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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 Представники ЗНУ взяли участь у ІІ регіональній конференції «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук» 

21 грудня на базі Запорізького державного медичного університету відбулася ІІ регіональна науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та перспективи 

розвитку медичних, фармацевтичних та природничих наук».  

Конференція зібрала більше 150 науковців, у тому числі й представників наукового товариства 

обдарованих учнів «Молодий університет», який діє на базі ЗНУ.  Під час 

урочистого відкриття з привітальним словом до присутніх звернулися 

ректор Запорізького державного медичного університету, заслужений 

діяч науки та техніки України, д. м. н., професор Юрій Колесник, 

проректор з наукової роботи ЗДМУ, професор Валерій Туманський, 

декан біологічного факультету ЗНУ, професор, випускниця ЗДМУ 

Людмила Омельянчик, а також голова Студентського наукового 

товариства ЗДМУ Назар Кузьо.  

Під час своїх виступів на пленарному засіданні доповідачі 

підкреслили важливість того, що молоді науковці трьох провідних 

запорізьких вишів об’єднали свої зусилля заради обговорення актуальних проблем і перспектив вітчизняної 

науки.  Після завершення офіційної частини учасники конференції продовжили роботу за 4 секційними 

напрямками:  

- біологічна, медична хімія, органічна, біоорганічна, аналітична хімія, 

фармакологія, пошук біологічно активних речовин, лабораторна 

діагностика; 

- генетика та селекція рослин, ландшафтний дизайн та декоративне 

рослинництво, прикладна ботаніка та фізіологія рослин, 

фармакогнозія;  

- нормальна і патологічна фізіологія, морфологія та експериментальна і 

клінічна терапія, педіатрія, хірургія; 

- мікробіологія, вірусологія та імунологія, природокористування та 

охорона навколишнього середовища, мисливствознавство та іхтіологія, екологія. 

За результатами роботи секцій, а також після підбиття підсумків конференції були нагороджені кращі 

доповідачі. Учасники заходу висловили сподівання, що цей науковий захід у майбутньому стане традиційним. 

Текст: прес-центр ЗНУ 

Фото: Олена Попазова. 

 Студенти ЗНУ – серед переможців Всеукраїнського конкурсу 

з біології 

14 березня в Запорізькому національному університеті відбулося 

закриття ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 

галуззю «Біологічні науки». Під час урочистого засідання були підбиті 

підсумки конкурсу, а також відбулося нагородження учасників і переможців 

грамотами та дипломами.  
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Загалом галузева конкурсна комісія розглянула 85 студентських робіт, що надійшли з 40 вищих 

навчальних закладів України. Під час роботи секцій підсумкової науково-практичної конференції виступили 

38 студентів. 
На підсумковому засіданні конференції був присутній перший проректор ЗНУ Олександр Бондар. 

Він привітав переможців і подякував за плідну роботу усім учасникам конкурсу. Олександр Григорович 

зауважив: «Нам завжди приємно, коли студенти нашого університету повертаються з конкурсів, 

конференцій та інших наукових заходів, які проходять у різних вишах нашої країни, та із захопленням 

діляться своїми приємними враженнями щодо їхньої організації та спілкування з однодумцями. Сподіваюся, 

ви також отримали заряд позитивної енергії, відвідавши наш козацький край». 
Вітаючи присутніх у залі переможців та учасників конференції, декан біологічного факультету, 

професор Людмила Омельянчик зазначила: «Протягом двох днів ви захищали свої наукові роботи у формі 

доповідей і диспутів. Багато з них мають певне прикладне значення для розвитку 

галузі біології та сільського господарства України. Тому членам галузевої комісії 

нелегко було визначити переможців».  
Олександр Григорович та Людмила Олександрівна вручили грамоти, 

дипломи та пам’ятні подарунки учасникам і переможцям заходу, яких було обрано 

за підсумками роботи галузевої конкурсної комісії.  
Дипломами І ступеня нагороджені:  

- Алла Горун та Юлія Щербакова (Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології»); 

- Іванна Дрозд (Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

Івана Франка); 

- Вікторія Сухарєва (Сумський державний університет); 

- Ірина Юрчук (Запорізький національний університет). 

Дипломами ІІ ступеня: 

- Віра Борщовецька (Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича); 

- Надія Борщовецька (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); 

- Антоніна Міщук (Запорізький національний університет); 

- Леся Проноза (Донецький національний університет); 

- Анастасія Свиридченко (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара); 

- Анна Шкандала (Сумський державний університет); 

Дипломи ІІІ ступеня отримали: 

- Ярослава Гріневич (Житомирський державний університет імені 

Івана Франка); 

- Ельвіра Гусейнова (Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ 

«Криворізький національний університет»); 

- Юлія Дмитрук (Миколаївський національний університет імені В. 

О. Сухомлинського); 

- Тетяна Івашків (Житомирський державний університет імені Івана 

Франка); 

- Анна Кваско (Донецький національний університет); 

- Оксана Кравець (Вінницький державний педагогічний університет 

ім. Михайла Коцюбинського); 

- Надія Кудря (Національний університет харчових технологій); 

- Дмитро Негруля (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького); 

- Володимир Постика (Миколаївський національний аграрний університет); 

- Дар’я Синяєва (Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара); 

- Вікторія Шулік (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 

Інші учасники отримали грамоти та пам’ятні подарунки. 
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