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НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

 

• Презентації НТСА для студентів молодших курсів 
19 вересня на біологічному факультеті відбулася презентація 

Наукового товариства студентів та аспірантів для студентів І-

ІІ курсів. Переповнена зала уважно слухала вітальні слова 

декана біологічного факультету Омельянчик Л.О. та 

заступників декана Копійки В.В., Рубцової Н.Ю. Після 

захоплюючої розповіді про діяльність товариства голови 

НТСА біологічного фак-ту Людмили Макєєвої значна 

кількість слухачів 

виявила бажання 

вступити до НТСА. І не 

дарма! Адже наукове 

товариство біологічного факультету визнано одним із 

найактивніших в університеті. Завдяки плідній роботі активістів 

щорічно на факультеті проводиться близько 20 заходів, 

мотивується участь студентів у конференціях, конкурсах та у 

програмах студентської міжнародної мобільності. Висока 

ефективність діяльності НТСА біологічного фак-ту досягається 

завдяки активній співпраці безпосередньо з головою НТСА ЗНУ 

Доброскок Світланою та керівництвом факультету. 

Текст: Людмила Макєєва  

Фото: Поліна Гутнікова 

 

• Круглий стіл на тему «Інтеграція потенціалу науки, громадськості та влади у 

вирішенні екологічних питань м. Запоріжжя» 
На цьому заході були присутні викладачі біологічного факультету: декан біологічного 

факультету, д.фарм.н. Омельянчик Людмила Олександрівна, заст. декана з наукової роботи,                

к.б.н. Копійка Віра Вікторівна та викладачі: к.б.н. Сарабєєв Володимир Леонідович, к.б.н. 

Генчева Вікторія Іванівна, д.б.н. Рильський Олександр Федорович. Основою Круглого столу 

стала презентація проблем переробки батарейок. Всі уважні люди не 

раз звертали увагу на знак на батарейках, яких забороняє викидати їх 

зі звичайним сміттям. Проте жоден з присутніх до останнього часу 

не знав куди їх можна здати. Завдяки діяльності громадської 

організації «Еколайт» вдалося налагодити збір використаних 

батарейок та їх доставку на Львівське державне підприємство 

«Аргентум», яке є найбільним утилізаційним заводом в Європі. 

Варто зазначити, що спеціальна утилізація не є забаганкою, а 

необхідністю, адже в кожній батарейці містяться такі небезпечні 

важкі метали, як цинк, магній, ртуть, марганець, літій, кадмій, олово, 

нікель. Після потрапляння на звичайний смітник батарейка піддається впливу корозії, а ці метали 

вивільняються з неї, забруднюючи навколишнє середовище. Одна викинута батарейка може 

забруднити 400 л води або 20м
2 

землі. Важкі метали, потраплючи в організм з водою або рослинами, 

які виросли на такому ґрунті, являються канцерогенами та мутагенами.  



 

№145 від 20  листопада 2012 року 

Тепер кожен студент біологічного факультету зможе принести 

використані батарейки та викинути їх у спеціальну коробочку. 

Свої презентації та доповіді представили Пічкур Наталя 

Василівна, Любимов Дмитрій та Козодавов Сергій, студент 5 курсу 

заочного відділення біологічного факультету, який є керівником ГМО 

«Запорізьке міське молодіжне товариство вивчення і охорони птахів», 

заступником начальника служби режиму Національного заповідника 

«Хортиця», членом громадської ради при Державному управлінні 

охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області, заступником голови комісії з 

екології громадської ради при Запорізькій обласній державній адміністрації.  

Голова Наукового товариства студентів та аспірантів біологічного факультету Людмила 

Макєєва виступила з пропозицією придбати для біологічного факультету ще й баки для збору паперу 

та пластику. 

Ми сподіваємося, що нашу ініціативу підтримає адміністрація та інші факультети. Найближчим 

часом вже заплановано зустріч активістів НТСА ЗНУ з представниками організації.  

Текст: Людмила Макєєва, Олена Попазова  

Фото: Поліна Гутнікова 

 

• Презентація студентських наукових проблемних груп 
17 жовтня відбулося підбиття підсумків фотоконкурсу 

«Я помню чудное мгновение», на якому було представлено 15 

робіт студентів біологічного факультету. Роботи оцінювались 

комісією та голосуванням. 

            За результатами конкурсу перше 

місце в номінації «Літні моменти» 

посіла Гутнікова Поліна. Заст. голови 

НТСА біологічного факультету 

Попазова Олена посіла перше місце в 

номінації «Надзвичайний світ тварин». 

В номінації «Макрозйомка» перше 

місце посів Козодавов Сергій, а друге – Бикова Анастасія.  

Особливу подяку за активну участь хотілося б висловити: Височиній 

Аліні, Головченко Тетяні, Клименко Маргариті, Лемешко Дар’ї, 

Матковській Юлії, Сергієнко Ганні, 

Скоковій Анастасії, Сокульській Марині, 

Стовповій Олександрі. 

 В цьому фотоконкурсі взяли участь також учні 11-ї гімназії в 

рамках програми «Молодий університет». Троє з них отримали 

грамоти за перші та другі місця в фотоконкурсі. Інші ж були 

нагороджені заохочувальними подяками за активну участь. 

Текст: Макєєва Людмила 

Фото: Поліна Гутнікова 

Фото з конкурсу: Сергій Козодавов, Олена Попазова 

 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва. 
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