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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Співтовариство ЗНУ з ЗІОППО ЗОР 
 

16 жовтня на базі біологічного факультету Запорізького національного університету відбувся 

семінар для вчителів з усієї Запорізької області, під час якого представники нашого ВНЗ провели 

кілька лекцій з біології та хімії. Організаторами заходу виступили біологічний факультет Запорізького 

національного університету та Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Запорізької обласної ради (ЗОІППО ЗОР). 

Наш університет співпрацює з ЗОІППО ЗОР та проводить різні науково-методичні заходи для 

вчителів уже 3 роки. У цьому році це - перший семінар, та протягом навчального року планується 

проведення більш як 10 подібних заходів.  

На початку семінару до присутніх звернувся к.б.н., доцент Валерій Горбань. Він розповів про 

профорієнтаційну роботу біологічного факультету та університету в цілому.  

Куратор групи вчителів старший викладач кафедри дидактики та методик навчання 

природно-математичних дисциплін ЗОІППО ЗОР Світлана Дехтяренко зазначила, що завдяки 

співпраці з нашим університетом представники ЗОІППО ЗОР сьогодні на 6 місці у рейтинзі 

Загальноукраїнської олімпіади з хімії - цього року охочих узяти у ній участь 8 осіб, порівняно з 

минулорічним показником - 4 охочих. А представники нашого університету – декан біологічного 

університету, доктор фармацевтичних наук, професор Людмила Омельянчик, та доценти 

кафедри «Хімія» Тамара Панасенко, Ольга Луганська, Олександр Бражко, Вікторія Перетятько 

та Михайло Завгородній - входять до складу журі Обласної олімпіади з хімії. 

 

Інформація прес-центру ЗНУ 
 

Звітно-виборча конференція НТСА та вибори голови НТСА 2013-2014рр. 

У Запорізькому національному університеті відбулося засідання звітно-виборчої конференції 

Наукового товариства студентів та аспірантів. Згідно з порядком денним заходу, його учасники не 

лише заслухали звіт про роботу НТСА за минулий навчальний рік та обрали нового голову 

Товариства, але й розглянули запропоновані зміни, що будуть внесені до Положення НТСА ЗНУ, і 
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затвердили план його подальшої роботи. Також присутні на конференції 

голови факультетських підрозділів Товариства, студенти-делегати від 

кожного факультету ЗНУ, почесні гості заходу  проректор з наукової 

роботи Віктор Грищак, начальник науково-дослідної частини Вікторія 

Меняйло, декани та їх заступники з наукової роботи  ознайомилися із 

презентацією Координаційної ради Наукового товариства студентів та 

аспірантів Запорізького національного університету. 

Ксенія розповіла про зміни, які пропонується внести до Положення 

Наукового товариства студентів та аспірантів ЗНУ. Зокрема, 

пропонувалося включити у Положення більш чітке формулювання мети і 

завдань НТСА, прописати єдині для всіх факультетів правила щодо 

висунення, виборів і звільнення голів факультетських НТСА, закріпити в 

документі вимогу обов’язкової співпраці Товариства з іншими підрозділами 

університету, зокрема з відділом міжнародних зв’язків і роботи з іноземними студентами тощо. 

Учасники конференції одностайно проголосували за запропоновані зміни й уточнення до Положення. 

Після цього відбулися вибори нового голови НТСА. Одностайним рішенням на цю посаду 

було обрано в.о. голови Наукового товариства студентів та аспірантів ЗНУ, голову НТСА фізичного 

факультету Валентину Кучерук. Тож ми вітаємо Валентину и бажаємо їй життєвих сил, 

натхнення та творчої наснаги! 

Інформація прес-центру ЗНУ  
 

Результати фотоконкурсу "Чарівні миттевості життя" 

 
З 15 по 24 жовтня на біологічному факультеті 

проходив фотоконкурс серед студентів ЗНУ. У 

конкурсі брали участь 9 студентів з різних 

факультетів. Дуже приємно, що проявили найбільшу 

актівність студенти 1 курсу біологічного факультету.  

Переможцем конкурсу визнали студента 1 курсу 

біологічного факультету Щаднева Олександра. 

Вітаємо його з перемогою та бажаємо подольшого 

розвитку на 

біологічному 

факультеті.  

Також 

вітаємо з другим місцем студентку 2 курсу біологічного 

факультету Тетяну Головченко та за спільне 3 місце двох 

студентів: студента 3 курсу біологічного факультету Мирона 

Масагутова та студентку 1 курсу біологічного факультету 

Ященко Руслану.  

Дякуємо всім за участь у конкурсі і сподіваємося на 

подальшу активну участь! 
Текст:  Білоконь Денис 

Фото: Руслана Ященко та Головченко Тетяни 
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