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 На біологічному факультеті студенти розвінчують екологічні міфи 

 

10 грудня на біологічному факультеті провели вже традиційне засідання круглого столу «Міфи 

екології», яке зібрало разом студентів 1-4 курсів напряму підготовки «Екологія» та викладачів 

біологічного факультету - декана Людмилу Омельянчик, завідувача кафедри загальної та прикладної 

екології і зоології Олександра Рильського, доцента цієї кафедри Наталю Капелюш і старшого 

викладача Наталію Позмогову. Цього разу організатори заходу – представники кафедри загальної та 

прикладної екології і зоології – запропонували студентам для обговорення тему: «Екологія і здоров’я. 

Небезпеки міфічні і реальні». 

На початку засідання його ведуча – 

першокурсниця Вікторія Бідник – презентувала 

низку питань, на які мали дати відповідь учасники 

круглого столу. Під час заходу студенти намагалися 

висвітлити невідомі широкому загалу факти і 

розвінчати чутки, пов’язані із таким актуальним 

питанням, як безпосередній вплив стану екології на 

здоров’я людини. Доповідачі підготували презентації 

з таких тем, які постійно обговорюються у ЗМІ: 

«Погана екологія завжди означає погане здоров’я», 

«Усі овочі й фрукти, крім тих, що продають в еко-

крамницях, переповнені нітратами й радіонуклідами», 

«Найбільше небезпечних речовин потрапляє до людського організму з їжею», «Задля здоров’я 

людині достатньо чистої екології та добре розвиненої медицини», «Чисті вода, повітря і ґрунт – це і є 

гарна екологія» тощо. Крім того, учасникам заходу розповіли про 12 принципів здорового 

харчування. 

Доповідачі розповіли, що здоров’я, за свідченням останніх наукових досліджень, лише на 20% 

залежить від екології, ще на 20% – від спадковості, а на 50% – від здорового способу життя, який 

складається з правильного харчування, достатньої рухливої активності й вміння контролювати свій 

емоційний стан. Також дослідники наголосили, що нітрати, які справді зустрічаються в овочах, 

майже на 90% виводяться з організму протягом доби. Однак у тих самих овочах можуть бути 

присутні ще більш небезпечні за них речовини - пестициди й гербіциди. Наявність шкідливих для 

здоров’я людини речовин в оточуючому середовищі пов’язана із виробничим забрудненням і 

загальною поганою екологічною ситуацією: вони потрапляють до організму через легені, шкіру 

тощо. 

Актуальні екологічні теми привернули увагу учасників заходу: жваву дискусію і багато 

запитань викликали виступи доповідачів – студенток 4 курсу Наталії Онишкевич, Юлії 

Бодні та Ірини Панкової, третьокурсниць Катерини Дьоміної, Марії Васильченко та Світлани 

Колодуб, другокурсниці Олександри Сорокиної та інших. Наприкінці заходу його організатори 

закликали молодь вести здоровий спосіб життя і дбати про власне майбутнє і наступних поколінь. 

Декан біологічного факультету Людмила Омельянчик подякувала учасникам заходу за 

представлені результати ґрунтовних та цікавих досліджень. Також Людмила Олександрівна 

нагородила Почесними грамотами найактивніших молодих науковців факультету й побажала їм 

подальшої плідної діяльності. 
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 На біологічному факультеті студентів ознайомили зі статистичними методами у 

природничих дослідженнях 

 
15 грудня на базі біологічного факультету ЗНУ відбувся 

традиційний щорічний науковий семінар «Статистичні методи 

у природничих дослідженнях. Використання пакету програм 

SPSS v 15», присвячений математичній обробці 

експериментальних даних. 

Науковий захід зібрав охочих прослухати доповіді із 

зазначеної теми, а також закріпити практичні навики 

використання пакету прикладних програм SPSS для 

статистичної обробки результатів експериментів із 

використанням запропонованих баз даних.  

У семінарі взяли участь декан біологічного факультету 

Людмила Омельянчик, заступник декана з наукової роботи Віра Копійка, голова Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених біологічного факультету Олена 

Попазова, члени наукового товариства факультету та запрошені студенти 3-5 курсів (25 осіб). Ведучими 

заходу стали студентки магістратури біологічного факультету Яна Вонярха, Ольга Бойка й Уляна 

Ширшова.  

Присутні мали можливість індивідуально засвоювати запропонований матеріал, оскільки захід 

проходив у спеціалізованій навчальній Лабораторії цитології, гістології та імунології, де є можливість 

приєднати комп’ютерну техніку до кожного лабораторного столу. 

Завершився семінар теплим спілкуванням – знайомством представників молодших курсів зі 

студентами 4-5 курсів, які вже не перший рік є членами факультетського НТСАДМВ. 

 

 На біологічному факультеті обговорили методи запобігання розповсюдженню ВІЛ-СНІД 

 
23 грудня на біологічному факультеті відбулося 

засідання круглого столу, під час якого викладачі та 

студенти 3 і 4 курсів напрямів «Біологія» й «Екологія та 

охорона навколишнього середовища» обговорювали 

актуальні та проблемні питання з теми профілактики та 

запобігання розповсюдженню ВІЛ-СНІД. 

Організували і провели круглий стіл представники 

активу Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених біологічного факультету, 

очолюваного Оленою Попазовою. Участь у засіданні 

також взяли заступник декана біологічного факультету з 

наукової роботи, завідувач кафедри імунології та біохімії 

Віра Копійка, доцент кафедри імунології та біохімії 

Євген Федотов і асистент кафедри фізіології з курсом ЦО 

Андрій Карпов.  

З доповідями виступили студенти Олена Попазова, яка розповіла присутнім про будову, життєвий 

цикл вірусу ВІЛ та імунологічний механізм порушень, Марина Робейко виступила з темою «Клінічна 

періодизація та клінічні симптоми етапів ВІЛ-СНІДу», а Юлія Попова розглянула питання 

«Розповсюдження ВІЛ-інфекції та шляхи профілактики». 

Спецвипуск підготувала голова НТСАДМВ біологічного факультету Олена Попазова 
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