера діяльностіабо сектор Наука  



 

 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 2014 р. по 2017 р.) Київськийнаціональнийуніверситетімені Тараса Шевченка, м.Київ 

Кандидат біологічних наук / доктор філософських наук (кандидат біологічних наук) 

за спеціальністю 03.00.04 - біохімія "Механізм дерматотропної дії фармакологічної 
композиції на основі меланіну". 

(З 2012 р. по 2014 р.) Київськийнаціональнийуніверситетімені Тараса Шевченка, м.Київ 

Отримана кваліфікація: молодший науковий співробітник (біологія), біохімік 
Тема дипломної роботи: 

«Прооксидантно-антиоксидантний статус гомогенату слизової оболонки шлунка 
щурів різного віку при застосуванні мультипробіотика«Симбітер ацидофільний» 

концентрований»» 

(З 2008 р. по 2012 р.) Київськийнаціональнийуніверситетімені Тараса Шевченка, м.Київ 

Отримана кваліфікація: фахівець в галузі біології 
Перелік основних дисциплін або  набутих навичок 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська- вільно 

Іноземна мова 1 English - advanced 

Іноземна мова 2 Російська – вільно 

Комунікаційні компетентність Комунікативні навички вдосконалила під час роботи фотографом та за рахунок 
участі в науково-практичних конференціях 

Організаційна/управлінська 

компетентність 

Виступала в якості співорганізатора конференцій, наукових шкіл, фуршетів. 
Маю досвід роботи в лабораторії по загальноприйнятим лабораторним стандартам. 
 

Цифрові компетенції Обробка інформації: якщо доречно (вказується рівень – високий 

Базовий/Високий/Професійний і назва сертифікату) 
Комунікація: якщо доречно (-//-) високий 

Створення контенту (програм, сайтів): якщо доречно (-//-) 

Мережева та програмна безпека:  якщо доречно (-//-) 
Вирішення проблем:  якщо доречно (-//-) -високий 

Інші комп’ютерні навички Робота з пакетом программ MS Office (Excel, Power Point, Word,) вільне 
користування інтернетом (Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer). Графічні 
редактори: Adobe Photoshop Lightroom, Picture Manager. e-mail (Outlook Express). 
Браузери (Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer). Операційні системи Windows 
XP/7 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

Уміння спланувати експеримент, організаційні навички, цікавість до новизни, 
працездатність,наполегливість, пунктуальність.  
• ферментні тестові системи (наприклад, топоізомерази I in vitro); 
• електрофорез білка та ДНК PAG; 
• екстракція ДНК, ізоляція, обмеження, електрофорез з агарозним гелем; 
• флюорометрія та спектрофотометрія; 
• визначення колагену 
• Загальні лабораторні навички, отримані під час нормативних практичних 
університетських курсів (> 30 ECTS). 
• Робота з лабораторними тваринами 

Області професійних інтересів Вивчення механізмів ранового процесу; дослідження субстанцій природного 
походження для створення нових препаратів 

 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і 

премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 
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Проекти  участь у фіналі конкурсу Міжнародний дискусійний захід "Science-Society-Personality", 
захист наукового проекту 
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Конференції 1).Lviv-Lublinconferenceofexperimentalandclinicalbiochemistry, 18-20 Sep., 2017, Poland 
2). Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і 
біології», 30.05 -1.06.2017, Полтава , Україна.  
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6). «XIIinternationalresearchandpracticeconference», 30 января-7 февраля, 2017.  
г.Шеффилд, UK.  
7). ІV Міжнародної наукової конференції  студентів, аспірантів та молодих вчених 
«Фундаментальні та прикладні дослідження в біології і екології», м. Вінниця, 12-14 
квітня 2016 року . Україна 
8).X  Міжнародна конференція молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери», 
м. Харків, 2-4 грудня 2015 року. Україна 
9).Біологічні дослідження. Житомирський державний університет імені Івана Франка, 
2012р. Україна 
10). Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів та аспірантів “ Сучасні 
проблеми екології та геотехнологій” Житомир, 2011. Україна 
 
 
 

Сертифікати Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ 
Діагностична лабораторія Науково-навчального центру «Інститут біології» 

Сертифікат про проходження навчання 

Отримала науково-практичні навички з науково-дослідної та методичної роботи на базі 
діагностичної лабораторії ННЦ «Інститут біології» застосування методу твердофазного 

імуноферментного аналізу (ТІФА) 
 

  

  

  
  

  

  

  

 
 

ДОДАТКИ (за бажанням, посилання на матеріали розміщені у відкритому доступі) 

Найменування  Посилання 

Дипломи Сертифікат фотографа (курси підготовки фахівців у галузі телебачення та телевізійного 

виробництва «Фотокурс» на телеканалі Інтер) АТЗТ «українська незалежна ТВ - Корпорація» 
загальнонаціональний телеканал «Інтер», програма «Інтершкола» 

Сертифікати  XII Національна школа молодих вчених-фармакологів ім. Академіка НАМН України О.В. 

Стефанова, м. Київ. (2016 р) 

 

 

 
Голова Науково-методичної ради      В.А.Бугров 
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