ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Б

ТОВ «ДЦ «МЕДЛАЙФ-БІО»

агато випускників біологічного факультету Запорізького національного університету визначили своїм
покликанням лабораторну діагностику. Створюючи
медичну лабораторію європейського рівня на основі сучасних технологій у лабораторній діагностиці, керівництво
ТОВ «ДЦ «МЕДЛАЙФ-БІО» на посаду завідувача цієї лабораторії призначило І. В. Добродуб, яка в 2003 р. з відзнакою
закінчила біологічний факультет Запорізького державного
університету, а сьогодні навчається в аспірантурі.
Інга Валеріївна успішно організувала та скерувала лабораторні процеси і роботу лабораторії загалом, з’єднавши
унікальну аналітичну базу з найсучаснішими аналізаторами
визнаних світових лідерів.
Лабораторія ТОВ «ДЦ «МЕДЛАЙФ-БІО» виконує найбільший спектр досліджень в своєму регіоні, вважається
єдиним представником на території Запорізької та Дніпропетровської областей діагностики алергії на молекулярному рівні; всі лабораторні процеси комп’ютеризовані
завдяки лабораторній інформаційній системі.
Директор ТОВ «ДЦ «МЕДЛАЙФ-БІО» О. С. Осташинська відзначила: «Лабораторна діагностика дуже важлива
для постановки правильного діагнозу, це фундамент сучасної медицини. Якість досліджень залежить, насамперед, від
кваліфікації персоналу, що їх виконує. Співробітники лабораторії, окрім достатньої теоретичної підготовки, повинні
мати практичні навички роботи на сучасному обладнанні,

Phadia 100 (ImmunoCAP) — автоматичний аналізатор
діагностики алергії на молекулярному рівні, «Золотий стандарт»
алергодіагностики в світі

знати сучасні методи досліджень, мати достатній рівень
володіння сучасними інформаційними технологіями та
високий рівень знання іноземних мов. Випускники біологічного факультету ЗНУ відповідають усім встановленим
вимогам, вони щоденно докладають зусилля, метою яких є
правильність та точність досліджень. Я пишаюся колективом лабораторії, справжньою командою професіоналів».
І. В. Добродуб зазначає, що Запорізький державний університет дав їй щасливий квиток у подальше професійне
життя. З особливою теплотою згадує проф. О. А. Бражко,
проф. Л. О. Омельянчик та доц. М. П. Завгороднього, які відіграли велику роль у її становленні як фахівця і науковця,
заохочуючи застосування нестандартних творчих підходів до виконання поставлених завдань, а також застосування інноваційних методів досліджень. За результатами
науково-дослідних робіт підготовлено та опубліковано приблизно 30 наукових праць, із них два патенти України на
винаходи. Бере активну участь у проведенні галузевих науково-практичних нарад, національних і міжнародних наукових конференцій.
Директор О. С. Осташинська активно співпрацює
з університетом з питань працевлаштування студентів у лабораторію «МЕДЛАЙФ-БІО», організовуючи проведення навчальної практики. І. В. Добродуб впевнена, що надзвичайно
важливою є підготовка майбутніх фахівців, а саме навчальна
практика, яка дає змогу студентам застосовувати теоретичні
знання у реальних умовах праці в сучасній лабораторії.
Серед співробітників лабораторії випускниками ЗНУ
різних років, які отримали дипломи з відзнакою, є:
– заступник завідувача лабораторії І. Ю. Прудченко;
– біологи імунологічного відділу К. С. Вельможко,
А. А. Гулак, В. В. Клюєва, керівник М. Д. Романова (аспірантка ЗНУ);
– біологи біохімічного відділу В. П. Мороз, Н. В. Сокірко, керівник-біохімік К. В. Яра;
– керівник загально-клінічного та гематологічного відділу Д. С. Якубенко.
Колектив лабораторії висловлює щиру вдячність усім
викладачам за вагомий внесок у професійну підготовку та
цінний багаж знань, а також керівництву університету за
сучасну та якісну освіту.
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