
ПРОГРАМА 

круглого столу «Актуальні питання біомедичної науки» 

(в рамках університетської декади «Молодь в науці») 

25 травня 2022 року, 12.00 

Підключитися до конференції Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79716812962?pwd=ZTM5aXcxV01qYko2TURxM1pkQV

lwQT09 

Ідентифікатор конференції: 797 1681 2962 

Код доступу: xn82e0 

 

1. Вступне слово завідувача кафедри біології Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. 

Олена Борисівна Кучменко, доктор біологічних наук, професор 

 

2. Пандемія СOVID-19 та «синдром сухого ока». 

Юлія Іванівна Кущ, доктор філософії зі спеціальності 091 Біологія, 

старший викладач кафедри біології людини, хімії та методики 

навчання хімії Сумського державного педагогічного університет 

імені А.С. Макаренка 

 

3. Методика навчання біології в освітніх закладах в умовах дистанційного 

навчання. Досвід загальноосвітніх навчальних закладів. 

Валерія Віталіївна Стрельцова, магістр за спеціальністю  014 

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини / Психологія) 

 

4. Сучасні біоінформатичні методи у молекулярній біотехнології. 

Костянтин Миколайович Переходько, аспірант кафедри біології 

людини, хімії та методики навчання хімії (спеціальність 091 

Біологія), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. 

Макаренка 

 

5. Оксидативний статус за хронічної хвороби нирок. 

Вікторія Сергіївна Васильченко, аспірант кафедри біології 

(спеціальність 091 Біологія), Національний університет «Києво-

Могилянська академія», ДУ «Інститут нефрології НАМН України» 

 

https://us04web.zoom.us/j/79716812962?pwd=ZTM5aXcxV01qYko2TURxM1pkQVlwQT09
https://us04web.zoom.us/j/79716812962?pwd=ZTM5aXcxV01qYko2TURxM1pkQVlwQT09


6. Маркери імунозапальної активації та оксидативного стресу за хронічної 

серцевої недостатності. 

Наїра Георгіївна Ліпкан, аспірант кафедри біології (спеціальність 

091 Біологія),  

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, ДУ 

«Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М.Д. 

Стражеска НАМН України» 

7. Функціональна активність кардіо-респіраторної системи у студентів 

юнацького віку. 

Юлія Анатоліївна Іваницька, магістр за спеціальністю 091 Біологія 

 

8. Дослідження перебігу коронавірусної інфекції в популяції людей, 

викликаної SARS-COV-2. 

Марія Дмитрівна Палькіна, магістрантка 1 року навчання кафедри 

біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 

9. Концентрація вітаміну D у вагітних в першому та другому триместрах. 

Дарина Сергіївна Козлова, магістрантка 1 року навчання кафедри 

біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 

10. Вплив факторів часу, місця збирання та технології заготівлі на 

концентрацію флавоноїдів у лікарській рослинній сировині. 

Євгеній Вікторович Степанов, аспірант кафедри біології 

(спеціальність 091 Біологія), Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя 

 

11. Антиоксидантний потенціал житнього та пшеничного екстрактів. 

Руслан Петрович Осипчук, магістр 1 року навчання кафедри 

біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 

 


