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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 

СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ –  
ЗНАЙОМСТВО З НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 
Наукове товариство студентів та аспірантів біологічного факультету – це перспективна 

організація студентського самоврядування. Це найкращі студенти факультету, які бажають займатися 

та займаються науковою діяльністю. Щорічно студенти-активісти НТСА перемагають в конкурсах, 

беруть участь у семінарах, круглих столах та конференціях університетського, регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів, а також отримують престижні стипендії та беруть участь у 

програмах  міжнародного студентського обміну. Завдяки нашій діяльності студенти отримують 

безцінний досвід науково-дослідної роботи, підвищують свої професійні навички та кваліфікацію. 
 

 Від витоків до сьогодення.  
Наукове студентське товариство Запорізького національного університету було створено в 2006 

році за ініціативи тодішнього ректора ЗНУ С. М. Тимченка. Першопрохідцем на біологічному 

факультеті стала Ірина Міхіна, яка за підтримки декана Омельянчик Л. О. у 2006-2007 н. р. 

починала популяризувати науково-дослідну роботу серед студентів. Зараз вона працює викладачем 

на кафедрі медичної фізики, біофізики та вищої математики Запорізького державного медичного 

університету. У 2007-2009 н. р. Наукове студентське товариство факультету очолював Сергій 

Янько. 

В 2009-2010 н. р. за ініціативи ректора ЗНУ Тимченка С. М. НСТ було перейменовано в НТСА, 

долучивши до його діяльності й аспірантів. 

Головою НТСА стала студентка магістратури Наталія Дударєва, яка продовжила славні 

традиції біологічного факультету. Тепер Наталія закінчує навчання у магістратурі університету Дю 

Мен (Франція). 

Наступною головою НТСА біол. ф-ту (2010-2011 н. р.) стала студентка магістратури Псьол 

Марина. Зараз Марина навчається в магістратурі Гьоттінгенського університету ім. Георга Августа 

(Німеччина). 

З вересня 2011 р. по березень 2012 р. НТСА біологічного 

факультету очолювала студентка магістратури Катерина Романенко 

(дів. прізв. Мідько). Катерина працює вчителем біології в Запорізький 

гімназії №11. 

З квітня 2012 р. по травень 2013 р. головою НТСА біол. ф-ту була 

студентка магістратури Людмила Макєєва. Людмила тепер викладає на 

кафердрі гістології, цитології та ембріології ЗДМУ. 

Нині головою НТСА є студентка третього 

курсу Олена Попазова, яка виграла грант на 

стажування в Болгарії, та навчатиметься там 1 

навчальний рік, її обов’язки виконує студент 

другого курсу Кириченко Владислав. В активі 

НТСА працюють ще 7 студентів. Багаточисленні 

активісти НТСА, які плідно працюють над своїми 

науковими роботами допомагають розвивати та 

підносити рівень НТСА біологічного факультету. Так, у 2013 році за високі 

показники у навчанні та активну наукову діяльність відзначені іменними 

стипендіями: 
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1) Сароз Ю. М., Онишкевич Н. В., Мацуєв Д. О., Югріна А. М., 

Сметаннікова А. В. – Міська комплексна програма матеріальної підтримки 

обдарованої молоді. 

2) Яранцева В. В. – стипендія Президента України. 

 

Фото: Олена Попазова, Владислав Кириченко, Вікторія Яранцева 
 

 Приєднатися до наукових заходів можеш і ти! 
Ми завжди раді бачити нових активних студентів, які прийшли на 

біологічний факультету навчатися, перемагати та любити свій факультет.  
 

План наукових заходів на 2013/14 н.р. 
 

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 стпецвипуску. 

Спецвипуск підготувала рада НТСА біологічного факультету 
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1.   Презентація НТСА серед студентів 1-3 курсів. Вересень 

2.  
Презентація студентських наукових проблемних груп серед студентів 1-3 

курсів. 

Жовтень 

 

3.  Круглий стіл з екологічного виховання за сприяння РННВЦ «Екологія» Жовтень 

4.  Конкурс на здобуття стипендій Фонду Віктора Пінчука "Завтра.ua". Жовтень 

5.  Конкурс "Кращий знавець з ландшафтного дизайну". Листопад 

6.  Фотоконкурс «Чарівні миттевості життя» Листопад 

7.  Конкурс "Кращий аспірант року" Листопад 

8.  Круглий стіл з проблем ВІЛ-СНІДу. Грудень 

9.  Круглий стіл "Міфи екології". Грудень 

10.  Проведення І туру олімпіади МАН по біології, екології та хімії Грудень 

11.  
Внутрішньовузівський (І-й тур Всеукраїнського) конкурс студентських 

наукових робіт. 

Грудень 

12.  
Організувати та провести ІІ регіональну науково – практичну конференцію 
студентів та молодих учених "Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

природничих наук". 

Грудень 

13.  
Проведення ІІ туру захисту науково-дослідних робіт МАН по біології, екології 

та хімії 
Лютий 

14.  І тур Всеукраїнської олімпіади. Лютий 

15.  Конкурс "Кращий знавець хімії". Лютий 

16.  Конкурс "Кращий знавець з екології". Березень 

17.  Конкурс "Кращий знавець біології" Березень 

18.  
Проведення підсумкової науково-практичної конференції очного етапу ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Біологічні 

науки» 

Березень 

19.  День біологічного факультету. 1 квітня 

20.  Участь у конференції "Молода наука - 2014". Квітень 

21.  Фотоконкурс «Світ навколо – очима студентів» Травень 

22.  Конкурс "Кращий молодий вчений року" Червень 

23.  

Заходи в рамках наукового товариства обдарованих дітей "Молодий 

університет" 

За планом 

2013/14 
н.р. 
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