
Дух Ольга Ігорівна – кандидат 

біологічних наук, доцент.  

У спеціалізованій раді Інституту 

біології тварин НАН України у 2011 році 

захистила кандидатську дисертацію 

„Антиоксидантний стан і ліпідний склад 

тканин курей та ембріонів за корекції 

вітаміном А й каротиноїдами” за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. 

Рішенням Атестаційної колегії 

Міністерства освіти і науки України від 26 

червня 2014 року присвоєно вчене звання 

доцента кафедри біології та загальної 

екології. 

У науковому доробку понад 30 

наукових праць, серед яких навчальний 

посібник „Фізіологія вищої нервової 

діяльності. Практикум” з грифом „Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України” (Лист МОН України № 1/11–5518 від 15.04.2014 р.). 

Сфера наукових інтересів доцента Дух О.І. включає вивчення вітамінної 

якості і безпечності харчових продуктів тваринного походження, біохімічні 

дослідження потенційної користі вітамінів, зокрема вітаміну А та каротиноїдів, 

механізм їх дії за оксидативного пошкодження ліпідів.  

На посаді доцента кафедри викладає такі дисципліни – „Фізіологія 

людини”, „Фізіологія вищої нервової діяльності”, „Екологічна фізіологія та 

біохімія”. 

Ольга Ігорівна здійснює керівництво студентськими науковими роботами, 

є членом вченої ради факультету, академії. 
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