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НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

 

• Біологічний факультет призначено базовим для проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1076 від 

05.10.2012 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році» Запорізький національний університет 

вже другий рік призначається базовим з проведення ІІ-го туру Конкурсу з напряму «Біологічні науки». 

У 2011-2012 н. р. відзначено високий організаційний та науково-методичний рівень проведення 

Конкурсу, в якому минулого року взяли участь 87 студентів (84 наукові роботи) з 35 вищих 

навчальних закладів, а  21 учасник з різних куточків України отримав диплом призера 

Всеукраїнського Конкурсу. 

Уже сьогодні розпочато активну підготовку до проведення Конкурсу: створено склад 

конкурсної комісії для проведення І (вузівського) туру Конкурсу, до якого увійшли 10 докторів наук, 

професорів біологічного факультету; сформовано інформаційне повідомлення-запрошення для 

студентів інших ВНЗ України; формується кошторис; склад конкурсної та апеляційної комісій для 

проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, до яких будуть запрошені 

провідні викладачі інших ВНЗ України. 

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1076 від 05.10.2012 р. 

Конкурс буде проводитись у два етапи: 

� перший тур – у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації, жовтень-грудень 2012 року; 

� другий тур – у ВНЗ, визначених як базові, січень-березень 2013 року. 

Запрошуємо студентів взяти участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт та представити свої наукові розвідки, гідні призових місць! 

Інформація з прес-центру ЗНУ 

 

• Презентації Студентських наукових проблемниг груп  

для студентів молодших курсів 
24 жовтня на біологічному факультеті ЗНУ відбулась презентація проблемних груп, які діють в 

рамках роботи НТСА. Окрім студентів 1-2 курсів на заході були присутні декан факультету Людмила 

Омельянчик, завідувач кафедри мисливствознавства та іхтіології Валерій Домніч, старший викладач 

кафедри Володимир Вовченко та інші викладачі факультету, а також гість нашого університету – 

професор Інституту еволюційної морфології та екології тварин ім. Сєвєрцова (Росія) Віктор Орлов. 

Презентацію провела голова Наукового товариства 

студентів та аспірантів факультету Людмила Макєєва. 

Студенти-учасники проблемних групп розповіли про напрямки 

діяльності науково-дослідних груп на різних кафедрах 

факультету. Всього було представлено 12 СНПГ. 

Гість із Росії – професор Віктор Орлов – розповів 

присутнім про мету його візиту до України, зокрема, до ЗНУ. Він 

займається проблемою коней Пржевальського, які занесені до 

всесвітньої Червоної книги. Мова йшла про заходи щодо 

відновлення популяції цих тварин у природі. Сьогодні російські 

вчені мають намір співпрацювати з українським Біосферним 

заповідником «Асканія-Нова» та кафедрою мисливствознавства та іхтіології ЗНУ з цієї проблеми.  
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Завідувач кафедри Валерій Домніч також наголосив на необхідності відновлення й інших видів 

тварин, занесених до Червоної книги, і закликав студентів та аспірантів приєднатися до цієї важливої 

роботи. 

Інформація з прес-центру ЗНУ  

Фото: Поліна Гутнікова 

 

• Вітаємо учасників конкурсу Завтра.UA від біологічного факультету 

з успішним проходженням першого етапу програми 
23 жовтня в Запорізькому національному університеті відбувся публічний захист робіт, 

представлених на конкурс Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. Цього року 

участь у захисті взяли 30 студентів.  

До складу конкурсної комісії увійшли: заступники деканів з наукової роботи Олександр 

Ігнатуша (історичний факультет), Віра Копійка (біологічний факультет), Русудан Махачашвілі 

(факультет іноземної філології), Маріана Ткалич (факультет соціальної педагогіки та психології), 

Людмила Чернявська (факультет журналістики) й Андрій Линенко (економічний факультет), а 

також декан філологічного факультету Тамара Хом’як, доцент факультету фізичного виховання 

Ірина Кальонова, доцент факультету менеджменту Віктор Шишкін і викладач математичного 

факультету Михайло Клименко. 

Модераторами проведення публічного захисту виступили голова НТСА юридичного 

факультету Ксенія Мяснянкіна та голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва. 

Честь нашого факультету захищали Людмила Макєєва (студентка магістратури спеціальності 

біологія) з роботою на тему «Модифікація активності Т-лімфоцитів крові людини методом 

екстракорпоральної холодової інкубації» та Владислав Мосейко (студент 4 курсу спеціальності 

екологія), який подав конкурсну роботу на тему «Використання морфофізіологічних показників 

озерної жаби (Pelophylax ridibundus) для оцінки антропогенного навантаження на довкілля». Серед 

робіт, захист яких був оцінений найвище, визнано конкурсну роботу Людмили Макєєвої. 

 

• Вітаємо із обранням нову голову НТСА ЗНУ Ксенію Мяснянкіну 
1 листопада в ЗНУ відбулася звітно-виборча конференція 

Наукового товариства студентів та аспірантів. 

Молоді науковці розглянули кілька нагальних 

питань: звіт про роботу НТСА за 2011/2012 н.р., 

обрання голови товариства на 2012/2013 

навчальний рік, презентацію Координаційної 

ради НТСА та затвердження плану роботи на 

поточний навчальний рік. Модератором 

виступила голова НТСА біологічного 

факультету Людмила Макєєва, яка також 

представляла Координаційну раду НТСА ЗНУ для учасників конференції.  

Рада НТСА біологічного вітає новообрану голову НТСА ЗНУ, голову 

НТСА юридичного факультету Ксенію Мяснянкіну та зичить їй успіхів, 

натхнення та працьовитих колег. 

Текст: Людмила Макєєва 

 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва 
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