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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 
НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 На біологічному факультеті ЗНУ відбулися заходи з екологічної тематики 

28 березня відбувся традиційний конкурс-олімпіада серед студентів біологічного факультету 

«Кращий знавець екології». Для учасників конкурсу також відбулася презентація регіональних екологічних 

програм, приурочена Всесвітньому дню води. 

Участь у конкурсі-олімпіаді взяли понад 30 студентів 2-4 курсів біологічного факультету. Конкурсну 

комісію очолила декан факультету, професор Людмила Омельянчик. Координатором заходу виступила 

старший викладач кафедри загальної та прикладної екології та зоології Наталія Позмогова. 

Конкурс проходив у два етапи. Для участі у другому турі свої доповіді за результатами практичних 

досліджень представили троє студентів-біологів. Вони і стали переможцями. Так, 1 місце між собою 

розділили студентка магістратури Світлана Стрешна (тема роботи «Структура угрупувань дрейсени 

поліморфної літоральної зони Запорізького водосховища») та п’ятикурсниця Марина Осадча (тема роботи 

«Стан панкреатичних острівців і клітин панета тварин при сполученій дії гіпоксії та хлориду алюмінію»). 2 

місце посіла студентка 4 курсу Олександра Волошина із роботою «Оцінка адаптаційного потенціалу хворих 

на хронічний бронхіт в умовах промислового регіону».Для студентів та викладачів також відбулася 

презентація регіональних екологічних програм. Керівник Центру екологічної культури у Запоріжжі 

Наталія Пічкур представила екологічний проект з утилізації батарейок і акумуляторів «Еколайт». Головний 

редактор газети «Рибацький вісник» Ігор Рєзніков розповів про реалізацію проекту «Спасемо Дніпро 

разом». 

 У роботі секції «Біологічні науки» взяли участь молоді науковці ЗНУ та учні шкіл 

9 квітня на біологічному факультеті у рамках університетської науково-практичної 

конференції «Молода наука-2014» відбулися 5 засідань секції «Біологічні науки». 
Це - «Хімія» (голова секції – декан біологічного факультету, професор Людмила Омельянчик), 

«Біохімія та імунологія» (голова – професор кафедри імунології та біохімії Надія Колісник), «Фізіологія 

людини та тварин» (голова – завідувач кафедри фізіології з курсом цивільної оборони, професор 

Валентина Бовт), «Генетика. Садово-паркове господарство» (голова – завідувач кафедрою садово-

паркового господарства та генетики рослин професор Віктор Лях), «Екологія та охорона навколишнього 

середовища. Мисливствознавство та іхтіологія» (голова – завідувач 

кафедри загальної та прикладної екології і зоології, професор Олександр 

Рильський). 

Загалом участь у засіданнях секцій взяли 106 осіб, серед яких було 66 

студентів, 5 аспірантів, 27 викладачів та 8 запрошених гостей університету. 

Під час роботи секції доповідачі розглянули найбільш актуальні питання 

розвитку біологічної галузі.  
Кращими роботами були визнані дослідження таких студентів - 

учасників засідань: 

- студентки 5 курсу напряму «Біологія» Юлії Антонщук; 
- студента 4 курсу напряму «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» Сергія Цимбалістого; 

- студента 4 курсу напряму «Біологія» Євгена Горбачова; 

- студентки 2 курсу напряму «Біологія» Юлії Желябіної; 

- студента магістратури спеціальності «Хімія» Максима Жиделева. 
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Варто відзначити, що цього року у роботі кожного засідання взяли участь 

школярі – члени учнівського товариства обдарованої молоді «Молодий університет»: 

учениця 11 класу загальноосвітньої школи №92 Євгенія Григорєва (науковий 

керівник - вчитель біології та екології С. В. Авраменко), учениці 9 класу 

Запорізького багатопрофільного ліцею № 62 Євгенія Москальова та Марія 

Шатайло (науковий керівник обох дівчат - вчитель хімії вищої категорії Н.В. 

Логінова), учениця 9 класу Запорізького колегіуму «Елінт» Ольга Муковоз 

(науковий керівник - вчитель біології та географії вищої категорії О. М. Гера), 

учениця 11 класу Просторівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Чернігівського району 

Запорізької області Ольга Рева (науковий керівник - вчитель географії та біології, 

керівник еколого-краєзнавчого гуртка «ВЕСЕЛКА» Чернігівського БДЮТ П. 

М. Похилько). 
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 24 квітня відбулися вже традиційні конкурси студентських науково-дослідних робіт на 

звання «Найкращий знавець хімії» та «Найкращий знавець біології». 
 

Конкурси традиційно проходили у два тури: теоретична частина та захист дослідницьких робіт 

молодими науковцями. До складу журі конкурсів увійшли: декан біологічного факультету, д. фарм. н., 

професор, завідувач кафедри хімії Людмила Омельянчик; д. б. н., 

професор кафедри хімії Олександр Бражко; к. техн. н., ст. викладач 

кафедри хімії Лідія Гаврилова, заступник декана з наукової роботи 

біологічного факультету, к. б. н., доцент, завідувач кафедри 

імунології та біохімії Віра Копійка; к. б. н., доцент кафедри хімії 

Вікторія Генчева; к. б. н., ст. викладач кафедри хімії Марина Корнет; 

к. х. н., доцент кафедри хімії Ольга Луганська; к. х.. н., ст. викладач 

кафедри хімії Ніна Синяєва; к. б. н., доцент кафедри імунології та 

біохімії Євген Федотов. 
У конкурсах взяли участь 28 студентів 2-5 курсів денного 

відділення спеціальності «Хімія» та 19 студентів 4-5 курсів денного відділення спеціальності «Біологія». 

На розгляд журі свої науково-дослідні роботи з хімії представили 6 студентів – членів гуртка 

«Біоорганічна хімія»: Олена Бережна, Данило Борисенко, Інна Горобей, Анастасія Кленіна, Аліна 

Маложон, Тетяна Ніколаєва. А наукові роботи з біології представили 4 студента – члени студентської 

проблемної наукової групи «Дослідницька імунологія та біотехнологія», «Імунопатогенез захворювань 

людини» та «Формо-функціональний стан нейтрофілів крові у людини і тварин»: Руслан Амінов, Ольга 

Бойку, Яна Вонярха та Уляна Ширшова.. 
Таким чином, за результатами двох турів конкурсу «Найкращий знавець хімії» 1 місце посіла 

студентка 5 курсу Тетяна Ніколаєва з роботою «Електрохімічні 

характеристики іоноселективних електродів, обернених до 

алкілдиметилбензиламоній хлориду та додецил дипропілен триаміну»; 2 місце 

– студентка 4 курсу Аліна Маложон із роботою «Екстракційні 

характеристики катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду на межі 

розподілу фаз «вода - трикрезилфосфат»; 3 місце – студентка 4 курсу Олена 

Бережна з роботою «Аналіз метрологічних можливостей методів визначення 

цирконію у жароміцних сплавах на основі титану».  

За підсумками конкурсу «Найкращий знавець біології» 1 місце отримала 

конкурсна робота Яни Вонярхи «Показники лейкограми крові у дітей-

мешканців м. Запоріжжя». 
Спецвипуск підготувала рада НТСА біологічного факультету 
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