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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 
СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Наукове товариство студентів та аспірантів біологічного факультету традиційно інформує про 

міжнародну мобільність студентів.  

Міжнародна діяльність від початку вважалася вагомою складовою загально університетської стратегії 

розвитку, спрямованої на повноцінну інтеграцію у світовий освітній і науковий простір. Перші угоди 
Запорізького національного університету із закордонними партнерами були укладені у 1991 році. Саме з того 

часу й почалось співробітництво із закордонними вищими навчальними закладами у сфері науки і освіти, 

підготовка та реалізація міжнародних освітніх і наукових проектів, інтенсифікація академічної мобільності 
студентів і викладачів, організація навчання іноземних громадян.  

Вже не перший рік студенти біологічного факультету ЗНУ проходять стажування за кордоном. 

Яскравим прикладом навчання за кордоном стали: Наталія Дударєва 

(голова НТСА біол. фак-ту 2009/10 н.р.) та Ангеліна Чемерис – 
університет Дю Мен (Франція) 2010-2012 р.н, Марина Псьол (голова 

НТСА  біол. фак-ту 2010/11 н.р.) - Berea College (США) 2009/10 н.р, 

зараз Марина навчається в Гьоттінгенському університеті (Німеччина), 
та Людмила Макєєва (голова НТСА біол. фак-ту 2012/13 н.р.) - 

Graceland University (США) 2010/11 н.р., та Польша (листопад 2011), 

Лілія Харчевська з 2012р. навчається в магістратурі університету Дю 

Мен (Франція). 
З 2011 року в магістратурі у Німеччині навчається студентка-

еколог біологічного факультету Катерина Сьомик, закінчила 

магістратуру та захистила кандидатську дисертацію в США – Олена 

Роботягова. Юлія Петрик навчалась в Німеччині і на даний момент є 

висококваліфікованим працівником профільної лабораторії в Німеччині. 

Важненко Олександра після успішного захисту кандидатської 
дисертації в Австралії, залишилась там працювати. Кузьменко Юлія та 

Спесивий Тимофій – молоді вчені кафедри мисливствознавства та 

іхтіології біологічного факультету, проходили стажування в Іспанії, на 

даний момент працюють в США. В 2011 році гранд на стажування в 
університеті Дю Мен (Франція) отримав аспірант кафедри мисливствознавства та іхтіології – Ткач Євген. 

Рубцова Наталія, будучи аспірантом біологічного факультету, отримала гранд на стажування у Польщі в 

2009/10 н.р. 
Крім студентів біологічного факультету в програмах міжнародного стажування активну участь 

приймають викладачі нашого факультету. Зокрема, д.б.н., доцент Рильський О. Ф. проходив стажування на 

території Німечиини; к.б.н., доцент Новосад Н. В. та  к.б.н., доцент Яковлєва-Носарь С. О. стажувались у 
Німеччині. Минулого літа Рубцова Н. Ю. проходила стажування в Польщі, а взимку – в США. Блискуче 

пройшов міжнародне стажування на території Іспанії Сарабєєв В. Л., за результатами якого опублікував цілий 

ряд вагомих публікацій у міжнародних виданнях. Цього ж року він став стипендіатом МОН і стажуватиметься 

в університеті ім. Кюрі (Франція). 
 

 Голова НТСА біологічного факультету разом з активістами товариства передають 

вітання з Болгарії та Ірландії.  
Проект ELECTRA входить до однієї з категорій стипендіальної програми Erasmus Mundus, яку фінансує 

Європейський Союз. Ця програма націлена на посилення академічної мобільності студентів, викладачів, а 

також на посилення співпраці університетів. У Консорціум проекту ELECTRA входять університети, що 

представляють Німеччину, Іспанію, Португалію, Фінляндію, Ірландію, Польщу, Італію, Болгарію, а також 
вищі навчальні заклади Вірменії, Азербайджану, Республіки Білорусь, Грузії та України. У більшості випадків 

предмети викладають на англійській мові, але у кожній окремій країні учасники проектів мають змогу пройти 
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інтенсивну мовну підготовку, розширивши свої особисті можливості міжнародного спілкування і збагативши 

свій культурний багаж. 

Минулого навчального року під час презентації прогарми міжнародних студентських обмінів 
ELECTRA Наукове товариство студентів та аспірантів біологічного факультету 

виявило небияку цікавість та активність. І от результати, з семи стипендіатів 

ELECTRA – п’ятеро з біологічного факультету.  

Так, голова НТСА біологічного факультету Олена Попазова та 
активістки Юлія Буланкіна, Марина Сокольська, після 2-го курсу проведуть 

рік навчання в університеті Хімічних технологій 

і металургії м. Софія (Болгарія). Як розповіла 
нам Олена, оцінити якість навчання вона ще не 

встигла, але вона вже почала інтенсивно вивчати 

мову разом з дівчатами, які поїхали разом з нею 
на стажування, адже хоча болгарська мова й 

схожа на російську, багато співзвучних слів 

мають зовсім інше значення. 

Ще двоє наших студентів – студентка 
третього курсу Катерина Плотнікова та 

випускник магістратури Юрій Сароз 

відправились на стажування в університеті м. Лімерик (Ірландія). Під час 
приватної бесіди Юрій Сароз повідомив нам, що рік навчання в Ірландії ще не 

тільки можливість вдосконалити свої професійні навички роботи з новітнім 

лабораторним устаткуванням, але й чудова можливість вивчати англійську мову 
та культуру з носіями мови. 

Текст: рада НТСА біологічного факультету 

Фото: Людмила Макєєва, Олена Попазова, Марина Сокульська. 
 

 Відкрито нові можливості пройти стажування за кордоном! 
Зараз у ЗНУ проходить конкурс на гранти 2014-2015 н. р. для роботи над дослідницькими проектами в 

Болгарії. До участі запрошуються: молоді та видатні вчені для роботи над індивідуальними дослідницькими 

проектами в Центрі на строк до п'яти місяців. 
Запорізький національний університет та Університет Метрополітен м. Прага підписали меморандум 

за умовами якого буде започатковано співробітництво за напрямом двостороннього обміну викладачами та 

студентами. Студенти ЗНУ тепер мають можливість навчатись протягом семестру або одного академічного 

року в Університеті Метрополітен за будь-якої програмою та ОКР (бакалавр, магістр). Учасники програми 
обміну звільняються від сплати за навчання. Подати документи для вступу необхідно: на осінній семестр - до 

15 травня, на весняний семестр - до 1 листопада. 

Для інформування студентів, викладачів та всіх зацікавлених створено Волонтерську Службу 
Підтримки Кар’єрного Розвитку студентів біологічного факультету vk.com/public49764303 де постійно 

(щодня) ведеться онлайн консультування та інформування про міжнародні подіїї та пропозиції, а також 

сторінку в твіттері twitter.com/career_bio 

 
Якщо Ви бажаєте прийняти участь у міжнародних проектах, звертайтеся за детальною інформацією до 

зам декану з міжнародної діяльності біологічного факультету Рубцової Наталії Юріївні (каб. 215, 3-й навч. 

корп. ЗНУ) та читайте новини в групі НТСА біологічного фак-ту vk.com/club20103783 

 

Рада НТСА біологічного факультету виносить подяку  

голові НТСА біологічного факультету Олені Попазовій  

та голові НТСА біол. фак-ту 2012/13 н.р. Людмилі Макєєвій  

за допомогу в підготовці спецвипуску. 
 

Спецвипуск підготувала рада НТСА біологічного факультету 
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