
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА 

 

Н А К А З 

 

« 24»  10  2022 р.     № 1296с 

 

Про затвердження тем 

кваліфікаційних робіт 

за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти, 

призначення 

керівників та рецензентів 

 

Відповідно до навчального плану та графіку навчального процесу 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити теми кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти, призначити керівників та рецензентів кваліфікаційних робіт студентів біолого-

екологічного факультету денної форми навчання 

1.1 Спеціальність - 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Освітня програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

студента 

Теми кваліфікаційних робіт 

 

Керівник: науковий ступінь, 

вчене звання, посада; 

рецензент: науковий ступінь, 

вчене звання, посада  

1 2 3 4 

1 Доброва 

Інна 

Олександрівна 

 

Гейміфікація як засіб активації 

пізнавальної діяльності учнів на 

уроках біології 

Gamification as a means of 

activating students cognitive activity 

in biology lessons 

Керівник: Алексєєва А.А., 

канд. біол. наук, ст. викл. 

каф. БФР; 

Рецензент: Зайцева І.О., д-р 

біол. наук, проф., проф. каф. 

БФР 

2 Наумова 

Тетяна 

Олександрівна 

 

Методика організації практичних і 

лабораторних робіт з біології в 

умовах дистанційного навчання 

Methods of organizing practical and 

laboratory work on biology in the 

conditions of distance learning 

Керівник: Лихолат Ю.В., д-р 

біол. наук, проф., зав. каф. 

БФР; 

Рецензент: Легостаєва Т.В., 

канд. біол. наук, доц., доц. 

каф. БФР 

3 Пономарьова 

Марія 

Олексіївна 

 

Вплив стилів педагогічного 

спілкування на навчально-

виховний процес у 

загальноосвітній школі 

Керівник: Легостаєва Т.В., 

канд. біол. наук, доц., доц. 

каф. БФР; 

Рецензент: Юсипіва Т.І., канд. 
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The impact of pedagogical 

communication styles on the 

educational process in a secondary 

school 

біол. наук, доц., доц. каф. 

БФР 

4 Халлиєва 

Розигуль 

 

Особливості вирощування Prunus 

persica на пришкільній ділянці 

Features of growing Prunus persica 

on the school plot 

Керівник: Лихолат Ю.В., д-р 

біол. наук, проф., зав. каф. 

БФР; 

Рецензент: Алексєєва А.А., 

канд. біол. наук, ст.. викл. 

каф. БФР 

 

1.2 Спеціальність – 091 Біологія 

Освітня програма «Системна гідробіологія та гідробіоресурси» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

студента 

Тема дипломної роботи  

Керівник:  науковий ступінь, 

вчене звання, посада; 

рецензент: науковий ступінь, 

вчене звання, посада 

1 2 3 4 

1 Остепан Олексій 

Валерійович 

Варіабельність морфометричних 

показників відділу Cyanophyta на 

фоні техногенного навантаження 

у водоймах мегаполісу  

The variability of morphometric 

indices of Cyanophyta department 

on the background of technogenic 

loading in the reservoirs of 

megapolis 

Керівник: Дрегваль І.В., 

канд. біол. наук, доц., доц. 

каф. БВБ; 

Рецензент: Шульман М.В., 

канд. біол. наук., доц., доц. 

каф. БЗЕ 

2 Уджмаджурідзе 

Валентин 

Гурамович   

Проект рециркуляційної водної 

системи для комплексного 

вирощування тиляпії і 

прісноводної креветки 

Project of recirculating water 

system for complex cultivation of 

the tilapia and freshwater shrimp 

Керівник: Єсіпова Н.Б., 

канд. біол. наук., доц., доц. 

каф. БВБ; 

Рецензент: Шульман М.В., 

канд. біол. наук., доц., доц. 

каф. БЗЕ 

3 Шевченко Юлія 

Сергіївна 

Сучасна біолого-екологічна 

характеристика судака 

Запорізького водосховища 

Modern biological and ecological 

characteristics of pikeperch of the 

Zaporozhye Reservoir 

Керівник: Шарамок Т.С., 

зав. каф. БВБ, канд.с.-г.наук, 

доц, доц. каф. БВБ 

Рецензент: Кунах О.М., д-р 

біол. наук., проф., проф. каф. 

БЗЕ 

4 Звягіна Олена 

Сергіївна 

Вплив імідаклоприду на 

показники оксидативного стресу 

у озерної жаби в модельних 

умовах 

Influence of imidacloprid on the 

oxidative stress indices in marsh 

frog under model conditions 

Керівник: Гассо В.Я.,  

канд. біол. наук., доц., доц. 

каф. БВБ; 

Рецензент: Кунах О.М., д-р 

біол. наук., проф., проф. каф. 

БЗЕ 

5 Оліфер Софія 

Віталіївна 

Адаптації мармурових раків до 

впливу температурного чинника 

Керівник: Маренков О.М., 

канд. біол. наук., доц., доц. 
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Adaptation of marbled crayfish to 

the influence of temperature factor 

каф. БВБ; 

Рецензент: Коломбар Т.М., 

канд. біол. наук., доц., доц. 

