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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 
НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
 Студентка біологічного факультету отримала диплом Всеукраїнської студентської 

олімпіади  

 

Студентка 4 курсу біологічного факультету (спеціальність 

«Біологія») Юлія Вітковська взяла участь у ІІ (завершальному) етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Біологія», 

який проходив 15-17 квітня на базі Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. 

Олімпіада складалася з трьох турів: теоретичного, 

комп’ютерного та практичного. До конкурсних завдань входили 

питання з таких навчальних дисциплін: «Ботаніка», «Зоологія», 

«Фізіологія людини та тварин», «Фізіологія рослин», «Генетика з 

основами селекції», «Молекулярна біологія», «Біохімія», 

«Цитологія», «Гістологія», «Анатомія людини», «Біогеографія», 

«Еволюційне вчення», «Мікробіологія та вірусологія», 

«Біотехнологія».  

За результатами роботи Юлія Вітковська отримала диплом у 

номінації «Неперевершені знання з "Анатомії людини"». 

Вітаємо та зичимо подальший успіхів. 

 

Фото і текст: прес-центр ЗНУ 

 

 Студентки біологічного факультету ЗНУ визнані кращими знавцями екології 

3-24 квітня на базі Харківського національного 

університету міського господарства імені Олексія Бекетова 

відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Екологія; охорона навколишнього середовища». 

Серед переможців наукового змагання – представниці 

біологічного факультету Запорізького національного 

університету: студентка 4 курсу спеціальності «Екологія» 

Олександра Волошина та магістрантка цієї ж спеціальності 

Світлана Стрешна. 

23 квітня протягом чотирьох годин близько 60 студентів із 

провідних вітчизняних вишів виконували тестові завдання та 

вирішували задачі. Наступного 

дня відбулася урочиста церемонія нагородження кращих знавців 

екології серед українських студентів. 

Представниці нашого університету продемонстрували 

ґрунтовні знання й гідно представили ЗНУ на 

загальноукраїнському рівні. 
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За результатами олімпіади Світлана Стрешна стала кращою у 

номінації серед студентів п’ятих курсів. Олександра Волошина була 

відзначена Дипломом ІІ ступеня у змаганні серед студентів четвертих 

курсів. 

За словами переможниць, вони отримали дуже позитивні 

враження як від участі в олімпіаді, так і від самої поїздки. 

«Це досягнення стало для мене приємною несподіванкою, адже 

запропоновані нам завдання були досить складними, – відзначає 

Олександра Волошина. – Тому я дуже рада, що змогла перевірити свої 

знання та ще й поспілкуватися з цікавими людьми у такій приємній 

атмосфері. Крім того, на мене велике враження справив сам Харків: це – 

дуже красиве місто». 

 

Фото: прес-центр ЗНУ 

Текст: прес-центр ЗНУ 

 На біологічному факультеті визначили переможця конкурсу «Кращий молодий вчений 

року» 

На біологічному факультеті Запорізького національного 

університету завершився щорічний конкурс «Кращий молодий 

вчений року». Цього разу за результатами рейтингових критеріїв 

конкурсу переможцем стала асистент кафедри садово-паркового 

господарства та генетики рослин Ганна Левчук. 

Ганна Миколаївна у 2005 році закінчила біологічний 

факультет ЗНУ за спеціальністю «Біологія» з відзнакою та 

отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр». Під час 

навчання в аспірантурі ЗНУ за спеціальністю «Фізіологія 

рослин» працювала старшим лаборантом кафедри садово-

паркового господарства та генетики рослин.  

20 березня 2014 року вона успішно захистила дисертацію 

на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук у 

спеціалізованій вченій раді Д 26.212.01 при Інституті фізіології 

рослин і генетики НАН України (м. Київ) на тему «Біологічна 

активність лектиноподібних білків льону олійного в залежності 

від стадій розвитку та дії стресових факторів» (науковий 

керівник – доцент кафедри садово-паркового 

господарства та генетики рослин ЗНУ Олена Войтович). 

Колектив факультету щиро вітає Ганну Миколаївну з перемогою та зичить подальших творчих 

звершень! 

 

Фото: Тетяна Вальчук 

Текст: прес-центр ЗНУ 
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