
Директору  

Київського академічного університету 

академіку НАН України 

Олександру КОРДЮКУ 

ПОДАННЯ 

 до затвердження тем магістерських робіт та призначення наукових керівників  

 на кафедрі біомедицини та нейронаук 

 

Галузь знань  09  «Біологія» 

Спеціальність 091 «Біологія» 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові студента 

Тема магістерської 

роботи 

Посада, вчене звання, 

науковий ступінь. Прізвище 

та ініціали наукового 

керівника   

1 Житнюк Вадим 

Сергійович 

Оцінка мембранної 

фракції нейронного 

кальцієвого сенсорного 

білка гіпокальцину за 

високих концентрацій 

Ca2+. 

Науковий співробітник відділу 

загальної та молекулярної 

патофізіології Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця 

НАН України, доцент 

Київського академічного 

університету,  кандидат біол. 

наук Строй Д.О. 

Співкерівник дипломної 

роботи: завідувач відділу 

молекулярної біофізики 

Інституту фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України, 

професор Київського 

академічного університету, 

доктор біол. наук Білан П.В. 

2 Коваль Поліна 

Юріївна 

Швидкісне і глибинне 

дослідження протеому за 

використання 

масспектрометрії 

Завідувач відділу молекулярної 

біофізики Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця НАН 

України, професор Київського 

академічного університету,  

доктор біол. наук Білан П.В. 

Співкерівник дипломної 

роботи:,  докторант відділу 

протеоміки та передачі 

сигналів Інституту біохімії 

Макса Планка Патриція 

Сковронек (місто Мартинсрид, 

передмістя Мюнхена, 

Німеччина)  

  

3 Невельчук Софія 

Олегівна  

Функціональний аналіз 

морфології та кальцієвих 

сигналів у клітинах 

мікроглії людини 

Завідувач відділу молекулярної 

біофізики Інституту фізіології 

ім. О.О. Богомольця НАН 

України, професор Київського 

академічного університету, 

доктор біол. наук Білан П.В. 

Співкерівник дипломної 

роботи: професор відділу 



нейрофізіології Інституту 

фізіології Тюбінгенського 

університету Ольга Гаращук 

(Німеччина) 

4 Шлома Анастасія 

Ростиславівна 

Покращення методів 

діагностики і лікування 

гліобластоми (glioblastoma 

multiforme) з 

використанням золотих 

нано-стрижнів (gold 

nanorodes) та таргетинг 

гліобластоми за 

допомогою 

мезенхімальних 

стовбурових клітин в 

тваринній моделі. 

Професор кафедри  

біомедицини та нейронаук 

Київського академічного 

університету,  

доктор біол. наук Войтенко 

Н. В. 

Співкерівник дипломної 

роботи: академічний та 

науковий співробітник 

відділення фізіології другого 

медичного факультету 

Карлівського університету  

Ондржей Новак (Прага, 

Чеська Республіка) 

5 Устименко Валерія 

Олександрівна 

Глутаматергічна 

нейротрансмісія за дії 

наночастинок з диму. 

Провідний науковий 

співробітник відділу сенсорної 

сигналізації Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця 

НАН України, професор 

Київського академічного 

університету, доктор біол. 

наук Півнева Т. А. 

Співкерівник дипломної 

роботи: науковий співробітник 

відділу Нейрохімії, Інституту 

біохімії ім. Палладіна 

кандидат біол. наук 

Крисанова Н. В.,  

 

 

  
Зав. кафедри д.б.н.         ___________________        Павло БІЛАН                                                                           
                                            (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) 
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