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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

Новини НТСА БІОЛОГІЧНОГО факультету 
 

 На біологічному факультеті ЗНУ розглянули проблеми екології 

2 жовтня на біологічному факультеті Запорізького національного університету відбулося 

засідання круглого столу на тему «Створення екологічно здорової моделі життя 3 тисячоліття, 

людина та її навколишнє середовище».  

Метою засідання стала спроба розглянути питання 

взаємодії людини та природи, спрямування наукової думки 

та виробництва на створення екологічно здорового 

майбутнього для нашої планети, провести аналіз 

історичних форм життєдіяльності людства. У подальшому 

вирішення цих питань надасть можливість сформулювати 

принципи та знайти системні рішення гармонійного 

розвитку суспільства, що враховують екологічні, соціальні 

й економічні аспекти життя людської цивілізації. 

На засідання круглого столу завітали представники 

біологічного факультету та факультету соціальної педагогіки та психології, Регіонального навчально-

науково-виробничого центру «Екологія» ЗНУ, Центру екологічної культури м. Запоріжжя, 

Запорізького державного медичного університету, Інституту управління та права Запорізького 

національного технічного університету, Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, Запорізької державної індустріальної академії, Інституту філософії ім. Г.С. 

Сковороди НАНУ та Центру природного землеробства «Таврія Органік».  

Проректор із наукової роботи ЗНУ, д.т.н, професор Віктор Грищак привітав учасників 

засідання та побажав їм плідної роботи. 

Зі вступним словом до присутніх на заході звернувся 

начальник РННВЦ «Екологія» Володимир Сарабєєв. Він 

зазначив, що тема засідання є дуже актуальною та потребує 

прийняття певних рішень, які покращать якість життя людей. 

Адже в наш час накопичено та не вирішено багато проблем, що 

стосуються забруднення повітря, води, землі, знищення 

природних екосистем, недостатньої кількість продуктів 

харчування, їх низької якості внаслідок інтенсивного 

виробництва. 

На засіданні круглого столу було заслухано дев’ять доповідей. Так,керівник центру 

екологічної культури м. Запоріжжя Наталія Пічкур розповіла про актуальність 

міждисциплінарного дослідження шляхів розбудови сучасного суспільства, асистент Запорізького 

державного медичного університету Руслана Федорченко виступила з доповіддю на тему 

«Забруднення атмосферного повітря ксенобіотиками і хвороби органів дихання в Запорізькій 

області».  

Доцент Інституту управління та права ЗНТУ Валерій Сорокінрозповів про особливості та 

труднощі імплементації нормативної бази України з екології до вимог Європейського союзу, а 

доцент Запорізької державної індустріальної академії Ганна Макушинська – про проблеми 

формування екологічної свідомості.  

Текст і фото: Денис Білоконь 

 Студентки ЗНУ – призери Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та 

студентської молоді 
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21-23 жовтня на базі виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ) відбувся IV 

Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи». У заході, 

організованому Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді та Київським 

національним університетом імені Тараса Шевченка, взяли участь більше 200 молодих дослідників з 

усіх областей України.  

У тому числі – студентки біологічного факультету Запорізького національного університету 

Юлія Желябіна (секція «Медицина») та Марія Топчій (секція «Екологія та проблеми довкілля»). За 

результатами роботи форуму обидві представниці нашого вишу отримали Сертифікати за 3 місце і 

Дипломи учасників заходу.  

Другокурсниця біологічного факультету (напрям підготовки 

«Біологія») Юлія Желябінапредставила на форумі 

«Загальнодоступний прилад для експрес-тестування токсичності 

дитячих іграшок» (науковий керівник – доцент кафедри фізіології 

з курсом ЦО Григорій Чаусовський). Завдяки розробці Юлії, 

можна в домашніх умовах протягом півгодини визначити, чи 

містить пластмасова або м’яка іграшка токсичні складники.  

Юлія вперше взяла участь у науковому заході такого рівня і 

відразу спромоглася здобути перемогу. За словами студентки, 

багатьох учасників форуму, членів журі та навіть журналістів, які 

завітали на цей захід, зацікавила саме актуальність запропонованої 

нею розробки. Четвертокурсниця цього ж напряму підготовки Марія Топчій уже не перший рік 

працює над обраною темою «Зміна властивостей чорноземів різного використання» (науковий 

керівник –доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин Ірина Полякова). 

У минулому навчальному році Марія брала участь у регіональній, а потім – і у всеукраїнській 

конференціях із доповідями, присвяченими структурі чорнозему та елементам його живлення. Уже 

тоді її наукові дослідження отримали позитивні відгуки.  

 У Києві стенд Марії, із розміщеною на ньому інформацією про результати порівняння зразків 

чорноземів із полів раціонального і нераціонального використання з цілиною (контрольний зразок), 

привернув увагу учасників форуму та членів журі. 

Захист наукових робіт полягав у тому, що студенти й учні мали обладнати власні наукові 

стенди, а потім протягом дня презентувати свій винахід чи дослідження як членам конкурсної 

комісії, так і всім гостям виставки, які зацікавилися їхніми науковими розробками. 

Юлія Желябіна: «Під час роботи форуму я змогла поспілкуватися зі студентами з 

Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та інших областей, дізналася багато нового і 

корисного для себе. Окрім того, форум запам’ятався мені ще одним цікавим моментом: презентації 

мали відбуватися виключно українською. Наукові керівники, які супроводжували на форум студентів 

із Волині, окремо відзначили, що ми дуже гарно володіємо українською мовою і навіть були трохи 

здивовані цією обставиною. Вони були впевнені, що на сході України майже не спілкуються 

українською», - розповіла Марія Топчій.  

Текст: прес-центр ЗНУ 

Фото: прес-центр ЗНУ 
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