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НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ: Екологічний рух 

Студенти активісти НТСА біологічного факультету організували збір макулатури 
В наш час особливо актуальною темою в господарстві країни стає 

утилізація відходів в різних галузях. Ми, зокрема, повинні цінувати наші 

природні ресурси, бо їх залишилося надзвичайно мало. Мова йде, перш за 

все, про «зелені легені» планети. 

Ми повинні берегти ліси, а тому утилізувати відходи паперу для 

подальшої переробки. Саме НТСА біологічного факультету Запорізького 

національного університету вирішило провести акцію зі збору макулатури. 

Так, в холі ІІІ навч. корпусу ЗНУ встановлено скриню для збору 

використаного паперу студентів та викладачів. Краще утилізувати папір, 

ніж наповнювати смітники макулатурою. Тому закликаємо всіх не 

залишатися байдужими та взяти участь у цій акції. Зібраний папір буде 

відвезено до найближчих пунктів збору макулатури. Це допоможе зберегти 

ліси або, принаймні, призупинити їх вирубку, а, отже запобігти швидкому 

зменшенню природних ресурсів.  

То ж, давайте разом замислимося над проблемою знищення «зелених легень» планети. Кожний 

бажаючий може зробити свій внесок у збереження лісів та взяти участі в акції. Давайте збережемо 

наше місто та планету для майбутніх поколінь! 

Текст: Денис Білоконь 

Фото: Олена Попазова 

 

Представники НТСА біологічного факультету взяли участь у Круглому столі 

«Вплив патріотизму на консолідацію суспільства для вирішення сучасних  

екологічних проблем» 
Голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва, її заступниця Олена Попазова та 

активісти зі спеціальності «Екологія» взяли участь у Круглому столі «Вплив патріотизму на 

консолідацію суспільства для вирішення сучасних екологічних проблем», 

який відбувся 10 квітня в Запорізькій обласній державній адміністрації за 

підтримки Запорізької обласної ради, Запорізького обласного центру 

патріотичного виховання молоді, Запорізького національного 

університету, Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти та Класичного приватного університету. 

Напередодні Всеукраїнського Дня навколишнього середовища 

учасники Круглого столу звернулися до представників влади, фахівців у 

галузі екології та охорони навколишнього середовища та громадськості Запорізької області з 

пропозицією об’єднати зусилля навколо вирішення питань 

покращення екологічного стану регіону та створення єдиного 

виховного простору, що сприятиме вирішенню завдань патріотичного, 

екологічного та громадянського виховання. 

В ході конференції були обговорені такі питання: можливості 

дослідження та моніторингу стану екологічних проблем у Запорізькій 

області (з доповідями виступили заступник начальника Державного 

управління охорони навколишнього середовища в Запорізькій області 

Лихасенко Ф.І. та голова Запорізької обласної громадської організації 

«Всеукраїнська екологічна ліга», асистент ЗНУ Золотаренко-Горбунова Л.М.); формування                                                                                       
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екологічної культури як основної складової патріотичного виховання громадян (доповідали: заст. 

директора КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР Шелегеда В.І., координатор скаутського руху в Запорізькій області, 

член Національної ради НОСУ Бородін С.Е., методист з патріотичноговиховання молоді КЗ 

«ЗОЦТКУМ» ЗОР Ніколаєв О.С.); консолідації суспільства та механізмів вирішення сучасних 

екологічних проблем як найважливіший прояв патріотизму, про що доповідала начальник лабораторії 

навколишнього середовища ВАТ «Запоріжсталь» Холіна І.В. Також в ході засідання були обговорені 

перспективні напрямки патріотичної діяльності у подоланні сучасних екологічних проблем у 

Запорізькій області. Модератором заходу виступив д.філос.н., проф., декан факультету соціології та 

управління ЗНУ Лепський М.А. 

Учасники Круглого столу вирішили й надалі сприяти налагодженню зв’язків та координації 

взаємодії громадськості та владних структур щодо охорони навколишнього середовище в регіоні. 

Текст: Людмила Макєєва 

Фото: Людмила Макєєва, Олена Попазова 

Eco-conference на біологічному факультеті як один із кроків молоді до покращення 

екологічного стану рідного міста 
4 квітня в конференц-залі ІІІ навч. корпусу Запорізького національного університету (ауд. 307) 

відбулася екологічна конференція з питань екологічних проблем міста Запоріжжя, України та світу. 

Зустріч проводилася за підтримки міжнародної екологічної організації в Запоріжжі AIESEC, програми 

Green Rush, молодіжного руху «Актив-Z» та НТСА біологічного факультету. На зустрічі були 

присутні представники студентства біологічного факультету, школярі з 3-х міських шкіл (№11, №71, 

№ 79), активісти молодіжного руху «Актив-Z», викладачі факультету, голова НТСА ЗНУ Мяснянкіна 

Ксенія, координатор програми Green Rush в Запоріжжі Рудоман Кристина та координатор AIESEC у 

Запоріжжі Кузьменко Олександр, який виступив модератором зустрічі.  

Спікерами конференції були іноземні стажери програми Green Rush з питань екології, зокрема 

представники Індонезії, Італії, Угорщини та Бразилії; 

аспірантка біологічного факультету ЗНУ Кристина Крупєй, 

менеджер з питань регіонального розвитку ВАТ «Запоріжсталь» 

Пустоваров Анатолій та голова групи моніторингу 

промислових відходів Кир’янов Роман. Наші іноземні колеги 

доповіли про екологічні проблеми та загальну екологічну 

ситуацію в своїх країнах. Пустоваров Анатолій детально 

ознайомив з соціальним проектом ВАТ «Запоріжсталь» «Мы это 

город». А Кир’янов Роман доповів про можливість ліквідації 

негативного впливу на екологію з боку комбінату та 

сьогоднішню ситуацію зі шкідливими викидами ВАТ 

«Запоріжсталь». Наприкінці зустрічі Кузьменко Олександр 

провів гру між школярами та студентами за підсумками якої учасникам команди переможниці були 

видані сертифікати на 50% знижку щодо стажування за кордоном за програмою, яку надає AIESEC. 

Щасливими власниками сертифікатів стали заст. голови НТСА біологічного факультету Попазова 

Олена та аспірант біологічного факультету Ткач Євген. 

Плідна зустріч, в ході якої було розглянуто декілька важливих екологічних питань тривала 3 

години та закінчилася дуже весело та цікаво. Дякуємо за це організаторам конференції та насамперед 

партнерам зустрічі – ЗНУ та програмі «Мы – это город» ВАТ «Запоріжсталь». 

Текст: Денис Білоконь 

Фото: Олена Попазова 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва 
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