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СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ  
ДОСЯГНЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ 

 Наукове товариство студентів та аспірантів на біологічному факультеті активно допомагає учаcникам 

всеукраїнських конкурсів та всіляко сприяє проведенню заходів такого рівня. Активісти та голови НТСА факультету 

традиційно брали учать у Всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт з біологічних дисциплін.  

В ЗНУ ВІДБУВСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ  
З НАПРЯМУ «БІОЛОГІЧНІ НАУКИ» 

13-16 березня в ЗНУ відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з напряму «Біологічні науки», яка була присвячена 25-річчю нашого 
факультету. Її організатори – ЗНУ, біологічний факультет та Наукове товариство студентів та аспірантів – 
приймали учасників більш ніж із 30-ти ВНЗ України. 

Галузеву конкурсну комісію очолив проректор з наукової роботи, професор Віктор Грищак. Роботу учасників 

змагання оцінювали декан біологічного факультету, професор Людмила Омельянчик, представники професорсько-

викладацького складу біологічного факультету Олександр Бражко, Валентина Бовт, Валерій Домніч, Віталій 
Єщенко, Надія Колісник, Віктор Лях й Олександр Фролов. А також – викладачі з інших провідних навчальних 

закладів України – Світлана Волошанська (декан біологічного факультету Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка), Наталія Шамро (викладач Рівненського державного гуманітарного 

університету), Олена Гасюк (доцент Херсонського державного університету), Володимир Никифоров (професор 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського), Олег Смірнов (доцент Сумського 

державного університету), Володимир Філімонов (професор, зав. каф. фізіології Запорізького державного 

медичного університету). 

Усього члени комісії розглянули 84 наукові роботи, що надійшли із 35 

вітчизняних ВНЗ. На саму ж конференцію завітали 55 студентів із 31 вищого 

навчального закладу різних регіонів України.  

В перший день на учасників чекала цікава екскурсійна програма на           

о. Хортиця, колиску Запорізького козацтва, а наступні два дні були сповнені 

напруженої роботи із презентації своїх наукових розвідок у галузях зоології, 

генетики, фізіології, ботаніки та інших галузей біології. 

Конкурсна комісія дуже суворо та ретельно оцінювала кожну роботу, 

адже учасники демонстрували глибокі знання, підтверджуючи ту думку, що 

на сьогодні біологічна наука плідно розвивається в Україні. В результаті 

галузева комісія нагородила дипломами 21 студентську роботу.  

Дипломами І ступеня відзначили 4 роботи: 
1) Гром Марії «Імуногенна загибель пухлинних клітин в структурі механізму дії пухлинно-селективного 

препарату NCS-631570 (Ukrain)» (науковий керівник – Лариса Сківка, к.б.н., доцент кафедри мікробіології та 

загальної імунології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, навчально-науковий центр 

«Інститут біології»); 

 2) Кулєнкової Ганни «Роль норнорадренергічних нейронів блакитної плями у формуванні патерна ЕЕГ та 

реалізації ефектів нейроуправління» (науковий керівник – Олександр Куліченко, к.б.н., старший науковий 

співробітник Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського); 

3) Ющука Олександра «Дослідження гена SCO0823, клонованого з Streptomyces coelicolor М145, що кодує 

регуляторний білок GntR-родини» (науковий керівник – Віктор Федоренко, д.б.н., професор, зав. каф. генетики та 

біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка); 

4)  Вікторії Яранцевої «Біохімічні та анатомо-морфологічні особливості будови фотосинтетичного апарату 

хлорофільних мутантів льону олійного» (науковий керівник – Ірина Полякова, к.б.н., доцент кафедри садово-

паркового господарства та генетики рослин Запорізького національного університету). 

Дипломами ІІ ступеня нагороджені шестеро переможців: 
1) Кравченко Людмила за роботу «Варроозно-ноземозна інвазія на пасіках Полтавщини», Полтавський 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; 

2) Мерліч Андрій – «Вивчення бактеріоциногенної активності штамів представників мікробіоти винограду», 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; 
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3) Панчук Ірина – «Вплив вітамінів Е та С на активність NO-синтаз та процеси ліпопероксидації в слизовій 

оболонці товстої кишки щурів за умов стресу», Рівненський державний гуманітарний університет; 

4) Філатова Анна – «Клонування горіху гркцького (JUGLANS REGIA) в умовах in vitro та вивчення його 

біологічно активних речовин», Національний університет біоресурсів і природокористування України; 

5) Черевко Юлія – «Стан переднього гіпоталамуса та аденогіпофіза після хіміотерапії» Херсонський державний 

університет; 

6) Шелест Дарина – «Дослідження біохімічних механізмів функціонування печінки щурів за умов тривалої 

гіпоацидності та розробка методів їх корекції», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 Дипломами ІІІ ступеня відзначені 11 робіт: 
1) Головіна Ірина за наукову роботу «Жаростійкість та посухостійкість ізогенних по генам PPD ліній пшениці» 

(науковий керівник – Авксент’єва Ольга, к.б.н., доцент кафедри фізіології та біохімії рослин Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна); 

2) Кузнецова Катерина – «Лінійна швидкість росту та ендоглюканазна активність деяких вищих базидіальних 

грибів», Донецький національний університет; 

3) Кузьмішина Світлана – «Сучасний стан зелених насаджень нової території ботанічного саду ВНУ «Волинь»та 

шляхи їх оптимізації», Волинський 

національний університет імені Лесі 

Українки; 

4) Михайлова Ольга, Кечеджі 
Анастасія – «Шляхи сперматогенезу 

диплоїдних та триплоїдних 

геміклональних міжвидових гібридів 

зелених жаб», Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна; 

5) Пахомова Ірина – «Динаміка 

промислових уловів іхтіофауни 

Запорізького водосховища», 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара; 

6) Таран Марина – «Внутрішньовидова мінливість геному гіркокаштана звичайного (AESCULUS 

HIPPOCASTANUM L.), детектована з використанням мультилокусних маркерних систем», Національний 

університет біоресурсів і природокористування України; 

7) Тарєєв Андрій – «Визначення таксономічного статусу Betula borysthenica Klok.», Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка; 

8) Турак Неля – «Дослідження мутаційної активності природних популяцій Drosophila Melanogaster м. Дрогобича», 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; 

9) Турта Ольга – «Металотіонеїн карася сряблястого Carassius auratus gibelio як маркер новітніх біоризиків водного 

середовища», Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; 

10) Чернікова Юлія – «Стан панкреатичних острівців у тварин при різних видах діабету», Запорізький 

національний університет; 

11) Шкандала Анна – «Клітинні та молекулярні механізми антинеопластичної дії іонізуючого випромінювання на 

клітини карциноми молочної залози», Сумський державний університет. 

ГОРДІСТЬ ФАКУЛЬТЕТУ – ПЕРЕМОЖЦІ! 
Наші студенти відзначились не тільки на Всеукраїнському конкурсі з біології. Крупєй 
Кристина отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт за галуззю науки «Екологія та охорона навколишнього середовища» 
за роботу «Біоіндикація водотоків за допомогою біотичних індексів та їх модифікацій», 

який відбувся 15 березня в Донецькому національному технічному університеті. В цьому 

ж конкурсі наша студентка Гура Надія з роботою «Вплив забруднення грунтів важкими 

металами на розвиток рослин - біоіндикаторів» виборола диплом ІІІ ступеня.  

Вітаємо наших студентів з перемогами. Бажаємо творчого натхнення  
та наукових відкриттів! 

 
Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва. 
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