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• Круглий стіл «ГІС технології у природничих дослідженнях» 
14 листопада 2012 року було проведено Круглий стіл «ГІС технології у природничих 

дослідженнях». ГІС (геоінформаційні системи) – це програми з моделювання природних ландшафтів, 
рельєфа,будівель и т.п. 

Круглий стіл проведений спільно біологічним і математичним 
факультетами. Треба зазначити, що це перший круглий стіл, проведений 
зусиллями цих факультетами. Круглий стіл було організовано з метою 
вирішення питання можливості використання ГІС у прогнозуванні 
екологічних проблем суспільства. 

На цю зустріч було запрошено заступника декана математичного 
факультету з наукової роботи Леонтьєву Вікторію Володимирівну та 

спеціаліста з ГІС технологій Мильцева 

Олександра Михайловича. З боку 
біологічного факультету взяли участь 
декан біологічного факультету, 
д.фарм.н., професор Омельянчик 

Людмила Олександрівна, зав. каф. 
загальної та прикладної екології та зоології, д.б.н., професор 
Рильський Олександр Федорович та інші викладачі . 

Модеротором засідання виступила студентка 2 курсу, 
заступниця голови НТСА біологічного факультету Олена 

Попазова. В процесі обговорення було досягнуто угоди щодо 
подальшої співпраці обох факультетів. 

Текст: Владислав Кириченко 

Фото: Поліна Гутнікова 

• Науковий семінар «Статистичні методи у природничих дослідженнях» 
21 листопада 2012 року на біологічному факультеті відбувся перший науковий семінар на тему 

«Статистичні методи у природничих дослідженнях» серед запланованого циклу таких семінарів. Тема 
семінару була запропонована НТСА біологічного факультету у 
зв’язку з тим, що при написанні дипломних робіт та в науково-
дослідній роботі необхідно опрацьовувати отримані 
експериментальні дані, використовуючи статистичні методи. 
Але в багатьох студентів виникають труднощі в цій області, 
що значно погіршує якість їх робіт. 

На цей захід були запрошені студенти 3-х, 4-их та 5-их 
курсів для покращення їх знань та отримання навичок 
використання статистичних 
методів у власних природничих 
дослідженнях. 

Привітала аудиторію та надала слово декану біологічного 
факультету Людмилі Олександрівні Омельянчик голова НТСА 
біологічного факультету Людмила Макєєва. На семінар завітала також 
новообрана голова НТСА ЗНУ Ксенія Мяснянкіна та координатор 
НТСА, колишня голова НТСА ЗНУ Світлана Доброскок. Семінар 
провів аспірант біологічного факультету Єгор Юрійович Гороховський. 
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В ході семінару було з’ясовано важливість правильного використання статистичних методів у 
біологічних та екологічних дослідженнях, розглянуто основні поняття статистики. Також були 
презентовані основні пакети програм, які можна використовувати при обробці експериментальних 
даних. Найближчим часом заплановано проведення подібного семінару. До участі запрошуються всі 
бажаючі. 

Текст: Владислав Кириченко, Людмила Макєєва 

Фото: Поліна Гутнікова 

 
Випускниця аспірантури біологічного факультету 

 Петруша Юлія Юріївна успішно захистила кандидатську дисертацію 
9 листопада 2012 року на базі інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (м. Київ) 

відбувся захист кандидатської дисертації «Біологічна активність s-гетерилзаміщених тіокислот» 
аспірантки біологічного факультету Петруші Юлії Юріївни. Вітаємо дослідницю з успішним 
захистом та бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності! 

 
Голова НТСА біологічного факультету  

Людмила Макєєва стала лауреатом обласного «Конкурсу обдарованої молоді-2012» 
15 листопада, напередодні Міжнародного дня студентів, у Запорізькій обласній державній 

адміністрації відбулася традиційна зустріч керівництва області зі студентами запорізьких вишів. 
Участь у ній взяли: заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Шишка, заступник 
начальника Управління у справах сім`ї, молоді та спорту Любов Ярова, заступник голови Запорізької 
міської молодіжної ради Андрій Іванченко, а також студенти, викладачі, журналісти. 

У рамках зустрічі відбулося нагородження грамотами та преміями голови державної 
адміністрації переможців обласного «Конкурсу обдарованої молоді-2012» та конкурсу «Студент 

року». Від Запорізького національного університету було подано 28 робіт у 
11 галузях науки. Із них 7 студентів стали лауреатами конкурсу 

Студентка магістратури спеціальності «Біологія», голова НТСА 
біологічного факультету Людмила Макєєва стала лауреатом обласного 
«Конкурсу обдарованої молоді-2012» в галузі науки «Експериментальні та 
клінічні аспекти медицини» (наук. кер.: д.м.н., професор О.К.Фролов). 
Варто зазначити, що голови НТСА біологічного факультету вже третій рік 
поспіль стають лауреатами цього конкурсу. Так, минулого року звання 
лауреата отримала Катерина Мідько, а позаминулого – Марина Псьол. 

Сподіваємось, що славна традиція голів НТСА біологічного 
факультету продовжиться на багато років. 

 
Студентки біологічного факультету взяли участь у  

фотоконкурсі «Університет очима студентів-2012» 
14 листопада відбулося нагородження переможців та учасників фотоконкурсу «Університет 

очима студентів». Його організаторами виступили Відділ виховної роботи та Центр культурно-масової 
роботи ЗНУ. Захід було приурочено до Міжнародного дня студентів. До участі у фотоконкурсі було 
подано 40 робіт. Біологічний факультет представляли дві студентки Фурманець Наталя (магістр) і 
Матковська Юлія (2 курс), які за результатами оцінювання отримали заохочувальні подарунки. 

 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва 
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