каф. БЗЕ 

6 Шегурова Анна 

Іванівна 

Вирішення проблем біологічних 

перешкод на прикладі водойми-

охолоджувача Запорізької 

атомної електростанції 

Solving problems of biological 

interference on the example of the 

Zaporizhzhya NPP cooling 

reservoir 

Керівник: Маренков О.М., 

канд. біол. наук., доц., доц., 

каф. БВБ; 

Рецензент: Коломбар Т.М.., 

канд. біол. наук., доц., доц. 

каф. БЗЕ 

 

1.3 Спеціальність – 162 Біотехнології та біоінженерія 

Освітня програма «Біотехнології та біоінженерія» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

студента 

Тема випускних кваліфікаційних 

робіт 

Керівник: науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада; 

рецензент: науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада 

1 2 3 4 

1. Григор’єва  

Ганна  

Павлівна 

Оцінка впливу методів 

дезінтеграції клітинної стінки 

пробіотичних штамів лактобацил 

на їх імуномодулюючі властивості 

Evaluation of influence the cell wall 

of probiotic lactobacilli 

desintegrative methods on their 

immunomodulatory properties 

Керівник: Скляр Т.В. 

канд. біол. наук., доц., зав. 

каф. БМБ;  

Рецензент: Севериновська  

О.В. д-р. біол. наук, проф., 

проф., каф. ББФ  

2. Кайніболоцький 

Руслан 

Валерійович 

Біологічні властивості 

стрептоміцетів – складової 

біотехнологічного препарату для 

захисту рослин 

Biological properties of 

Streptomyces as a componentof 

biotechnological preparation for 

plant protection 

Керівник: Скляр Т.В. 

канд. біол. наук., доц., зав. 

каф. БМБ;  

Рецензент: Севериновська  

О.В. д-р. біол. наук, проф., 

проф., каф. ББФ 

3. Мельнікова  

Анна  

Іванівна 

Підбір складу поживного 

середовища для підвищення 

фосфатмобілізувальної активності 

бактерій, як основи 

біотехнологічного препарату для 

підвищення врожайності рослин 

Selection of the medium composition 

for increasing of the phosphate-

mobilizing activity of bacteria 

strainsas a componentof 

biotechnological preparation for 

increasing of plant yield 

Керівник: Скляр Т.В. 

канд. біол. наук., доц., зав. 

каф. БМБ;  

Рецензент: Ушакова Г. О. 

д-р.біол. наук, проф.,  зав. 

каф. ББФ 
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1.4 Спеціальність – 091 Біологія 

Освітня програма «Біохімія та фізіологія» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

студента 

Теми кваліфікаційних робіт 

Керівник: науковий ступінь, 

вчене звання, посада; 

рецензент: науковий ступінь, 

вчене звання, посада  

1 2 3 4 

2 Абдулхафіт Юніс Реакція астроглії за умов 

травматичного ураження 

мозку 

The reaction of astroglia under 

conditions of traumatic brain 

damage 

Керівник:  Ушакова Г.О. 
д-р. біол. наук, проф., зав. каф. 

ББФ; 
Рецензент: Курагіна Н.В., 
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

БМБ 

2 Біла Ольга 

Вікторівна 

Динаміка змін нейрональної 

молекули клітинної адгезії за 

умов стресового 

навантаження 

Dynamics of changes in the 

neuronal cell adhesion molecule 

under conditions of stress 

Керівник:  Ушакова Г.О. 
д-р. біол. наук, проф., зав. каф. 

ББФ; 
Рецензент:  Курагіна Н.В., 
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

БМБ 

3 Кандиба 

Анастасія 

Віталіївна 

Оцінка функціонального 

стану нирок та рівня 

оксидативного стресу у щурів 

за умов депресії та 

аліментарного кофеїнового 

навантаження 

Evaluation of the functional 

state of the kidneys and the level 

of oxidative stress in rats under 

conditions of depression and 

Керівник: Хоменко О.М. 
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

ББФ; 
Рецензент:  Скляр Т.В., канд. 

біол. наук, доц., зав. каф. БМБ               
 

4. Якименко  

Марія  

Віталіївна 

Біотехнологічні аспекти оцінки 

ефективності комерційних 

препаратів бактеріофагів 

Biotechnological aspects of 

evaluation the effectiveness of 

commercial bacteriophage 

preparations 

Керівник: Скляр Т.В. 

канд. біол. наук.,  доц., зав. 

каф. БМБ;  

Рецензент: Ушакова Г. О. 

д-р. біол. наук, проф., зав. 

каф. ББФ 

5. Бібко  

Володимир 

Петрович 

Оптимізація технологічних 

параметрів культивування засівної 

культури продуцента β – каротина 

Optimization of the сultivation 

technological parameters of bacterial 

producer of β-carotene 

Керівник: Лихолат Т.Ю. 

канд. біол. наук, доц., доц. 

каф. БМБ; 

Рецензент: Дьомшина О.О. 

канд. біол. наук, доц., доц., 

каф. ББФ  

6. Реджепмурадов 

Сердар  

Атайович 

Біотехнологічні основи 

хлібопекарного виробництва 

Biotechnological foundations of 

bakery production 

Керівник: Лихолат Т.Ю. 

