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Конкурс-олімпіада «Найкращий знавець ландшафтного дизайну» 
Впродовж листопада місяця студенти біологічного факультету 

готували свої творчі роботи для участі в конкурсі на кращого знавця 

ландшафтного дизайну. До складу суддівської колегії увійшли: декан 

біологічного факультету, професор, д.фарм.н. Омельянчик Людмила 

Олександрівна, завідуючий кафедри садово-паркового господарства та 

генетики рослин, професор, д.б.н. Лях Віктор 

Олексійович, доценти кафедри садово-

паркового господарства та генетики рослин 

Войтович Олена Миколаївна, Яковлєва-Носарь Світлана Олегівна та 

Полякова Ірина Анатоліївна, а також аспірант, асистент кафедри садово-

паркового господарства та генетики рослин Максим Мельник. 

Декан біологічного факультету привітала всіх присутніх на заході, 

подякувала студентам за участь у конкурсі-олімпіаді, а також 

представникам кафедри садово-паркового господарства та генетики 

рослин, які щороку докладають багато зусиль, щоб конкурс «Найкращий 

знавець ландшафтного дизайну» ставав ще цікавішим та оригінальнішим. 

Зі словами подяки за допомогу в проведенні конкурсу звернулася до всіх 

присутніх і голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва. 

У конкурсі-олімпіаді «Найкращий знавець ландшафтного дизайну» студенти 1-их – 5-их курсів 

змагались у номінаціях «Майстер мініатюри», «Найкращий дизайнер ландшафтного дизайну», а також  

за приз глядацьких симпатій.  

Студентів розподіли на групи за їх курсом та запропонували взяти участь у цікавих конкурсах: 

вікторині, визначенні рослин за насінням та конкурсі на найкращий малюнок ландшафтного дизайну 

на запропоновану тематику. Всі команди йшли пліч-о-пліч до перемоги. Так, у вікторині перше місце 

посіли 2 команди 4-го курсу спеціальності «Біологія»; у конкурсі визначення назв рослин за насінням 

перемогу отримала команда 5-го курсу спеціальності «Садово-паркове господарство» (СПГ), а в 

конкурсі на найкращий малюнок перемогу виборола команда 1-го курсу спеціальності СПГ. Однак за 

результатами усіх етапів перемогла команда 3-го курсу спеціальності СПГ на чолі з капітаном 

команди Тархановою Яною.  

Перможцями у номінаціях стали: 

«Найкращий ландшафтний дизайнер»: 
1 місце – Тетяна Репенко та Світлана Попович за роботу 

«Сучасна теплиця»; 

2 місце – Юлія 

Кузьменко, Владислав 

Степанець за роботу 

«Запорізький дуб». 
 

«Майстер мініатюри»: 
1 місце – Яна Тарханова (студентка 3-го курсу спеціальності 

СПГ) за роботу «Казковий світ»; 

2 місце – Тетяна Репенко (студентка 5-го курсу спеціальності 

СПГ) за роботу «Закоханість»; 

3 місце – Галина Божкова (студентка 5-го курсу спеціальності 
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Біологія) з роботою «Королева осені». 

«Найкращий дизайнер міні-саду»: 

1 місце – Олександр Москальов (студент 3-го курсу 

спеціальності СПГ) за роботу «Зелена Африка»; 

2 місце – Олександр Битківський (студент 3-го курсу 

спеціальності СПГ) з роботою «Тропічна казка»; 

3 місце – Яна Тарханова (студентка 3-го курсу 

спеціальності СПГ) з роботою «Незвичайні колючки»; 

Приз глядацьких симпатій отримав Олександр 

Битківський за свою роботу «Тропічна казка».  

Під час нагородження студенти розповідали про 

актуальність їх робіт та можливості застосування проектів в 

озелененні міста Запоріжжя. 

Текст: Людмила Макєєва, Владислав Кириченко 

Фото: Олена Попазова, Людмила Макєєва 
 

Студентська науково-проблемна група  

«Дослідницька імунологія та біотехнологія» стала кращою на факультеті 
В рамках університетського конкурсу на кращу студентську науково-проблемну групу на 

біологічному факультеті було визначено переможця – групу «Дослідницька імунологія та 

біотехнологія» кафедри імунології та біохімії (під керівництвом д.мед.н., професора Фролова О.К.,  

к.б.н., доцента Копійки В.В., к.б.н., доцента Федотова Є.Р.) Високий рівень наукової роботи також 

продемонструвала СНПГ «Генетик-селекціонер» (науковий керівний: д.б.н., професор, зав.каф. 

садово-паркового господарства та генетики рослин Лях В.О.) та СНПГ «Фізіологія людини та тварин» 

(науковий керівник: д.мед.н., професор Єщенко В.А. та к.б.н., доц. кафедри фізіології з курсом ЦО 

Григорова Н.В.). Дякуємо за плідну роботу всім іншим членам СНПГ біологічного факультету. 
 

Підведено підсумки щорічного конкурсу «Кращий аспірант року» 
На біологічному факультеті за результатами атестації аспірантів денної та заочної форм 

навчання щорічно проводиться конкурс «Кращий аспірант року». Цьогорічним переможцем став 

аспірант 3-го року навчання кафедри загальної та прикладної екології і зоології біологічного 

факультету ЗНУ Андрій Домніч. Високі результати наукової роботи також показала аспірантка 3-го 

року навчання кафедри імунології та біохімії Раїса Литвиненко. Третє місце посів аспірант 4-го року 

заочної форми навчання кафедри фізіології з курсом ЦО Єгор Гороховський. Дякуємо за плідну 

роботу аспірантам Дмитру Фролову та Вікторії Мельничук. Вітаємо аспірантів з перемогою та 

зичимо успішного захисту кандидатських дисертацій! 
 

Вітаємо голову НТСА біологічного факультету з обранням на посаду 

Першого заступника голови НТСА ЗНУ 
За результатами Звітно-виборчої конференції Наукового товариства студентів та аспірантів 

ЗНУ, яка відбулася 1 листопада 2012 року головою НТСА ЗНУ було обрано Ксенію Мяснянкіну. 

Вакантну посаду Першого заступника голови НТСА ЗНУ посіла голова НТСА біологічного 

факультету Людмила Макєєва. 

Рада НТСА біологічного факультету вітає Людмилу з новою посадою та зичить успіхів та 

натхнення в роботі!  
 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва 
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