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СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

Наукове товариство студентів та аспірантів біологічного факультету звітує про щорічне 

проведення конкурсів «Найкращий знавець екології», «Найкращий знавець екології», «Найкращий 

знавець екології» та про інші наукові досягнення факультету. 

• Конкурс «НАЙКРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ ЕКОЛОГІЇ» 
22 березня відбувся конкурс «Найкращий знавець екології», на якому було представлено 11 робіт 

студентів 4-го та 5-го курсів спеціальності «Екологія». Роботи заслуховувала та оцінювала комісія, яка 

складалась з д.б.н., професора, завідувача 

кафедри загальної та прикладної екології і 

зоології ЗНУ Бовт Валентини 

Дем’янівни, д.б.н., доцента, завідувача 

кафедри мисливствознавства та іхтіології 

ЗНУ Домніча Валерія Івановича та к.б.н., 

доцента Домбровського Костянтина 

Олеговича. 

Найкращою було визнано роботу та 

доповідь Кошуби Олени. Друге місце 

посіла Варванська Ольга. Третє місце з 

незначним відривом поділили Верес Ганна 

та Придков Владислав.  

Під час виголошення свого 

заключного слова декан біологічного факультету Омельянчик Людмила Олександрівна нагородила Подякою 

за активну участь у науково-дослідній роботі студентку магістратури Крупєй Кристину, яка нещодавно 

отримала диплом II ступеня у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт з екології. 

Вітаємо наших знавців з перемогою!!! 

• Конкурс «НАЙКРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ БІОЛОГІЇ» 
4 лютого на біологічному факультеті відбувся уже 

традиційний конкурс-олімпіада «Найкращий знавець біології». У 

змаганні взяли участь студенти 4-5 курсів, магістри 

спеціальностей «Біологія» (спеціалізацій «Біоекологія», «Біохімія 

та імунологія», «Мисливствознавство та іхтіологія», 

«Фізіологія»). Відкрила конкурс декан біологічного факультету 

професор Людмила Омельянчик. 
Після цього організатори провели вікторину з фахових 

дисциплін («Фізіологія рослин», «Зоологія хребетних», 

«Біохімія», «Фізіологія людини та тварин»). Відповіді на питання 

вікторини відображали загальнобіологічне мислення студентів.  

Другим етапом 

конкурсу стали доповіді за результатами 10 кращих 

експериментальних робіт, рекомендованих кафедрами. Усі виступи 

супроводжувалися презентаціями. Учасники цього етапу після 

виголошення доповідей захищали свої роботи, відповідаючи на 

запитання конкурсної комісії та студентів.  

До складу конкурсної комісії входили викладачі біологічного 

факультету: декан біологічного факультету, д.фарм.наук, професор 

Омельянчик Л.О.; завідувач кафедри фізіології з курсом цивільної 

оборони, д.м.н., професор Єщенко В.А.; завідувач кафедри загальної 

та прикладної екології і зоології, д.б.н., професор Бовт В.Д.; 

завідувач кафедри імунології та біохімії, д.б.н., професор          Колісник Н. В.; заступник декана з наукової 

роботи, к.б.н., доцент кафедри імунології та біохімії Копійка В. В.  
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За результатами роботи комісії за наукові роботи були нагороджені наступні студенти п’ятого курсу: Ігор 

Тоцький (диплом І ступеня); Віктор Поляков (диплом ІІ ступеня) і Надія Горохівець (диплом ІІІ ступеня). 

Також були відзначені Юрій Сароз (4 курс) за високий рівень теоретичної підготовки й Евеліна Абакумець (5 

курс) за високий рівень доповіді результатів експериментальної роботи. Вони отримали Подяки за підписом 

декана біологічного факультету. 

Інформація з сайту ЗНУ 

 

• Конкурс «НАЙКРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ ХІМІЇ» 
5 квітня відбувся конкурс «Найкращий знавець хімії», на якому було 

представлено 6 робіт студентів 4-го та 5-го курсів спеціальності «Хімія». Роботи 

заслуховувала та оцінювала комісія: д.фарм.н., професор, завідувач кафедри хімії 

та декан біологічного факультету Запорізького національного університету 

Омельянчик Людмила Олександрівна, к.пед.н., доцент Перетятько Вікторія 

Віталіївна, к.б.н., доцент Завгородній Михайло Петрович, к.б.н., старший 

викладач Генчева Вікторія Іванівна, к.тех..н., старший викладач Гаврилова 

Лідія Олександрівна, к.х.н., доцент Луганська Ольга Василівна, асистент 

кафедри хімії, заступник декана біологічного факультету з виховної роботи 

Ткачук Оксана Василівна, асистент Коваленко Данило Сергійович, к.х.н. 

Синяєва Ніна Петрівна, асистент Корнет Марина Миколаівна. 

Найкращою визнано роботу та доповідь Коржа Євгена. Друге місце посіла 

Єгорова Юлія. Третє місце отримала Височина Аліна.  

Дякуємо за участь в конкурсі та вітаємо наших знавців з перемогою. 

 

• Студентки біологічного факультету стали лауреатами Всеукраїнського 
конкурсу «Природа-людина-виробництво-екологія» 

За результатами щорічного Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів та винахідників «Природа-

людина-виробництво-екологія», другокурсниці біологічного факультету ЗНУ напряму «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» 

Анастасія Кобиляцька та Анастасія Скокова стали лауреатами, посівши І й 

ІІІ місця відповідно у своїх секціях.  

     Захід проходив на базі Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за підтримки Державної служби інтелектуальної власності 

України (Державна служба) й Державного підприємства «Український 

інститут промислової власності» (Інститут). 

Обидві студентки – вихованки відомого винахідника, доцента кафедри 

фізіології з курсом ЦО Григорія Чаусовського. Індикатор вологості «Гігро-

перстень агронома» Анастасії Кобиляцької був визнаний найкращою 

розробкою у секції «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво». 

Він являє собою невеличкий прилад, схожий на перстень, на якому закріплені 

електродні сенсори. Якщо ним торкнутися зерна, овочів, землі тощо, сигнали 

передаються на датчик та вібро-тактильний сигналізатор – прилад починає 

вібрувати у разі, якщо рівень вологості перевищує норму. Залежно від агро-

технічних завдань прилад можна програмувати на кілька режимів. Зараз 

Анастасія готується отримати патент на свій винахід. 

Портативний прилад для експрес-оцінки якості води Анастасії Скокової теж привернув увагу наукової 

спільноти і посів ІІІ місце у секції «Фізика». За допомогою звичайних дріжджів він може визначити якість 

питної води. 

Інформація з сайту ЗНУ 
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