канд. біол. наук, доц., доц. 

каф. БМБ; 

Рецензент: Дьомшина О.О. 

канд. біол. наук, доц., доц., 

каф. ББФ 
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alimentary caffeine load. 

4 Кандиба 

Григорій 

Андрійович 

 

Періодична діяльність 

гастродуоденальної зони та 

захисні компоненти слизової 

оболонки шлунку за 

моделювання депресії у щурів 

Periodic activity of the 

gastroduodenal zone and 

protective components of the 

gastric mucosa in modeling 

depression in rats. 

Керівник: Хоменко О.М., 
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

ББФ; 
Рецензент:  Скляр Т.В., канд. 

біол. наук, доц., зав. каф. БМБ 

5 Покус Світлана 

Сергіївна 
Вміст астроцитспецифічного 

протеїну S-100B у гіпокампі 

щурів за умов моделювання 

депресії та аліментарного 

кофеїнового навантаження 

The content of astrocyte-specific 

protein S-100B in the 

hippocampus of rats under the 

conditions of modeling 

depression and alimentary 

caffeine load 

Керівник: Хоменко О.М., 
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

ББФ; 
Рецензент:  Скляр Т.В., канд. 

біол. наук, доц., зав.каф. БМБ 

6 Полянська 

Дарина 

Вікторівна 

 

 

Вплив кофеїну на стан 

мітохондрій печінки щурів в 

моделі депресії 

Impact of caffeine on the state 

of rat’s liver mitochondria in a 

model of depression 

Керівник: Дьомшина О.О., канд. 

біол. наук, доц., доц. каф. ББФ; 
Рецензент:  Воробей Є.С.,  
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

БМБ            

7 Чернікова 

Марина 

Валеріївна 

Вплив стресу на поведінкові 

реакції 

The influence of stress on 

behavioral reactions 

Керівник: Севериновська О.В. 
д-р. біол. наук, проф., проф., 

каф. ББФ; 
Рецензент:  Воробей Є.С.,  
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

БМБ            

8 Щокіна Катерина 

Петрівна 

 

Оцінка ускладнень після 

черепно-мозкової травми та 

раннього життєвого стресу за 

поведінковими реакціями 

Assessment of complications 

after traumatic brain injury and 

early life stress by behavioral 

responses 

Керівник: Севериновська О.В. 
д-р. біол. наук, проф., проф., 

каф. ББФ; 
Рецензент:  Воробей Є.С.,  
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

БМБ            
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Прокошева 

Наталія Олегівна 

 

 

Окисні процеси в мозку за 

умов травматичного 

ушкодження 

Oxidative processes in the brain 

under conditions of traumatic 

injury 

Керівник: Ушакова Г.О. 
д-р. біол. наук, проф., зав. каф. 

ББФ; 
Рецензент: Курагіна Н.В.,  
канд. біол. наук, доц., доц. каф. 

БМБ              



6 

 

 

1.5 Спеціальність - 101 Екологія 

Освітня програма «Екологія» 

 

 

 

РЕКТОР         Сергій ОКОВИТИЙ 

 

 

Проект наказу вносить 

декан БЕФ        Олена СЕВЕРИНОВСЬКА 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

В.о. проректора з науково-педагогічної роботи   Наталія ГУК 

 

Зав. навчального відділу      Ольга ВЕРБА 

 

Начальник юридичного відділу     Володимир САГАЙДАК 

 

Начальник загального відділу     Юлія КРИВЕНКО 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

студента 

Тема випускних кваліфікаційних 

робіт (проектів) 

Керівник: науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада; 

рецензент: науковий 

ступінь, вчене звання, 

посада 
1 2 3 4 

1 Остапенко 

Станіслав 

Олегович 

Участь сапрофагів у міграції 

мікроелементів на відновлених 

територіях/ The participation of 

saprophages in the migration of trace 

elements in restored territories 

Керівник: Кульбачко Ю.Л.,  

д-р. біол. наук, проф., проф. 

каф. БЗЕ; 
Рецензент: Лісовець О.І.,  
канд. біол. наук, доц., доц. 

каф.БГГ 
2 Уджмаджурід-

зе Валентин 

Гурамович 

Структура і сезонна динаміка 

адвентивної флори «Парку Гагаріна»  

(м. Дніпро)/Structure and seasonal 

dynamic of the adventitious flora of 

"Gagarin Park" (Dnipro) 

Керівник: Лісовець О.І.,  
канд. біол. наук., доц., доц. 

каф. БГГ;  
Рецензент: Бригадиренко 

В.В., канд. біол. наук, доц., 

доц. каф. БЗЕ 
3 Шестозуб  

Костянтин 

Юрійович 

Особливості організації просторової 

ніші сорокопуда тернового в 

Присамар’ї/ Peculiarities of the spatial 

niche organization of the Red-backed 

Shrike in the Samara valley 

Керівник: Пономаренко 

О.Л., канд. біол. наук, доц., 

доц. каф. БЗЕ;    
Рецензент: Горбань В.А.,  

канд. біол. наук, доц., зав. 

каф. БГГ 


