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ННЦ «Інститут біології» 

Київський національний університет                                     

імені Тараса Шевченка 
 

 

Київ – 2016 

ПРОГРАМА ТУРНІРУ 

 

Субота 9 квітня 
 

10.00 – 11.45 – реєстрація учасників турніру  (вестибюль ННЦ 

«Інститут біології»)  

            Просимо мати при собі презентацію (у форматі ppt або pptx) 

проекту  за обраною темою на флеш-накопичувачі. 

 

11.45 – 12.00 – урочисте відкриття турніру (ауд. 212) 

12.00 – 14.30 – перший етап турніру - вирішування запропонованих 

членами журі задач (ауд. 212) 

14.30 – 16.00 – майстер-клас «Знайомі незнайомці: плодова 

мушка  така, як вона є, та з різними мутаціями» (ауд. 

422),  

                майстер-клас  «Мікроорганізми - друзі і вороги, красуні і 

чудовиська» (ауд. 602). 

 

Неділя 10 квітня 
 

10.00 – 12.00 – другий етап турніру – командний захист проектів 

(ауд. 212) 

12.00 – 13.00 – майстер-клас «Підходи до розв’язування задач 

різних біологічних напрямів»   

                     Проводиться членами журі турніру (ауд. 212) 

13.00 – 13.30 – урочисте закриття турніру, оголошення 

результатів турніру, нагородження переможців, фотосесія 

учасників (ауд. 212) 



ОРГАНІЗАТОРИ 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Навчально-науковий центр «Інститут біології» 

 

Науковий комітет турніру: 

 
Скрипник Наталія В’ячеславівна, заступник директора з науково-

педагогічної роботи, доцент кафедри цитології, гістології та 

біології розвитку, кандидат біологічних наук (голова) 

Проценко Олександра Володимирівна, асистент кафедри загальної 

та молекулярної генетики, кандидат біологічних наук (заступник 

голови) 

Безсмертна Олеся Олексіївна, асистент кафедри ботаніки, кандидат 

біологічних наук 

Богуцька Катерина Іванівна, доцент кафедри біофізики, кандидат 

біологічних наук 

Горобець Леонід Вікторович, асистент кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища, кандидат біологічних наук 

Гребіник Дмитро Миколайович, доцент кафедри біохімії, кандидат 

біологічних наук 

Савчук Олексій Миколайович, в.о. завідувача кафедри біохімії, 

професор, доктор біологічних наук 

Каліновський Віталій Євгенович, асистент кафедри цитології, 

гістології та біології розвитку 

Комаренко Віктор Іванович, доцент кафедри фізіології людини і 

тварин, кандидат біологічних наук 

Мякушко Станіслав Анатолійович, доцент кафедри зоології, 

кандидат біологічних наук 

Рушковський Станіслав Ричардович, доцент кафедри загальної та 

молекулярної генетики, кандидат біологічних наук 

Сергійчук Тетяна Михайлівна, доцент кафедри мікробіології та 

загальної імунології, кандидат біологічних наук 

Смірнов Олександр Євгенович, асистент кафедри фізіології та 

екології рослин 

Харіна Алла Володимирівна, доцент кафедри вірусології, кандидат 

біологічних наук 

Організаційний комітет турніру:  
 

Рудик Марія Петрівна, асистент кафедри мікробіології та загальної 

імунології, кандидат біологічних наук (голова) 

Юмина Юлія Михайлівна, асистент кафедри мікробіології та 

загальної імунології, кандидат біологічних наук (заступник 

голови) 

Вакал Сергій Євгенович, асистент кафедри біохімії, кандидат 

біологічних наук 

Табурець Олеся Володимирівна, аспірант кафедри біохімії 

Ашпін Микола Костянтинович, аспірант кафедри біохімії 

 
Адреса ННЦ «Інститут біології»: 

            Україна, 03022, м. Київ-022, проспект Академіка Глушкова 2 

(Станція метро "Виставковий центр") 

             

 
 

Контакти: 
Рудик Марія Петрівна (голова оргкомітету) – тел. 0504438775 (rosiente@gmail.com) 

Юмина Юлія Михайлівна (заступник голови оргкомітету) – тел. 0672506827 

 


