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НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

 

На базі біологічного факультету ЗНУ відбудеться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за галуззю «Біологічні науки» 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1076 від 

05.10.2012 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році» Запорізький 

національний університет вже другий рік поспіль призначений базовим з проведенню ІІ туру 

Конкурсу за галуззю «Біологічні науки». Для забезпечення своєчасної підготовки та якісного 

проведення IІ туру Конкурсу наказом ректора Запорізького національного університету Миколи 

Олександровича Фролова було затверджено оргкомітет, склад галузевої та апеляційної конкурсної 

комісії. До складу комісій, окрім викладачів біологічного факультету ЗНУ, увійшли також провідні 

фахівці факультету фізичного виховання ЗНУ та Запорізького державного медичного університету, а 

також Донецького національного університету, Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського, Херсонського державного університету, Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 

На рецензування до біологічного факультету надійшли 80 конкурсних студентських робіт із 43 

ВНЗ різних куточків України. Тоді як у 2011/12 н.р. – на конкурсі були представлені роботи з 35 ВНЗ. 

Перелік ВНЗ, які надіслали конкурсні роботи студентів-переможців І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт до ЗНУ: 

1. ДВНЗ «Запорізький національний університет» 

2. ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

3. Дніпродзержинський державний технічний університет 

4. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

5. Донбаський державний технічний університет 

6. Донецький національний університет 

7. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

8. Інститут психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка 

9. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

10. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

11. Кіровоградський національний технічний університет 

12. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

13. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

14. Криворізький національний університет 

15. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

16. Луганський національний університет 

17. Луганський національний аграрний університет 

18. Львівський національний університет імені Івана Франка 

19. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

20. Миколаївський національний аграрний університет 

21. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

22. Національний авіаційний університет, інститут екологічної безпеки 

23. Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» 

24. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

25. Національний університет біоресурсів і природокористування України 

26. Національний університет харчових технологій 

27. Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова 

28. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 
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29. Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка 

30. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

31. Рівненський державний гуманітарний університет 

32. Севастопольський національний технічний університет 

33. Сумський державний університет 

34. Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

35. Сумський національний аграрний університет 

36. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

37. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

38. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

39. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

40. Херсонський державний університет 

41. Херсонський державний аграрний університет 

42. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

43. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

Голова НТСА біологічного факультету та її заступниця представили  

Наукове товариство студентів та аспірантів ЗНУ на VI Всеукраїньскому з’їзді 

представників студентських наукових товариств ВМ(Ф)НЗ України 
          Серед пріоритетних напрямів діяльності Наукового 

товариства студентів та аспірантів ЗНУ одним із 

найважливіших залишається налагодження співпраці з 

науковими товариствами вищих навчальних закладів 

України. Так, нещодавно його активісти презентували 

свою діяльність у Києві, де на базі Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця вшосте 

відбувся традиційний Всеукраїнський з'їзд представників 

студентських наукових товариств вищих медичних 

(фармацевтичних закладів) України з міжнародною 

участю. Організатором заходу виступило Студентське 

наукове товариство ім. О. А. Киселя. Другий рік поспіль діяльність НТСА Запорізького національного 

університету представляли на цьому з’їзді студенти біологічного факультету – голова НТСА Людмила 

Макєєва та її заступниця Олена Попазова.  
Понад 30 учасників із вишів України, Росії та Білорусії обговорили актуальні проблеми науково-

дослідної роботи студентів. У тому числі – підготовку науково-педагогічних кадрів, видавничу діяльність, 

фінансування студентської науки на університетському та державному рівнях. Наприкінці заходу його 

учасники ухвалили резолюцію, спрямовану на формування ефективного комунікативного простору між 

представниками наукових товариств, обмін досвідом роботи та об’єднання зусиль молодих науковців заради 

подальшого розвитку науково-дослідної роботи. Також усі вони отримали Сертифікати учасників. 

Координатор НТСА ЗНУ, провідний фахівець НДЧ  

Доброскок Світлана. 

Вітаємо переможницю Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку 

 «Природа-людина-виробництво-екологія»! 

Наприкінці лютого в Києві відбувся традиційний щорічний Всеукраїнський 

конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напрямку «Природа-людина-виробництво-екологія». Студентка біологічного 

факультету ЗНУ Тетяна Красна посіла у фінальному етапі конкурсу ІІ місце. 
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