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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – НАВЧАЛЬНА ЛІТНЯ ПРАКТИКА НАШИХ 
СТУДЕНТІВ  

 

 Студенти-хімики ЗНУ проходили практику у провідних запорізьких лабораторіях 

Студенти біологічного факультету повернулися з навчально-ознайомчої практики, яку вони цьогоріч 

проходили на підприємстві «Мотор-Січ», у діагностичному центрі «Медлайф-Біо», на Запорізькому титано-

магнієвому комбінаті та в Інституті титану.  

Майже місяць 17 студентів ЗНУ мали нагоду вивчати 

найсучасніше обладнання цих структур. Молодь вразили 

інструменти для читання твердості металів, найрізноманітніші 

аналізатори. У своїх звітах майбутні хіміки детально описали 

роботу кожного з них. Скажімо, їх зацікавив спектрометр для 

вимірювання вмісту елементів у різних типах води – питній, 

морській, стічній, а також в атмосферному повітрі, харчових 

продуктах. Не менш захоплюючими були враження від процесів 

вимірювання швидкості газових потоків у промисловості, контролю 

димових викидів, визначення концентрації нафтопродуктів у воді.  
У діагностичному центрі «Медлайф-Біо» справили враження 

автоматичні гематологічні, біохімічні аналізатори, а також для визначення швидкості осідання еритроцитів, 

рівня гемоглобіну. До речі, студенти відзначили, що ця лабораторія здатна робити до 6000 аналізів на день, що 

важливо для швидкого і якісного обслуговування пацієнтів. 

За словами другокурсника біологічного факультету Владислава Кириченка, рівень матеріально-

технічного забезпечення хімічних лабораторій, де вони проходили практику, дуже високий. Подібних 

висновків у своїх звітах про практику дійшли і його колеги студентки Альона Хімій і Тетяна Татарнікова. 

Високий рівень саме їхніх робот підкреслила старший викладач кафедри хімії Ніна Синяєва, яка 

організовувала практику студентів на «Мотор-Січі» та у лабораторії «Медлайф-Біо». За словами Ніни 

Петрівни, практика була дуже насиченою. Дуже допомогли у її організації і випускники біологічного 

факультету, які зараз працюють на цих підприємствах - Аліна Височина, Сергій Бондаренко, Марія Бегунова 

та інші.  

Опікувалася студентами й кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії Ольга Луганська. Вона мала 

нагоду познайомити студентів із роботою лабораторій на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті та в 

Інституті титану. Крім огляду устаткування цих структур, студенти також вивчали історію їхньої діяльності, 

готували фотозвіти із вивченого матеріалу. 

Головне ж завдання, яке постало перед студентами після проходження ними ознайомчої практики, – це 

визначитися зі спеціалізацією, котра з третього курсу стане для них провідною. Йдеться про «аналітичну 

хімію», «біоорганічну хімію» та «хімію в харчовій промисловості». 

 Студенти-біологи ЗНУ повернулися з практики на о.Бірючому 

Влітку студенти біологічного факультету ЗНУ проходять практику на базі Азово-Сиваського 

національного природничого парку при Управлінні справ Президента України, що знаходиться на острові 

Бірючому. Молодь під керівництвомпрофесора, завідувача кафедри мисливствознавства та іхтіології 

ЗНУ, наукового консультанта парку, доктора біологічних наук Валерія Домніча здобуває професійні 

навички на о.Бірючому вже 25 років. 
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Найбільше вражали юних дослідників польові виходи. А ось основними пластами практики стали 

дослідження фітомаси острова, копитних тварин (шляхетного 

оленя, європейської лані та муфлона), а ще – хижаків. А це лисиця, 

єнотоподібна собака та шакал. Крім того, вивчали популяції риб – 

бичкових, кефалевих, зокрема, піленгасу та інших.  

Як розповіла студентка біологічного факультету Марія 

Ползик, майбутні мисливствознавці вчилися обліковувати тварин, 

визначати їх статево-віковий склад. Також детально вивчали вплив 

копитних на рослинність. Іхтіологи займалися характеристикою 

особливостей вилову риб, їх харчування і обов’язково – хвороб. 

Екологи збирали і вивчали гербарії, активно знайомилися з 

місцевою флорою та фауною, описували стан системи, що включає 

живі організми і фактори, які тісно вливають на них у межах однієї 

території. Студенти помітили, що копитні позитивно впливають на 

ріст зеленого розмаїття. Цікаво, що степового оленя свого часу завезли на острів через його здатність вживати 

солонувату воду. 

І хоча враження від практики у студентів залишилися дуже яскраві, деякі висновки їхніх досліджень 

засвідчили негативні тенденції. У порівнянні з попередніми роками паразитологічна інвазійність піленгасу 

зросла, що свідчить про екологічні проблеми, які потребують негайного вирішення. 

За офіційним договором, після проходження практики студенти (а їх було 35) традиційно надали звіт на майже 

півсотні сторінок. Він увійде до офіційного Літопису природничого національного парку острова. 

Інформація прес-центру ЗНУ 

 Студенти-біологи ЗНУ повернулися з практики на о.Хортиця. 
 

Будь-які теоретичні знання повинні пізніше мати практичне продовження і застосування в житті. Ось і 

студенти біологічного факультету ЗНУ завжди підтверджують свої знання на практиці. Для цього їм 

спеціально і пропонуються програмою захоплюючі практичні поїздки. Студенти і, вже за звичаєм, викладачі 

називають цей етап життя студентів простим словом - практика.  

Тепер я коротко розкажу якою захоплюючою була 

практика для студентів 2 курсу біологічного факультету 

спеціальності «біологія». Цього літа нам університет 

подарував можливість знову побувати на о.Хортиця на 

біостанції ЗНУ для проходження практики з зоології. Наші 

викладачі, Воронова Н.В., Горбань В.В., Крупєй К.С., 

Стрельченко В.І., Вовченко В.Ю., Смірнова І.О., намагалися 

з усіх сил зробити нашу практику якомога цікавішою і 

захоплюючою. І право повинен сказати - їм це вдалося як не 

можна вдало. Ми вже точно довго не зможемо забути ці 

захоплюючі походи та цікаві індивідуальні роботи, цю 

роботу з отриманим матеріалом і вивчення цікавих фактів 

про тварин. Навіть скептично налаштовані студенти після декількох днів перебування на острові почали 

працювати всі старанніше і старанніше. Звичайно, якщо можна назвати заняття, яке тобі до душі - роботою. 

Ми просто відпочивали і насолоджувалися красою природи, а ще із задоволенням вивчали досить багатий 

тваринний світ Хортиці. Можете не вірити, але за 3 тижні практики ми не хотіли розлучатися з нашими 

привітними викладачами та з невимовною красою заповідника. Якщо багато студентів вважають, що 

ідеальний відпочинок - це морське узбережжя, то ми, біологи, вже точно знаємо, що відпочинок на природі з 

такими чудовими викладачами - куди краще.  

Це був незабутній початок прекрасного літа! Спасибі за це нашим улюбленим викладачам! Ми точно 

знаємо, що вибрали саме той факультет, який нам до душі і наша практика тому підтвердження. 
Текст: Денис Білоконь 

Фото: Тетяна Вальчук 
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