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ПРОТОКОЛ 
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м. Херсон 

 

Голова: Мойсієнко І.І., завідувач кафедри ботаніки, професор 

Секретар: Алексєєва С.А., фахівець І категорії 

 

Присутні: члени кафедри ботаніки: професори Бойко М.Ф., Ходосовцев 

О.Є.; доценти Загороднюк Н.В., Карташова І.І., Мельник Р.П., Павлова Н.Р., 

викладачі Гавриленко Л.М., Захарова М.Я., Клименко В.М., Наумович Г.О., 

члени кафедри біології людини та імунології: доценти Гасюк О.М. - 

завідувач кафедри, Лановенко О.Г., Головченко І.В., Бесчасний С.П., 

Шкуропат А.В.; члени кафедри екології і географії: доценти Давидов О.В. 

– завідувач кафедри, Кундельчук О.П. 

 

СЛУХАЛИ: звіти студентів про результати проходження переддипломної 

практики щодо підготовки кваліфікаційних досліджень здобувачів рівня 

вищої освіти «магістр» (1,4 роки навчання) денної форми навчання зі 

спеціальності 091 Біологія. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мойсієнко І.І.: Переддипломна практика студентів 2 курсу РВО 

«магіст» тривала з 02 по 13 вересня  та з 13 листопада по 17 грудня. Всього 

переддипломну практику зі спеціальності 091 Біологія проходили 8 студентів 

денної форми навчання. Просимо студентів коротко доповісти про 

результати проходження практики, при цьому зазначити результати 

виконання завдань, тему кваліфікаційної роботи, наукового керівника, 

результати перевірки на оригінальність, наявність публікації.  

Гасюк О.М.: Нагадую, що згідно діючих «Положення про дипломну 

роботу (дипломний проект)» (наказ ХДУ від 02.04.2015 № 184-Д), 

«Положення про проведення практики студентів ХДУ» (наказ від 02.06.2017 

№337-Д) та «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу ХДУ» (наказ ХДУ від 02.02.2018 №76-Д) одним з критеріїв оцінки 

кваліфікаційної роботи є її перевірка на наявність плагіату. Унікальність 

роботи повинна складати не менше 60%. Від наукової бібліотеки ХДУ 

отримано результати перевірки на рівень унікальності. Усі роботи 

відповідають даному критерію. 



 

ДОПОВІДАЛИ: 

1. Ан Сергій 

 Тема кваліфікаційної роботи: Заносні рослини середньоазіатського 

походження у флорі Херсонщини / Invasive plants of Central Asian origin in the 

flora of Kherson region.  

Науковий керівник: професор Мойсієнко І.І. 

База практики: Науково-дослідна лабораторія «Екології рослин, 

охорони довкілля та природокористування» при кафедрі ботаніки ХДУ. 

Перевірка на унікальність – 12 % схожість. 

Питання:  

Бойко М.Ф.: Які екотопи називаються антропогенними? 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Програма переддипломної практики виконана в повному обсязі. 

2) Звіт визнати задовільним.  

3) Рекомендувати роботу до захисту.  

 

2. Желуденко Костянтин 

Тема кваліфікаційної роботи: Лишайники прибережних біотопів 

р.Чайка у межах Голопристанського району (Херсонська область) / Lichens of 

the coastal biotopes of the Chaika River within the Golopristansky district 

(Kherson region) 

Науковий керівник: професор Бойко М.Ф. 

База практики: «Наукова лабораторія біорізноманіття та екологічного 

моніторингу ім. Й.К. Пачоського» при кафедрі ботаніки ХДУ. 

Перевірка на унікальність – 8,88% схожість. 

Результати кваліфікаційної роботи оприлюднено: Клименко В.М., 

Наумович Г.О., Желуденко К.Р. «Біотопи р. Чайка (у межах 

Голопристанського району) та прибережних територій, НПП 

«Нижньодніпровський» / «Метода (наука і методика)» - Частина 2. Збірка 

наукових і методичних праць / Відп.ред. М.Ф. Бойко. – Херсон: Вид-во ФОП 

Вишемирський. -2019. –С.15-19. 

Питання:  

Загороднюк Н.В.: Яким є рівень антропогенної трансформації досліджених 

Вами біотопів? 

Мельник Р.П.: В чому проявляється антропогенний тиск? 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Програма переддипломної практики виконана в повному обсязі. 

2) Звіт визнати задовільним.  

3) Рекомендувати роботу до захисту. 

