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СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
 

       Наукове товариство студентів та аспірантів біологічного факультету звітує про підсумки ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії». 

 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ» 

 
11-13 травня 2012 року на базі біологічного факультету ЗНУ відбулася ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії». 

У роботі конференції взяли участь понад 450 осіб з ближнього та дальнього зарубіжжя (Росія, 

Білорусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, 

Франція, Боснія, Іспанія, Канада). Під час роботи 

секцій було заслухано 170 доповідей. 

Розташувалися на проживання учасники 

конференції на території перлини Запорізького 

краю та України, колиски козацтва – о. Хортиця 

(біостанція ЗНУ), що викликало дуже позитивні 

враження всіх учасників з інших міст України, а 

особливо учасників з інших держав. 

На пленарному засіданні з вітальним словом 

до учасників конференції звернулися: в. о. ректора 

Запорізького національного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент Бондар О. Г., 

начальник управління з питань екологічної 

безпеки Запорізької міської ради Золотарьов Г. А., які відмітили здобутки біологічного факультету за 

останні роки, значущість та актуальність таких конференцій. 

З доповідями на пленарному засіданні виступили : 

 - Омельянчик Л. О. д. фарм. н., декан 

біологічного факультету Запорізького національного 

університету з доповіддю «Наукові досягнення на 

біологічному факультеті (2009-2012 рр.) та 

перспективи їх розвитку» 

 - Рильський О. Ф., д. б. н. Запорізького 

національного університету, з доповіддю 

«Прокаріотична біоіндикація забруднення 

природного середовища важкими металами» 

 - Бочарникова Н. И. д. с/г. н. Російської 

академії сільсько-господарських наук (Росія) з 

доповіддю на тему: «Маркерная коллекция томата 

как инструмент для эколого-генетических исследований» 

 - Пишна И .А., к. х. н. Інституту хімічної біології та фундаментальної медицини Сибірського 

відділення Російської академії науки (Росія) з доповіддю на тему: «Новый поход к получению 

молекулярно-импринтированных полимеров» 
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Після цікавої екскурсії до Музею історії Запорізького козацтва (о. Хортиця) учасники 

конференції мали змогу взяти участь в урочистому засіданні, присвяченому 25-річчю біологічного 

факультету ЗНУ, на якому студенти біологічного факультету мали змогу показати свої таланти 

високопоставленим гостям. 

Окрім плідної роботи на секційних 

засіданнях (доповіді та жваві дискусії), 

учасники могли насолодитися виступом 

кінного театру             (о. Хортиця), 

пішими прогулянками, які пропонуються 

музеєм історії Запорізького козацтва, 

прогулянками по місту, порту Леніна та 

водними екскурсіями навколо             о. 

Хортиці. 

Особлива поддяка виноситься 

активістам НТСА біологічного 

факультету, які також організовували 

одиничні екскурсії по «ботанічним та 

зологічним» цікавинкам нашого міста. 

Всі учасники були в захваті від цих 

екскурсій та обізнаності студентів-

екскурсоводів. 

Також учасники ІІІ Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» 

відзначили високий науковий рівень та значну актуальність матеріалів, які було представлено на 

конференції. Провідні вчені нашої країни та сусідніх держав дійшли висновку, що біологічні науки 

почали дуже активно розвиватися. 

Під час заключного засідання 13 травня гості подякували організаторам за високий рівень 

організації конференції, позитивно відзначили проведення таких конференцій на біостанції ЗНУ на о. 

Хортиця та важливість таких заходів для подальшої плідної наукової роботи. 

В кінці конференції 

учасниками було прийнято проект 

резолюції та ухвалено проведення 

IV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні проблеми 

біології, екології та хімії» у 

Запорізькому національному 

університеті через 3 роки. 

 

 

 

Ми із задоволенням 
чекаємо наступної зустрічі з 

нашими іногородніми та 
іноземними колегами! 

 
Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету  

Людмила Макєєва 
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