Козубенко Леонід Васильович
Козубенко Леонід Васильович – головний науковий
співробітник
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
Національної академії аграрних наук України, доктор
сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч
науки і техніки України.
Закінчив кафедру фізіології і біохімії рослин
біологічного факультету
Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна 1960 року. З цього часу і
дотепер (понад 50 років) працює у Інституті рослинництва ім.
В.Я. Юр’єва.
Автор 54 районованих гібридів кукурудзи, понад 160
наукових праць з генетики, селекції, біохімії та насінництва
кукурудзи.
За вагомий внесок у розвиток науки нагороджений
відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики
України та Почесною відзнакою Національної академії
аграрних наук України.

Юрченко Валентина Олександрівна
Юрченко Валентина Олександрівна, доктор
технічних наук, професор, завідувач
кафедри
безпеки життєдіяльності та
інженерної
екології
Харківського
національного університеті будівництва та
архітектури. Випускниця кафедри фізіології
та біохімії рослин Харківського державного
університету ім. М.Горького (1974 р.).
Юрченко В.О. має 450 опублікованих
наукових робіт, серед них 5 монографій, 6
учбових посібників, 16 авторських свідоцтв.
Під
її
керівництвом
захищено
6
кандидатських дисертацій.

Садовніченко Юрій Олександрович
У 1995 р. закінчив з відзнакою біологічний факультет Харківського державного університету за
спеціальністю «Біологія» (спеціалізація – фізіологія та біохімія рослин). Курсові й дипломну роботу
виконував під керівництвом доц. Л.О. Красільнікової
У 1995–1998 рр. навчався в аспірантурі кафедри фізіології
та біохімії рослин ХДУ, у 1995–1996 та 1998–2004 рр. працював
асистентом та молодшим науковим співробітником тієї ж
кафедри. У 2004 – 2011 роках обіймав посаду асистента кафедри
біології (згодом — кафедри біології, фізіології та анатомії
людини) Національного фармацевтичного університету.
У 2008 – 2012 роках працював асистентом кафедри
медичної біології Харківського національного медичного
університету, у 2012 році був обраний за конкурсом на посаду
старшого викладача кафедри медичної біології ХНМУ.
З 1999 року працює вчителем біології Харківської гімназії
№47 Харківської міської ради Харківської області. Учитель вищої
категорії, учитель-методист.
Наукові дослідження присвячені вивченню впливу
несприятливих умов довкілля та антистресових препаратів
цитокінінового типу дії на стан фітогормональної системи
озимої пшениці, а також деяких аспектів анатомії й фізіології
омели білої.
Плідно, творчо та якісно працює з обдарованою
молоддю, підготував 20 переможців ІІІ етапу конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, 41 переможців IV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з біології та екології, а також 6 переможців Міжнародної біологічної олімпіади.
Вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти та виховання обдарованої молоді й
висока педагогічну майстерність відзначені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки
України, почесним знаком «Відмінник освіти України», Почесною Грамотою Кабінету Міністрів
України. Заслужений працівник освіти України (2009). Кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2013).
Автор та співавтор понад 100 друкованих робіт, серед яких 1 підручник, 5 навчальних посібників та 1
монографія.

Тимошенко Вячеслав Владимирович

2003 року з відзнакою закінчив кафедру фізіології
та біохімії рослин біологічного факультету Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна.
Після закінчення аспірантури при кафедрі
фізіології та біохімії рослин 2008 року захистив
кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.12
«Фізіологія рослин». Автор більше 12 наукових праць.
Нині провідний спеціаліст фармацевтич-ної
компанії «Дарниця»