 

 

 



3. Теласова Валерія 

Тема кваліфікаційної роботи: Піонерний рослинний покрив 

національного природного парку «Олешківські піски» / Pioneer vegetation 

cover of Oleshkovsky Sands National Park  

Науковий керівник: професор Мойсієнко І.І. 

База практики: Науково-дослідна лабораторія «Екології рослин, 

охорони довкілля та природокористування» при кафедрі ботаніки ХДУ. 

Перевірка на унікальність – 28% схожість. 

Питання:  

Ходосовцев О.Є.: Чи розглядалось Вами співвідношення в процесі 

заростання пісків між вищими рослинами та складовими «біологічної кірки»? 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Програма переддипломної практики виконана в повному обсязі. 

2) Звіт визнати задовільним.  

3) Рекомендувати роботу до захисту. 

 

4. Бальоха Ганна 

Тема кваліфікаційної роботи: Гемоксигеназна активність печінки, 

селезінка і нирок молодих та старих мишей / Hemoxygenase activity of liver, 

spleen and kidney of young and old mice.  

Науковий керівник: доцент Бесчасний С.П. 

База практики: «Міжкафедральна лабораторія молекулярної біології» 

(кафедра ботаніки ХДУ, кафедра біології людини та імунології ХДУ). 

Перевірка на унікальність – 5,61% схожість. 

Питання:  

Гасюк О.М.:  Вибірка піддослідних тварин складала дві особини. Чи є вона 

репрезентативною? 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Програма переддипломної практики виконана в повному обсязі. 

2) Звіт визнати задовільним.  

3) Рекомендувати роботу до захисту. 

 

5. Латко Людмила 

Тема кваліфікаційної роботи: Малакофауна Національного природного 

парку «Нижньодніпровський» як об’єкт екскурсії (на прикладі Білозерського 

району) / Malakofauna of the Nizhnodniprovsky National Nature Park as an object 

of excursion (on the example of Belozersky district) 

Науковий керівник: доцент Кундельчук О.П. 

База практики: Кафедра екології та географії. 

Перевірка на унікальність – 1,09% схожість. 

Питання:  

Бесчасний С.П.:  Назвіть види морських молюсків, які виявлені Вами під час 

досліджень. 



Шкуропат А.В.: Чи був розроблений Вами ключ апробований під час 

навчальної практики? 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Програма переддипломної практики виконана в повному обсязі. 

2) Звіт визнати задовільним.  

3) Рекомендувати роботу до захисту. 

 

6. Маслянка Альбіна 

Тема кваліфікаційної роботи: Цитоморфологічна організація селезінки 

в умовах дії ендогенного серотоніну, індукованого надлишком триптофану / 

Cytomorphological organization of the spleen under conditions of influence of 

endogenous serotonin induced by excess tryptophan. 

Науковий керівник: доцент Гасюк О.М. 

База практики: «Лабораторія фізіології кровообігу» при кафедрі 

біології людини та імунології ХДУ. 

Перевірка на унікальність – 1,44% схожість. 

Результати кваліфікаційної роботи оприлюднено:  Альбіна Маслянка. 

Морфометричні показники селезінки в умовах дії вазоактивних речовин 

/Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» / 

Збірник наукових праць. – Переяслав, 2019. Вип. 53. С.15-17. 

Питання:  

Мойсієнко І.І.: Чи можна дані, отримані Вами на лабораторних мишах, 

екстраполювати на організм людини? 

Бойко М.Ф.: Чи може виявлене збільшення селезінки спричинити посилене 

кровотворення? 

Гавриленко Л.М.: Яке практичне значення Вашої роботи? 

 

УХВАЛИЛИ:  

1) Програма переддипломної практики виконана в повному обсязі. 

2) Звіт визнати задовільним.  

3) Рекомендувати роботу до захисту. 

 

7. Пулінець Юлія 

Тема кваліфікаційної роботи: Особливості електрогенезу ритмів ЕЕГ 

приглухуватих підлітків під час когнітивного навантаження / Special features 

of electrogenesis of EEG rhythms of deaf teenagers during cognitive performance. 

Науковий керівник: доцент Шкуропат А.В. 

База практики: «Міжкафедральна лабораторія молекулярної біології» 

(кафедра ботаніки ХДУ, кафедра біології людини та імунології ХДУ). 

Перевірка на унікальність – 2,19% схожість. 

Питання:  

Загороднюк Н.В.:  Уточніть, як Ви знімали енцефалограму? 

 



 


