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СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ 6-РІЧЧЮ ДІЯЛЬНОСТІ НТСА НА ФАКУЛЬТЕТІ 

 

Наукове товариство студентів та аспірантів біологічного факультету святкує шосту річницю своєї 

діяльності. За час існування Товариства його активісти та очільники традиційно працювали на розвиток 

науково-дослідної роботи університету. Завдяки нашій активній діяльності студенти отримують безцінний 

досвід науково-дослідної та організаційної роботи, підвищують свої професійні навички та кваліфікацію. 
 

• Історія НСТ ЗНУ та НСТ біологічного факультету 
Наукове студентське товариство Запорізького національного університету 

було створено в 2006 році за ініціативи тодішнього ректора ЗНУ                    
С.М.Тимченка Координатором товариства стала провідний фахівець науково-
дослідного сектору І.А.Христич, яка разом з першим головою НСТ ЗНУ 
Павлом Лютіковим та радою НСТ розробили перше Положення, символіку 
НСТ та зробили все можливе для становлення нової організації в нашому 
університеті. В 2007-2008 навч. році НСТ очолювала Катерина Сіріньок-

Долгарьова Катерина. В 2008 році головою НСТ було обрано Світлану 
Сирицю, яка очолювала Наукове товариство до 2012 року. Наразі НТСА ЗНУ 
очолює магістрантка юридичного факультету Ксенія Мяснянкіна.  

„Першопрохідцем” на біологічному факультеті стала Ірина Міхіна, яка за 
підтримки декана Омельянчик Л.О. у 2006-2007 навч. році починала популяризувати науково-дослідну 
роботу серед студентів. 

У 2007-2009 навч. році Наукове студентське товариство факультету очолював Сергій Янько. У 2007 
році, будучи студентом 4 курсу спеціальності «Екологія», він почав організовувати 
заходи, частина з яких наразі стала традиційними не тільки на нашому факультеті. 
Так, 26 грудня 2007 року НСТ біологічного факультету провело круглий стіл „Міфи 

екології”. В рамках цього заходу було проведено фотоконкурс „Запоріжжя очима 

екологів”. Наразі організація фотоконкурсів є невід’ємною складовою діяльності 
НТСА факультету. Сергій Янько виступив ініціатором проведення І університетської 
науково-практичної конференції «Молода наука - 2009», проведення якої стало 
гарною традицією для нашого університету. Щороку конференція збирає навколо себе 
молодих науковці ВНЗ всієї області. 

Однак, деякі тогочасні заходи університетського та міжнародного рівня були 
разовими. 27 березня 2009 року було проведено Круглий стіл на 

тему „Проблеми безпритульних тварин в урбанізованому світі”. 4 лютого 2009 
року на базі нашого факультету відбувся Круглий стіл на на тему „Екологічний 

проект: Україна - Канада”. Спеціальним гостем був стажер міжнародної програми 
Алексіс Левейде. 

• Історія НТСА ЗНУ та НТСА біологічного факультету 
В 2009-2010 навч. році НСТ було реорганізовано в НТСА та долучено до його 

складу аспірантів ЗНУ. 
Головою НТСА факультету стала студентка магістратури Наталія Дударєва, яка 

продовжила славні традиції біологічного факультету. Її заступницею була студентка 4-
го курсу спеціальності біологія Марина Псьол. 

