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Круглий стіл «Міфи екології» 

На біологічному факультеті Запорізького національного університету провели засідання 

щорічного Круглого столу «Міфи екології». Захід для студентів 3-5 

курсів традиційно організувало НТСА біологічного факультету.  

Відкрила засідання декан біологічного факультету, професор 

Людмила Олександрівна Омельянчик. Вона привітала учасників 

наукового заходу та усіх присутніх, а також нагадала, що вирішення 

багатьох питань зі збереження та 

відновлення екології на планеті 

залежить як від науковців, так і від 

кожної людини окремо. Присутній на засіданні Олександр Федорович 

Рильський зауважив, що людство несе відповідальність за збереження 

екології, оскільки саме воно стало причиною більшості змін у 

природному середовищі. 

З доповідями на теми екологічних катастроф («Теорія 

неймовірності. Життя після нафти», «Виверження вулкану Кракатау», 

«Грязьові вулкани», «Теорія катастрофи Кюв’є», «Метеоритне 

враження землі») виступили 7 студентів 

спеціальності «Екологія». За результатами 

засідання Круглого столу найактивніших молодих 

науковців нагородили грамотами. Так, грамоти 

отримали: Мосейко Владислав, Єрьоменко 

Роман, Кобиляцька Анастасія, Скокова 

Анастасія, Плотнікова Катерина, Легеза Юлія 

та Чешенко Микита. 

Текст: Людмила Макєєва 
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Студенти біологічного факультету взяли участь у Міжнародному семінарі «Європейські 

перспективи для молодих українських аграріїв» 

13-16 листопада 2012 року в Києві відбувся всеукраїнський семінар «Європейські перспективи 

для молодих українських аграріїв», у якому взяв участь студент-еколог 4 курсу біологічного 

факультету Єрьоменко Роман. Метою цього семінару став обмін молодих аграріїв досвідом роботи. 

За результатами роботи семінару за активну участь студент нашого ВНЗ був відзначений грамотою та 

листом-подякою на адресу ректорату ЗНУ. 

Продовженням роботи з цього напряму стала вже організація 18-19 лютого 2013 року в місті 

Києві міжнародного семінару «Європейські перспективи для молодих українських аграріїв», який 

відбувся за підтримки Запорізької обласної аграрної палати ВГО «Аграрна палата України», 

Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, відділу європейської та 

міжнародної інтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства України, Генерального 

Директорату Європейської Комісії з питань розширення. Співорганізаторами заходу виступили проект 

«Німецько-український агрополітичний діалог» та Радник з аграрних питань при уряді України 

Посольства Франції в Україні. Метою семінару стало формування національної свідомості та 

відповідальності молодих українських аграріїв за розвитку сільського господарства як базової галузі 

аграрного сектору економіки народного господарства України. На цей міжнародний захід було 

запрошено 2 студентів біологічного факультету напряму підготовки «Екологія, охорона 
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навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (Єрьоменко Роман, 4 курс; 

Бондаренко Наталія, 5 курс), 2 студентів за напрямком підготовки «Біологія» спеціалізації «Лісове та 

садово-паркове господарство» (Менадієв Рамазан та Остапенко Олексій, 3 курс) та аспірант з 

напряму «Екологія» Домніч Андрій (аспірант 3-го року навчання).  

Варто зазначити, що всі витрати для учасників були компенсовані програмою TAIEX. 

Більшість питань семінару висвітлювали провідні експерти програми TAIEX (Technical Assistance and 

Information Exchange) Генерального Директорату Європейської Комісії з питань розширення. 
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Вітаємо студентів біологічного факультету, які стали учасниками ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт! 

Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму 

«Біологічні науки» визнала претендентами для участі у ІІ турі конкурсу таких студентів: Горохівець 

Надію Анатоліївну з роботою на тему «Метаболічна активність нейтрофілів крові у хворих на 

ревматоїдний артрит» та Литовченка Андрія Олеговича з роботою на тему «Стан природної 

популяції рослин Alliaria petiolata в Україні». 

Честь ЗНУ в напрямі «Хімічні науки» будуть захищати: Височина Аліна Володимирівна з 

роботою на тему «Фізико-хімічні властивості деяких похідних 5-метил(4,3-а)-триазолохінолінів та 

2(4)-гідразонохінолінів» та Мацуєв Дмитро Олександрович з роботою на тему «Розробка методу 

визначення шкідливих домішок (Pb і Bi) в жароміцних сплавах». Напрям «Екологія та екологічна 

безпека» представлений такими роботами наших молодих науковців: «Біоіндикація атмосферного 

повітря м. Запоріжжя за допомогою лишайників та пов’язаних з ними коловерток» Кашуби Олени 

Олександрівни, «Популяційна характеристика Pelophylax ridibundus в залежності від умов існування» 

Мосейка Владислава Валентиновича та «Залежність мікрофлори шлунково-кишкового тракту 

людини від типу харчування» Гончарової Наталії Іванівни. Репенко Тетяна Леонідівна 

представить свою роботу «Гірчиця сиза – як фітосанітар ґрунту» в напрямі «Агрономія». 

 

Вітаємо голову НТСА біологічного факультету Макєєву Людмилу з проходженням до ІІІ етапу 

стипендіальної програми «Завтра.UA» фонду Віктора Пінчука! 

Днями на базі нашого університету відбувся ІІІ тур конкурсу 

стипендіальної програми «Завтра.UА» Фонду Віктора Пінчука, участь у 

якому взяли 15 студентів Запорізького національного університету, 10 

студентів Таврійського державного агротехнологічного університету, а 

також 4 представників Запорізького 

національного технічного університету. 

Конкурсні змагання тривали цілий день. Мета цього етапу полягала 

в оцінюванні особистісного потенціалу конкурсантів. Оцінювання 

проводилося представниками Фонду та запрошеними для цього 

психологами за спеціальною програмою у формі групових 

дискусій, тестів, ігрових завдань, інтерв’ю тощо. 

Своїми враженнями від спілкування з психологами поділилася 

голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва: 

«Проходження цього туру стало для мене справжнім випробуванням на витривалість і стійкість. 

Психологи задавали часом досить провокативні запитання, даючи зрозуміти, що кожне сказане нами 

слово може коштувати перемоги. Проте кожен із нас розумів, що шлях до омріяної мети не може 

бути легким. Я вірю в свою перемогу та щиро зичу перемогти іншим студентам, із якими ми 

працювали впродовж 4 годин, як справжня команда».  

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва 
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