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НОВИНИ НТСАДМВ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 Серед студентів ЗНУ визначили кращих знавців біології 

 

25 березня на біологічному факультеті Запорізького національного університету в рамках 

відзначання Тижня факультету провели конкурс «Кращий знавець біології» для студентів 4-5 курсів 

спеціальності «Біологія». Організатори заходу – викладачі кафедри імунології та біохімії – також 

присвятили його 170-річчю від дня народження видатного імунолога та мікробіолога Іллі Мечникова, яке 
відзначатимуть 15 травня цього року 

Оцінювало рівень знань студентів журі у такому складі: заступник декана біологічного 

факультету з наукової роботи, завідувач кафедри імунології та біохімії, доцент Віра Копійка (голова 

журі),професор цієї кафедри Олександр Фролов, її доценти Наталія Новосад та Євген Фролов і 

заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри фізіології з курсом ЦО Максим Малько.  

Після теоретичного туру, де кожну правильну 

відповідь учасників конкурсу на питання з біохімії, 

імунології, ботаніки, зоології, фізіології тощо оцінювали в 1 

бал, п’ять студенток факультету презентували присутнім 

свої наукові роботи. Так, Яна Вонярха обрала для свого 

дослідження тему: «Показники лейкограми крові у дітей-

мешканців м. Запоріжжя». Дарۥя Гриценко розглянула 

«Функціональний стан лімфоцитів крові при оперативному 

втручанні за даними люмінесцентного аналізу». Анжела 

Кіпоть вивчала «Біохімічні та імунологічні показники 

крові у хворих на алкогольну хворобу при синдромі 

відміни». У доповіді Анастасії Максимчук йшлося про 

«Особливості морфології хлоропластів та вмісту фотосинтетичних пігментів у листках різних 

багаторічних видів р. Linum». Темою наукової розвідки Марини Робейко стала «Метаболічна активність 
нейтрофілів крові озерної жаби (Pelophylax ridibundus)». 

При оцінюванні робіт конкурсанток журі керувалося такими критеріями, як науковість і новизна 

розвідки, рівень викладення матеріалу, ораторське мистецтво учасників змагання та якість презентації. За 

його рішенням, переможцями стали дві учасниці заходу, які набрали однакову кількість балів: студентка 

5 курсу спеціальності «Біологія» спеціалізації «Біохімія та імунологія» Яна Вонярха та студентка 5 курсу 
спеціальності «Біологія» спеціалізації «Генетика» Анастасія Максимчук. 

 

 У ЗНУ визначили кращих знавців хімії 

 

26 березня на біологічному факультеті Запорізького національного університету в рамках тижня 

факультету відбувся вже традиційний конкурс студентських науково-дослідних робіт на звання 
«Найкращий знавець хімії». 

Конкурс цього року проходив у один тур, який передбачав захист та презентацію науково-

дослідницьких робіт молодими науковцями на тему «Реакції, що змінюють світ». Студенти мали змогу 

представити аудиторії свої теоретичні та практичні дослідження, серед яких багато нових та актуальних 

практичних досліджень в галузі хімії. Зокрема, були розглянуті такі теми, як «Реакція Майара», «Реакція 
горіння», «Синтез діетилового ефіру» та «Біохімія любові». 
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Організаторами заходу виступили викладачі кафедри хімії, які вже не перший рік навчають 

студентів і бачать ріст їх наукового потенціалу. Вони і стали членами журі цього конкурсу. Серед 

них: голова комісії, д.б.н., професор, завідувач кафедри хімії Олександр Бражко; к.фарм.н., доцент 

Тамара Панасенко; к.б.н., доцент Михайло Завгородній; к.б.н., доцент, голова ради молодих вчених 

біологічного факультету Вікторія Генчева. Також на 

конкурс були запрошені заступник декана з н вчальної 

роботи, к.б.н., доцент Максим Малько; заступник 

декана з наукової роботи біологічного факультету, к. 

б. н., доцент, завідувач кафедри імунології та біохімії 

Віра Копійка та голова НТСАДМВ біологічного 

факультету Олена Попазова. 

На початку конкурсу студентів привітав завідувач 

кафедри хімії біологічного факультету, професор 

Олександр Бражко, який побажав всім учасникам 

конкурсу продемонструвати всі свої вміння та навички та здобути перемогу у конкурсі. 

На розгляд журі свої науково-дослідні роботи з хімії представили: Альона Хімій і Тетяна 

Татарнікова («Реакція горіння»), Дар’я Урбанська («Реакція Майара»), Владислав Балюра, Аліна 

Губенко, Володимир Мелещенко («Синтез діетилового ефіру») та Артем Веселков(«Біохімія любові»). 

Тож, за результатами конкурсу «Найкращим знавцем хімії» став студент 4 курсу спеціальності 

«Хімія» Артем Веселков із роботою «Біохімія любові». Крім того, подякою за високий рівень доповіді 

«Секрети золотої скоринки. Реакція Майара» була відзначена студентка 3 курсу спеціальності «Хімія» 
Дар’я Урбанська. 

 Магістри ЗНУ стали учасниками та переможцями Всеукраїнського конкурсу з біології 

Магістри біологічного факультету Юлія Бєла та Руслан Амінов взяли участь у Всеукраїнському 

конкурсі студентських наукових робіт з біологічних наук, який проходив 24-

26 березня у Чернівцях на базі Інституту біології, хімії та біоресурсів 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 

Робота Руслана, під керівництвом професора кафедри біохімії та 

імунології Олександра Фролова, «Вплив біологічно активних речовин 

сольового екстракту медичної п’явки на фагоцитарну активність 

нейтрофілів і цитоморфометричні зміни лімфоцитів крові людини у 

культурі» була визнана однією з найкращих і нагороджена дипломом 3-го 
ступеня.  

Юлія Біла захищала свою роботу «Динаміка чисельності та 

статевовікового складу популяції диких копитних напівострівних екосистем 

півдня України», над якою працювала під керівництвом професора, 

завідувача кафедри мисливствознавства та іхтіології Валерія Домніча. 

Юлія зазначила, що її робота може знадобитися у практичній діяльності з 

контролю та регулювання популяції копитних на території заповідників та 

заказників України. Обидва учасника всеукраїнських змагань відмітили 

доброзичливу атмосферу, яка панувала під час проведення заходу, а також 
можливість поспілкуватися з однодумцями.  

 

Спецвипуск підготувала голова НТСАДМВ біологічного факультету Олена Попазова 
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