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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

Новини НТСА біологічного факультету 

 ЗНУ призначили базовим для проведення всеукраїнського туру Конкурсу за галуззю 

«Біологічні науки» 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1281 від 09.09.2013 р. «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 

2013/2014 навчальному році» ДВНЗ «Запорізький національний університет» вже вшосте (2005-2008 р.р., 

2011-2013 р.р.) призначається базовим для проведення ІІ туру Конкурсу за галуззю «Біологічні науки». 

Треба зауважити, що у попередні роки учасники конкурсу та запрошені на нього гості відзначали високий 

організаційний та науково-методичний рівень проведення заходу. Відповідно, розширилась географія 

учасників конкурсу. У 2011-2012 н.р. на рецензування до ЗНУ надійшло 84 наукові роботи з 35 вищих 

навчальних закладів, у 2012-2013 н.р. були представлені 80 конкурсних студентських робіт 43 ВНЗ із різних 

куточків України. 

Оргкомітет і науковці біологічного факультету вже розпочали активну підготовчу роботу до Конкурсу: 

для проведення І (вишівського) туру Конкурсу створено склад конкурсної комісії, до якого увійшли 10 

докторів наук, професорів біологічного факультету; а також сформовано інформаційне повідомлення-

запрошення для студентів інших ВНЗ України; формується кошторис; склад конкурсної та апеляційної комісій 

для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, до яких будуть залучені 

провідні викладачі інших ВНЗ України. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1281 від 09.09.2013 р., Конкурс проводитиметься 

у два етапи: 

- перший тур – у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації, жовтень – грудень 2013 року; 

- другий тур – у вищих навчальних закладах, визначених як базові, січень-березень 2014 року. 

Запрошуємо студентів взяти участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та 

гідно представити свої наукові роботи! 

Інформація прес-центру ЗНУ 

 На біологічному факультеті ЗНУ відбулося засідання круглого столу, присвячене ювілею 

Миколи Амосова 

20 листопада представники біологічного факультету ЗНУ приєдналися до 

всеукраїнських святкувань 100-річного ювілею українського кардіохірурга, 

ученого в галузі медицини та біокібернетики, літератора, Академіка НАН 

України Миколи Амосова та провели засідання круглого столу, присвячене 

видатному хірургу. 

На захід завітали заступник декана біологічного факультету, к.б.н., 

доцент Віра Копійка, к.б.н., доцент Наталія Григорова, а також студенти 2-4 

курсів. 
Під час засідання зі своїми доповідями про життя, професійну та наукову 

діяльність Миколи Михайловича Амосова виступили студенти біологічного факультету Альона 

Сметаннікова, Катерина Дьоміна, Анастасія Добридень, Аліна Гетьман, Світлана Острогляд, Катерина 

Шеремет та Ольга Бойку. 

Заступник декана біологічного факультету Віра Копійка вручила подяки усім доповідачам, подякувавши 

за активну участь у проведенні заходу.  

Нагадаємо, що в грудні цього року світова медична громадськість відзначатиме 100 років від дня 

народження доктора медичних наук Миколи Амосова. Микола Михайлович– талановитий хірург, автор 

новаторських методик у кардіології та системного підходу до здоров’я, дискусійних робіт по геронтології, 

проблем штучного інтелекту і раціонального планування суспільного життя («соціальної інженерії»). 
Фото: Тетяна Вальчук 

Текст: Денис Білоконь 
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 Представники біологічного факультету ЗНУ беруть участь у 

проекті Центру екологічної культури в Запоріжжі 

21 листопада представники біологічного факультету в рамках 

проекту «Еколайт» Центру екологічної культури в Запоріжжі 

запропонували студентам Запорізького національного університету 

взяти участь в екологічній акції «Викидай правильно». 

Акція «Викидай правильно» створена з метою збору відпрацьованих 

батарейок та відправки їх на переробку. В Україні щодня продається 

більш ніж 12 тон батарейок. На жаль, майже всі вони викидаються та 

отруюють навколишнє середовище. Але ви можете допомогти зберегти 

нашу природу, просто віднісши використані батарейки в спеціальну 

скриньку, розміщені у корпусах ЗНУ. 
Текст: Денис Білоконь 

 

 На біологічному факультеті обговорили екологічні проблеми енергетичної галузі України 
 

 20 грудня у рамках біологічного факультету відбулося засідання круглого столу «Екологічні проблеми 

енергетичної галузі України. Альтернативні джерела енергії» за участю студентів, аспірантів, молодих учених 

та викладачів фак-ту. 

Захід був організований кафедрою загальної та прикладної екології і зоології та Науковим товариством 

студентів та аспірантів факультету.  

Відкрила засідання декан біологічного факультету, професор Людмила Омельянчик.  Людмила 

Олександрівна привітала всіх учасників, присутніх з початком наукового форуму та з прийдешніми 

новорічними святами. 

До вищесказаних слів приєднався і сам завідувач кафедри 

загальної   та прикладної екології і зоології Олександр 

Рильський. Він зазначив, що саме людство несе 

відповідальність за збереження екології, і саме воно стало 

причиною її змін.  

На форумі розглядали такі теми: «Енергетичний потенціал 

України» (доповідач студентка 2 курсу Ганна Югріна), 

«Теплоенергетика» (студентка 2 курсу Аліна Коваленко), 

«Нафта як один із енергоносіїв в Україні. Проблеми очищення 

води від нафтопродуктів» (студентка 2 курсу Катерина 

Шеремет), «Гідроенергетика» (студентка 2 курсу Марина 

Джос), «Каховське море – кладовище Великого лугу» (студенти 

1 курсу Економіко-правничого коледжу ЗНУ Олена Швець і 

Дарина Шурига), «Атомна енергетика України. Основні 

проблеми та перспективи розвитку» (студентка 2 курсу Марія Місірук), «Екологічні проблеми видобутку 

сланкового газу в Україні» (студентка 4 курсу Анастасія Скокова), «Розвиток альтернативної енергетики в 

Україні» (студентка 3 курсу Оксана Камєнова), «Біологічні методи отримання енергії» (студентка 1 курсу 

Економіко-правничого коледжу Олександра Шкуропат). 

Під час засідання між його учасниками відбулося жваве обговорення та цікаві дискусії щодj розглянутих 

екологічних питань. Наприкінці засідання декан біологічного факультету Людмила Омельянчик вручила 

подяки найактивнішим доповідачам. 

Текст та фото: прес-центр ЗНУ 
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