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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Презентація НТСА біологічного факультету для 1-2 курсів 
 

17 вересня на біологічному факультеті традиційно 

була проведена презентація Наукового товариства 

студентів та аспірантів ЗНУ для студентів першого та 

другого курсів.  

У цьому році презентацію проводив заступник 

голови Наукового товариства студентів та аспірантів 

біологічного факультету, студент ІІ курсу спеціальності 

«Хімія» Владислав Кириченко. Зараз Владислав 

тимчасово виконує обов’язки голови НТСА факультету 

Олени Попазової, яка  проходить стажування у Болгарії. 

Розпочала презентацію декан біологічного 

факультету, професор, доктор фармацевтичних наук 

Людмила Олександрівна Омельянчик. Вона зазначила, що участь у роботі НТСА відкриває перед 

студентами багато перспектив та побажала звершень у 

наукових пошуках.   

Також на презентації було надано слово 

заступнику декана біологічного факультету з 

міжнародної діяльності, старшому викладачу Наталії 

Юрієвні Рубцовій, яка представила програми 

академічної мобільності для студентів ЗНУ.  

Під час заходу заступник декана біологічного 

факультету, доцент, кандидат біологічних наук  Віра 

Вікторівна Копійка озвучила перелік найближчих 

наукових заходів, у яких можуть прийняти участь навіть першокурсники.  

Владислав Кириченко розповів студентам історію створення та розвитку НТСА ЗНУ та 

біологічного факультету, а також про ті можливості, що відкриваються перед членами Товариства. 

Дякуємо студентам, викладачам та активістам НТСА за теплу та дружню атмосферу на заході. 

 

 Текст: Денис Білоконь            

Фото: Вальчук Тетяни 
 

                             Представлення наукових гуртків для 1-2 курсів 26 вересня                              

 
Відкрили засідання заступник декана з наукової роботи 

Віра Копійка та заступник голови НТСА біологічного 

факультету Владислав Кириченко. Про роботу та напрямки 

діяльності гуртків розповіли представники НТСА з числа 

студентів-біологів. Так, цього року на біологічному факультеті діє 

12 науково-дослідних студентських проблемних груп із різних 

напрямів: «Біоорганічна хімія» (наукові керівники професори 

Людмила Омельянчик та Олександр Бражко), «Дослідницька 

імунологія та біотехнологія» (професор Олександр Фролов, 
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доценти Євген Федотов та Віра Копійка), «Фізіологія людини» (професор Валентина Бовт, доцент 

Наталія Григорова) та інші. 

Студентка 4 курсу Ганна Біла представила відеопрезентацію та розповіла студентам перших курсів 

про роботу студентської наукової проблемної групи «Мисливствознавство та екологічні особливості 

тварин».  

Діяльність «Молодих іхтіологів та іхтіопаразитологів» презентував студент заочного відділення 

Євген Бутовицький.  
Учасники зустрічі зазначили, що результати 

досліджень у рамках роботи наукових проблемних груп 

можуть бути використані для написання звітів, курсових та 

інших наукових робіт, статей, доповідей конференцій тощо.  

Організатори заходу запросили студентів-першокурсників 

приєднатися до цікавої пошукової роботи у межах обраної 

тематичної групи.  

Докладна інформація щодо роботи гуртків знаходиться 

у заступника декана з наукової роботи Віри Копійки та 

керівників НТСА біологічного факультету. 

                                                                                                                       Інформація прес-центру ЗНУ 
 

Засідання круглого столу 2 жовтня 

 
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». 

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. На засіданні круглого столу було заслухано 

дев’ять доповідей.  

Із заключним словом до учасників засідання 

звернулася Наталія Пічкур. Вона подякувала присутнім за представлені доповіді та запропонувала до 

обговорення проект рішення, з яким усі учасники засідання погодились.  
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