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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 

СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

На біологічному факультеті ЗНУ відбувся перший у цьому році семінар для вчителів 

 

16 жовтня на базі біологічного факультету Запорізького національного університету відбувся 

семінар для вчителів з усієї Запорізької області, під час якого представники нашого ВНЗ провели 

кілька лекцій з біології та хімії. Організаторами заходу виступили біологічний факультет 

Запорізького національного університету та Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти Запорізької обласної ради (ЗОІППО ЗОР).  

Наш університет співпрацює з ЗОІППО ЗОР та проводить різні науково-методичні заходи для 

вчителів уже 3 роки. У цьому році це - перший семінар, та протягом навчального року планується 

проведення більш як 10 подібних заходів. 

  На початку семінару до присутніх звернувся к.б.н., доцент Валерій Горбань. Він розповів 

про профорієнтаційну роботу біологічного факультету та університету в цілому. На семінарі свої 

доповіді представили декілька науковців біологічного факультету ЗНУ. Про «Сучасні досягнення у 

науці біології та хімії» розповіла декан біологічного університету, доктор фармацевтичних наук, 

професор Людмила Омельянчик. Із лекцією «Синтетична теорія еволюції» виступив к. б. н., 

доцент Олександр Корж. Свою роботу «Сучасні теорії будови органічних сполук: перспективи 

розвитку органічного синтезу» представив доцент кафедри «Хімія» Михайло Завгородній. 

Учасники засідання обмінювалися досвідом, власними напрацюваннями – матеріалами та 

дослідженнями. 

Після завершення семінару для делегації вчителів була проведена екскурсія лабораторіями 

факультету, де вони мали можливість ознайомитись із новими методами та методиками досліджень у 

біології та хімії, а також із принципами роботи з технологічним обладнанням. А також екскурсія до 

Зоологічного музею біологічного факультету ЗНУ, де директор музею Олександр 

Коротяознайомив присутніх із найцікавішими експонатами. 

Куратор групи вчителів старший викладач кафедри дидактики та методик навчання 

природно-математичних дисциплін ЗОІППО ЗОР Світлана Дехтяренко зазначила, що завдяки 

співпраці з нашим університетом представники ЗОІППО ЗОР сьогодні на 6 місці у рейтинзі 

Загальноукраїнської олімпіади з хімії - цього року охочих узяти у ній участь 8 осіб, порівняно з 

минулорічним показником - 4 охочих. А представники нашого університету – декан біологічного 

університету, доктор фармацевтичних наук, професор Людмила Омельянчик, та доценти 

кафедри «Хімія» Тамара Панасенко, Ольга Луганська, Олександр Брашко, Вікторія 

Перетятько та Михайло Завгородній- входять до складу журі Обласної олімпіади з хімії.  

 

Текст: прес-центр ЗНУ 

 

 У ЗНУ відбулася презентація стипендіальної 

програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука 

25 вересня в 50 ауд. I навч. корпусу ЗНУ відбулася 

презентація, присвячена стипендіальній програмі “Завтра. ua” 

Фонду Віктора Пінчука. Були присутні студенти різних 

факультетів, зокрема наш біологічний. Щоб якось розвіяти 

сумніви та викликати бажання стати учасником програми, гість з м. 
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Києва, М. В. Нарбут вирішив пояснити, чим саме 

займається ця програма “Завтра. ua”  , які її основні 

аспекти: 

“ Я сам був свідком того, як кожного разу 

створюється понад 70 проектів зусиллями тисячі 

людей. За 7 років студенти створили мережу 

соціально відповідальної молоді, де кожен 

змагається за право стати кращим.” Яскравим 

доповненням до слів М. В. Нарбута став 

відеоролик про веселе, активне життя 

стипендіатів, які ні краплі не жалкують, що 

спробували свої сили. 

Не жалкує про це і наша цьогорічна 

стипендіатка програми “Завтра. ua”  Юля Стець-

студентка 5-го курсу факультету журналістики. 

Юля на власному досвіді дала зрозуміти присутнім студентам, що задля того, щоб бути учасником, а 

потім і стипендіатом, не обов'язково ставати “ботаном”, як зараз  полюбляє казати сучасна молодь,  

вона пояснила інакше: 

“ Хочу, що ви зрозуміли, що вміння поєднати відпочинок, знайомство з новими цікавими 

людьми+ паралельно займатися науковою діяльністю, шукати, вивчати щось нове-це справді класно. 

Тож самовдосконалюйтесь, ростіть над собою, не зупиняйтесь на досягнутому і вам також 

пощастить, як і  меня цього року. Я зрозуміла одне: ця стипендія вона лише додаток до тих щасливих 

моментів, які я пережила  і переживаю назараз.” 

   Тож беріть активну участь у програмі “Завтра. ua” Фонду Віктора Пінчука, ставайте 

стипендіатами і пам'ятайте: “ Перемога, не завжди 

означає бути першим... Перемога-це коли ти став 

краще, ніж був”. 

Увага! Конкурс cтартує з 1 по 25 жовтня. 

Про перелік документів, які необхідні, ви можете 

прочитати на сайті ЗНУ. У разі виникнення питань 

з цього приводу та і самої подачі документів ( до 

18 жовтня!!!)  можна звернутися до О. В. 

Борисенко ( 327 ауд. 4 навч. корп.) 

Сам конкурс проходить у III етапи: 

I- подача власної роботи 

II- публічний захист роботи 

III- у разі проходження попередніх етапів, 

бесіда з прсихологами, які розділять вас на групи, 

відповідно за напрямками вашої роботи. Бажаємо вам успіхів! 

 

Текст: Анастасія Рибалко 

Фото: прес-центр ЗНУ 
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