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Науковий семінар «Статистичні методи у природничих дослідженнях» 
4 грудня 2012 року відбувся науковий семінар на тему 

«Статистичні методи у природничих дослідженнях». Це вже другий 

семінар на цю тему. Доповідачем виступив аспірант біологічного 

факультету, завідувач навчальної 

лабораторії кафедри загальної та 

прикладної екології та зоології Єгор 

Юрійович Гороховський. Для 

покращення практичних навичок в 

обробці даних на семінар були 

запрошені студенти 3-5 курсів. Привітала присутніх декан 

біологічного факультету Людмила Олександрівна Омельянчик. 

Оскільки це був вже другий семінар, використання 

статистичних методів було розглянуто на прикладі дослідження 

зміни мас вибірки мишей при додаванні біодобавки до їхнього раціону. Також під час семінару було 

з’ясовано, які програми можна використовувати при обробці даних і які програми є найбільш 

придатними саме для біологічних досліджень. 

Текст: Владислав Кириченко 

Фото: Поліна Гутнікова 

 

І Регіональна науково-практична конфереція студентів, аспірантів і молодих учених 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих наук» 
15 грудня 2012 року на базі біологічного факультету ЗНУ відбулася І Регіональна науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку». 

У роботі конференції взяли участь близько 130 осіб із 

Запорізького національного університету, Запорізького 

державного медичного університету, Запорізької державної 

інженерної академії та Запорізького національного технічного 

університету. Перші три виші виступили організаторами 

конференції.  

Під час роботи секцій було заслухано 83 доповіді. 

На пленарному засіданні з вітальним словом до учасників 

конференції звернулися:  

� ректор Запорізького національного університету, д.і.н., професор, заслужений працівник 

освіти України Фролов М.О.; 

� д.фарм.н., професор, декан біологічного факультету Запорізького національного 

університету Омельянчик Л.О.; 

� голова Ради молодих вчених біологічного факультету ЗНУ Генчева В.І.; 

� голова Студентського наукового товариства ЗДМУ Абросімов Юрій; 

� голова Студентського наукового товариства ЗДІА Калюжна Юлія; 

� голова Наукового товариства студентів та аспірантів біологічного факультету Макєєва 

Людмила. 
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У виступах голів студентських товариств прозвучали слова вдячності за плідну співпрацю. 

Також вони виголосили сподівання на розширення співпраці з метою забезпечення підтримки 

студентів, які займаються науково-дослідною роботою. 

Окрім плідної роботи під час секційних засідань, що 

супроводжувалася доповідями та жвавими дискусіями, учасники 

мали змогу неформально поспілкуватися під час кави-брейку. 

Також учасники І Регіональної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку» відзначили 

високий науковий рівень і значну актуальність матеріалів, які 

було представлено на конференції. Найкращі доповіді були 

відзначені грамотами.  

Під час заключного засідання гості подякували 

організаторам за високий рівень організації 

конференції. Студенти та аспіранти (члени 

оргкомітету, активісти НТСА ЗНУ) були 

нагороджені подяками декана. Наприкінці 

конференції учасниками було прийнято проект 

резолюції та підтримано попереднє рішення про 

проведення в 2013 році ІІ Регіональної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених «Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку» на базі Запорізького 

державного медичного університету. 

Текст: Людмила Макєєва 

Фото: Домніч Андрій 

 

Вітаємо Єщенко Юлію Віталіївну зі здобуттям наукового ступеня  

доктора біологічних наук! 
12 грудня 2012 року викладач кафедри фізіології людини та тварин з курсом ЦО захистила 

докторську дисертацію зі спеціальності «Фізіологія людини та тварин» на тему «Вміст і розподіл 

хелатоутворюючих металів в клітинах різних органів в реалізації стрес-реакції». Захист відбувся в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Рада НТСА біологічного факультету 

ЗНУ бажає Юлії Віталіївні натхнення та нових звершень у роботі та наукових пошуках. 

 

Вітаємо Смірнову Ірину Олександрівну з успішним захистом кандидитської дисертації! 
19 грудня 2012 року аспірантка кафедри мисливствознавства та іхтіології 

Смірнова Ірина Олександрівна захистила кандидатську дисертацію зі 

спеціальності «Екологія» на тему «Canis lupus (вовк звичайний): структурно-

функціональні та екологічні особливості в умовах антропогенних ландшафтів 

південного сходу України». Захист відбувся у Дніпропетровському національному 

університеті ім. О.Гончара. Рада НТСА біологічного факультету ЗНУ вітає Ірину 

Олександрівну та її наукового керівника д.б.н., професора Домніча Валерія 

Івановича та зичить їм натхнення в роботі та яскравого подальшого наукового 

шляху. 
 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету  

Людмила Макєєва 
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