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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 Першокурсникам біологічного факультету презентували роботу НСТА 

25 вересня на біологічному факультеті відбулася щорічна презентація наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених для студентів 1-2 курсів. Молодь 

супроводжували їхні куратори - доцент кафедри загальної та прикладної екології і зоології Наталія 

Костюченко та доцент кафедри садово-паркового 

господарства та генетики рослин Ірина Приступа. 

На початку заходу присутніх привітали 

доценти, заступники декана біологічного 

факультету - з навчальної роботи Максим 

Малько, з наукової роботи Віра Копійка та з 

міжнародної діяльності Наталія Рубцова. Участь 

у презентації також взяла голова НТСА ЗНУ 

Валентина Кучерук. 

Голова НТСА біологічного факультету - 

студентка 4 курсу Олена Попазова - ознайомила 

присутніх із структурою наукового товариства ЗНУ 

та факультету, розповіла про щорічні конкурси, 

олімпіади, круглі столи, стипендіальні програми для студентів і представила план заходів на 2014-

2015 навчальний рік. 

Під час презентації студентам студентам роздали візитки НТСА та біологічного факультету з 

контактами відповідальних осіб, аби новачки мали змогу підтримувати зв’язки зі старшими 

колегами, вчасно отримувати інформацію про всі наукові заходи, які відбуваються у ЗНУ та поза 

його межами. Майбутні члени наукового товариства також заповнили анкети для підключення адрес 

їхньої електронної пошти до розсилки НТСА. Під час зустрічі студентам запропонували презентацію 

міжнародних заходів з біології та екології, які відбуваються щорічно і в яких можуть взяти участь і 

юні науковці. 

Цього року голова НТСА біологічного 

факультету Олена Попазова разом із 

студентами 4 курсу спеціальності 

«Біологія» Мариною Сокульською та Юлією 

Буланкіною повернулися з навчання в 

Софійському університеті (Болгарія) за 

програмою «ЕЛЕКТРА», де перебували протягом 

одного академічного року. Юлія Буланкіна 

представила презентацію за результатами 

навчання у європейському ВНЗ.  

Аби допомогти студентам молодших 

курсів визначитися з напрямом майбутніх 

наукових досліджень, всіх присутніх запросили 

взяти участь у наступній розширеній презентації студентських наукових проблемних груп, яка 

відбудеться 30 вересня. 

Текст: прес-центр ЗНУ 

Фото: Желябіна Юлія 
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 Наукове товариство біологічного факультету поповнилося студентами молодших курсів 

30 вересня на біологічному факультеті відбулася щорічна презентація студентських наукових 

проблемних груп для студентів молодших курсів. Сьогодні на факультеті діє дванадцять наукових 

гуртків, де розпочинають свою дослідницьку діяльність майбутні науковці.Студенти підготували 

презентації та розповіли про напрями наукових досліджень, якими займаються молоді біологи.  

Учасників заходу привітали заступник декана з наукової роботи доцент Віра Копійка, 

голова НТСА біологічного факультету студентка 4 курсу Олена Попазова та голова Товариства 

молодих вчених біологічного факультету, доцент кафедри хімії Вікторія Генчева. 

Наприкінці зустрічі було проведено анкетування студентів початкових курсів на предмет їхніх 

наукових інтересів, усі охочі подали заяви на вступ до лав НТСА біологічного факультету. Такі 

щорічні заходи сприяють залученню студентів 1-2 курсів до наукової роботи, починаючи вже з 

моменту їх вступу на факультет, і допомагають новачкам визначитися щодо сфери власних інтересів, 

а відтак - вибору майбутньої спеціалізації, напряму експериментальних досліджень, тематиками 

майбутніх курсових та дипломних робіт. 

Текст: Копійка В.В.  

 Магістрантка біологічного факультету посіла 3 місце на Всеукраїнській олімпіаді 

Магістрантка спеціальності «Біологія» Запорізького національного університету Юлія Бєла 

повернулася з перемогою із Миколаївського національного аграрного університету. На базі цього 

вищого навчального закладу 30 вересня – 1 жовтня проходив ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» (секція «Біологія тварин») 2013-2014 н.р. 

За результатами дводенного змагання, у якому взяли участь 

близько 100 студентів із провідних вітчизняних вишів, Юлія Бєла 

отримала Диплом переможця ІІІ ступеня, а також – Почесну грамоту як 

кращий знавець навчальної дисципліни «Біохімія». 

 У перший день олімпіади на її учасників чекала теоретична 

частина - протягом трьох годин вони мали дати письмові відповіді на 

питання із чотирьох дисциплін: «Анатомії», «Гістології», «Біохімії» та з 

«Фізіології». Потім вони проходили комп’ютерні тести із «Зоології» та 

«Мікробіології». Наступного дня студенти в лабораторних умовах 

виконували практичні завдання з «Біохімії» та «Фізіології».  

Юлія із вдячністю згадує викладачів та студентів МНАУ, які 

подбали про те, аби олімпіада була організована на найвищому рівні, а її 

учасникам були забезпечені гарні умови для роботи та відпочинку. 

Окрім цього, представники Миколаївського національного аграрного 

університету подбали про дозвілля учасників олімпіад, організувавши їм поїздку до місцевого 

зоопарку. 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Олена Попазова 
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