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НОВИНИ НТСАДМВ БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

 На біологічному факультеті провели щорічний конкурс «Кращий знавець з 

ландшафтного дизайну» 
 

За першість у номінаціях «Настільний флораріум», «Фотоконкурс «Ландшафтний дизайн в 

Запоріжжі», а також у вікторині «Кращий знавець садово-паркового господарства та ландшафтного 

дизайну» змагалися студенти Запорізького національного університету та учні запорізьких шкіл. 

Відкрила захід декан біологічного факультету 

Людмила Омельянчик, яка розповіла про історію 

конкурсу, котрий проводиться вже п’ятий рік й став 

традиційним для молоді. Подякувала Людмила 

Олександрівна і всім учасникам за творчі й кропіткі 

творіння, особливо вона відзначила юних 

представників та їхніх наставників, присутніх на святі, 

– учнів і вчителів шкіл-партнерів факультету, а саме 

гімназій №28 та ЗОШ №11. Крім того, Людмила 

Омельянчик розповіла про спеціальність «Садово-

паркове господарство», відзначивши, що фахівці цього 

напряму сьогодні вкрай затребувані на ринку праці. 

Свої експонати молодь присвятила таким темам, як «Небесний сад», «Пустельний оазис», 

«Лісова казка» та іншим. Юні дизайнери використали в своїх роботах живі рослини, частини 

крихітних замків, різноманітні декоративні елементи для оздоблення: кольорові камінці, гідрогель.  

Та перш ніж дізнатися, чий витвір став кращим, на гостей заходу чекали три тури вікторини. 

Провів їх завідувач кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин Віктор Лях. Він 

запропонував п’ятьом учасникам 20 бліц-запитань, на кожне з яких вони мали для роздумів не 

більше 20-30 секунд. Студенти мусили подумати над тим, чому кавун може витримати найспекотніші 

періоди засухи (адже в нього довга коренева система), як називається світлий сосновий ліс (бор), у 

якому алкогольному напої використовують плоди ялівця (джин), як українською перекладають назву 

квітів «маргаритки» (стокротки) тощо.  

Під час наступного етапу випробувань визначали, 

якій рослині належать кілька десятків підсушених 

плодів та зерен. А на завершення конкурсу називали 

п’ять видів пряних трав із закритими очима лише за їх 

ароматом. Як виявилося згодом, їм підготували для 

такого тестування чебрець, лаванду, м’яту, материнку та 

мелісу.  

Кращою у вікторині стала 

четвертокурсниця Зореслава Рибкіна, «золото» 

номінації «Настільний флораріум» дісталося 

другокурсникам Марії Ползик та Михайлу Копану. 

Першість фотоконкурсу «Ландшафтний дизайн в 

Запоріжжі» була за четвертокурсницею Тетяною 

Редькою.А за активну участь у ньому додатково нагородили учнів ЗОШ № 11.  

Також приз глядацьких симпатій за кращий флораріум отримали другокурсники Ксенія 

Клименко, Ірина Кошель, В’ячеслав Мозулевський та Станіслав Криворучко. А у конкурсі фоторобіт 

– третьокурсницяАліна Кірпенко. 
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На завершення заходу слово взяли представники 

наукового товариства біологічного факультету, які 

підбили підсумки щорічного осіннього фотоконкурсу 

«Чарівні миттєвості життя», до якого свої роботи 

подала 71 особа. До речі, кожна фоторобота 

перевірялася на предмет плагіату. Перше місце в ньому 

посіла Оксана Гулина зі світлиною «Кораблик», друге –

 Олена Попазова, а третє –Тетяна Вальчук. Більше того, 

цього року нововведенням змагань стало долучення до 

нього й школярів. Перше місце серед учнів 

завоював В’ячеслав Кретов, друге – Владлена 

Кобиляцька і третє – Дарина Гриб. Переглянути всі 

роботи можна в групі Наукового товариства біологічного факультету за 

посиланням: https://vk.com/club20103783.  

Грамоти всім переможцям вручили декан біологічного факультету Людмила 

Омельянчик та представниця наукового товариства Анастасія Долгополова. Також всі учасники 

сфотографувалися разом на згадку. 

Текст: прес-центр ЗНУ 

Фото: Оксана Гулина 

 Студентка ЗНУ перемогла в конкурсі екологічних проектів 

 
 

Студентка 3 курсу біологічного факультету Запорізького 

національного університету Анна Югріна посіла перше місце в 

категорії «Екологія та проблеми оточуючого середовища» на 

всеукраїнському екологічному конкурсі «Дотик природи», який 

проходив минулого тижня в Києві. 

Анна Югріна представила на конкурсі свій 

експериментальний прилад для визначення якості питної води, 

який вона розробила під науковим керівництвом доцента Григорія 

Чаусовського. Перевагами розробки є доступність її використання 

у побутових умовах та можливість без застосування хімічних 

реагентів швидко оцінити ступінь забруднення води хімічними 

речовинами (солями важких металів, хлором, пестицидами тощо). 

Інформація, отримана за допомогою приладу, може бути 

використана для профілактики негативних наслідків для здоров’я 

людини використання забрудненої питної води та вчасної заміни 

фільтрів. 

За словами Григорія Чаусовського, розробка доступних 

засобів експрес оцінки якості питної води має велике значення, 

адже щорічно 25 мільйонів людей у світі гинуть через хвороби, які 

вони отримали через забруднену воду. 

Текст: прес-центр ЗНУ 

Фото: Тетяна Вальчук 

Спецвипуск підготувала голова НТСАДМВ біологічного факультету Олена Попазова 
 

Засновник і видавець: 
Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих 
вчених 

Запорізького національного 
університету 

Розповсюджується безкоштовно. 

Редактор: 
Перший заступник  

Голови НТСАДМВ ЗНУ 
Кучерук Валентина 

Коректор: студентка філологічного 
факультету Віталіна Дудниченко 

Виходить двічі на місяць 
українською мовою 

Наклад 150 примірників 

Адреса редакції: 
69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 4 

навч. корп., каб. 314;  
(061) 289-41-07; 

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/ 
e-mail: v.t.kucheruk@ukr.net 

 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fsites.znu.edu.ua%2Fstud-sci-soc%2F;href=1