За рік її керівництва були проведені як традиційні заходи, так і заходи, направлені на покращення 
екологічної свідомості студентів. Так, була проведена акція-суботник „Зелена ініціатива”, завдяки якій 
був здійснений культурний обмін між студентами Запорізького національного університету та студентами 
Київського національного політехнічного університету, Києво-Могилянської академії. Також були 
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проведені І університетська та І всеукраїнська науково-практичні конференції „Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку природничих наук”, конкурс „Найкращий знавець хімії”. 
У наукові здобутки Наталії входить отримання стипендії від фонду В.Пінчука „Завтра.UA” та 

навчання у магістратурі університету Дю Мен (Франція). 
Наступною головою НТСА біол. ф-ту (2010-2011 навч. рік) стала студентка 

магістратури Марина Псьол. Її заступницею була студентка 4-го курсу спеціальності 
„Біологія” Катерина Мідько. За цей рік НТСА біологічного факультету зробило значний 
крок у розвитку та популяризації науково-дослідної роботи. Так, було проведено вже 
традиційні заходи (круглий стіл „Міфи екології”, конкурс „Найкращий знавець хімії”, 
фотоконкурси) та нові заходи, які також стали щорічними (конкурси студентських робіт 
„Найкращий знавець біології”, „Найкращий знавець екології”, та „Найкращий 

знавець ландшафтного дизайну”). На біологічному факультеті були проведені вже 
традиційні ІІ університетська та ІІ всеукраїнська науково-практичні конференції 
„Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук”. Вона також 
започаткувала традицію проведення презентації НТСА для студентів 1-3 курсів. Серед 
здобутків Марини варто відзначити: стажування в Berea College (США) 2009/10 навч. 

році. за програмою Global UGRAD, Марина також стала лауреатом обласного „Конкурсу обдарованої 
молоді-2010” в галузі „Експериментальні та клінічні аспекти медицини”, посіла І місце у ІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму „Біологія”. Зараз Марина навчається в 
магістратурі Гьоттінгенського університету ім. Георга Августа (Німеччина). 

З вересня 2011 року по березень 2012 року НТСА біологічного факультету 
очолювала студентка магістратури Катерина Романенко (дів. прізвище Мідько). Її 
заступницею стала студентка 4-го курсу спеціальності „Біологія” Людмила Макєєва. За 
цей час було проведено традиційні заходи: круглий стіл „Міфи екології”, фотоконкурс, 
конкурси „Найкращий знавець ландшафтного дизайну”, „Найкращий знавець 

біології” та ІІІ університетська науково-практична конференція „Актуальні проблеми 

та перспективи розвитку природничих наук”. Серед власних досягнень Катерини 
треба відзначити здобуття звання лауреата обласного „Конкурсу обдарованої молоді-
2011” в галузі науки „Експериментальні та клінічні аспекти медицини”. 

З квітня 2012 року головою НТСА біол. ф-ту є студентка 
магістратури Людмила Макєєва, яка є й заст. голови НТСА ЗНУ. Її заступницею є 
студентка 2-го курсу спеціальності „Біологія” Олена Попазова. З жовтня 2012 року 
вперше введено посаду секретаря ради НТСА біол. фак-ту, яку посів студент 1-го 
курсу спеціальності „Хімія” Владислав Кириченко.  

НТСА проводить традиційні заходи: конкурси „Найкращий знавець хімії”, 
„Найкращий знавець екології”, „Найкращий знавець біології”, „Найкращий 

знавець ландшафтного дизайну”, круглий стіл „Міфи екології”. В березні 2012 року 

на базі нашого факультету відбулася підсумкова науково-практична конференція 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму „Біологічні 

науки”. В травні 2012 року була проведена І Міжнародна науково-практична 
конференція „Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, яка була присвячена 25-

річчю нашого факультету. Людмила взяла участь у V Всеукраїнському з’їзді представників 

студентських наукових товариств вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів 

України. Під час з’їзду була створена єдина інтегральна база СНТ для спрощення інформування студентів 
про конференції, наукові заходи та з метою обміну досвідом та порадами в режимі on-line. У власні 
досягнення Людмили входить: стажування в Graceland University (США) 2010/11 н. р. за програмою Global 
UGRAD та у Польщі за програмою Study tours to Poland (листопад 2011), а також здобуття звання лауреата 
обласного „Конкурсу обдарованої молоді-2012” в галузі „Експериментальні та клінічні аспекти медицини”. 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва 
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