ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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ародилася в 1970 р. Має середню
роботи з цього напряму були розроблені
спеціальну та вищу медичні освіти
нові унікальні методи досліджень. Осоза спеціальністю «Лікувальна
бливе значення у дослідженнях мало висправа» (кваліфікація «лікар-патологовчення хелатоутворюючих металів (Zn,
анатом»). У 1997 р. закінчила ЗапорізьCu, Mg, Ca), які відіграють провідну роль
кий державний медичний університет,
у адаптаційних процесах клітини та ордо 2005 р. працювала за спеціальністю.
ганізму загалом. Розроблені методи захиЗ 2005 р. — асистент кафедри медико-
щені свідоцтвами на винахід, впроваджені
біологічних основ фізичної культури фав практичну діяльність. За допомогою цих
культету фізичної культури Запорізького
методів можна виявляти передхворобнаціонального університету. З 2012 р. — доний стан. Особливо важливим є те, що ці
цент кафедри фізичної реабілітації цього
методи можна використовувати для виж факультету. З 2013 р. — доцент кафедри
явлення стану передхвороби людей, які
імунології та біохімії ЗНУ. Сьогодні обіпрацюють в екологічно несприятливих
ЄЩЕНКО
ймає посаду професора кафедри фізіоумовах. За результатами досліджень виЮлія Віталіївна
логії, імунології і біохімії, викладає курс
явлена стрес-реакція була визначена як
цивільного захисту та медицини.
«хелатоз». Ці дослідження відкривають
Доктор біологічних наук,
У 2005 р. Ю. В. Єщенко захистила канширокі перспективи пошуку ліків для ліпрофесор
дидатську дисертацію на тему «Вміст цинку
кування хвороб, причиною яких є порув клітинах при різних функціональних станах підшлункової шення гомеостазу біометалів.
залози», а в 2012 р. — докторську дисертацію на тему «Роль
Є автором понад 150 друкованих робіт, зокрема двох
хелатоутворюючих металів у реалізації стрес-реакції».
монографій: «Стрес та метаболізм металів» (2010 р., одНапрями наукових досліджень: стрес, адаптація, де- ноосібно), «Адаптація, стрес та металолігандний гомео
фензини, клітини, що мають у своєму складі хелатоутво- стаз» (2013 р., у співавторстві). Співавтор навчальних
рюючі метали (Zn, Cu, Mg, Ca).
посібників «Фізіологія людини» та «Фізіологія спорту».
Основним напрямом наукових досліджень є ви- Співавтор 17 патентів у сфері цитохімічних досліджень,
вчення металолігандного гомеостазу при гострому та серед яких методи визначення клітин, що мають у своєму
хронічному стресі. Вивчення стресу та його наслідків складі хелатоутворюючі метали та способи виявлення
у наш час є досить актуальною проблемою. Для реалізації цих металів.
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Автор понад 300 наукових праць. Підготував 25 докторів і кандидатів філологічних наук. Як опонент, брав участь
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ціально-економічне відділення. В 1945 р.
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української літературної мови, історії
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матики слов’янських мов.
ному інституті: спочатку — на посаді асистента, а згодом — доцента. В 1937–1948 рр.
Опублікував монографії «Мова украДоктор філологічних наук,
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професор
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вою у співавторстві) та ін.
У 1964 р. захистив докторську дисертацію.
Співавтор і відповідальний редактор праць «Сучасна
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ародився 17 листопада 1905 р.
в с. Ручках Гадяцького району
Полтавської області в родині

