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СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ, 
 ПРИСВЯЧЕНИЙ МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Наукове товариство студентів та аспірантів біологічного факультету традиційно інформує про 

міжнародну мобільність студентів. За час існування НТСА активісти та голови традиційно брали учать 

як у довгострокових поїздках, так і в короткострокових. Наші студенти отримують безцінний досвід 

спілкування з цікавими та високопрофесійними науковцями, підвищують свої професійні навички та 

кваліфікацію. 

 

• Міжнародна мобільність студентів та викладачів біологічного факультету 
Вже не перший рік студенти біологічного факультету ЗНУ  проходять стажування за кордоном. 

Яскравим прикладом навчання за кордоном стали: Дударєва Наталія (голова НТСА 2009/10 н.р.) та 

Чемерис Ангеліна – університет Дю Мен (Франція) 2010-2012 р.н, Псьол Марина (голова НТСА 

2010/11 н.р.) – Berea College (США) 2009/10 н.р., наразі Марина навчається в Гьоттінгенському 

університеті (Німеччина), та Макєєва Людмила (нинішня голова НТСА) – Graceland University 

(США) 2010/11 н.р., та Польша (листопад 2011). 

З 2011 року в магістратурі у Німеччині навчається студентка-еколог біологічного факультету 

Катерина Сьомик. Закінчила магістратуру та захистила кандидатську дисертацію в США Олена 

Роботягова. Юлія Петрик навчалась в Німеччині і на даний момент є висококваліфікованим 

працівником профільної лабораторії в Німеччині. Важненко Олександра після успішного захисту 

кандидатської дисертації в Австралії залишилась там працювати. Кузьменко Юлія та Спесивий 

Тимофій – молоді вчені кафедри мисливствознавства та іхтіології біологічного факультету, 

проходили стажування в Іспанії, на даний момент працюють в США. В 2011 році гранд на стажування 

в університеті Дю Мен (Франція) отримав аспірант кафедри мисливствознавства та іхтіології – Ткач 

Євген. Рубцова Наталія, будучи аспірантом біологічного факультету, отримала гранд на стажування 

у Польщі в 2009/10 н.р. 

Крім студентів біологічного факультету в програмах міжнародного стажування активну участь 

беруть і викладачі нашого факультету. Зокрема, к.б.н., доцент Рильський О.Ф., який у 2011 році 

успішно захистив докторську дисертацію, проходив стажування на території Німеччини; к.б.н., доцент 

Новосад Н.В. та  к.б.н., доцент Яковлєва-Носарь С.О.  – стажування у Німеччині. Блискуче пройшов 

міжнародне стажування на території Іспанії Сарабєєв В. Л., за результатами якого опублікував цілий 

ряд наукових публікацій у міжнародних виданнях. Цього літа Рубцова Н. Ю. проходила стажування в 

Польщі. 

Також влітку студентки Сокульська Марина та Буланкіна Юлія, які вивчають болгарську 

мову в ЗНУ, отримали можливість відвідати Болгарію. Випускниця магістратури Харчевська Лілія 

вивчає французьку мову на мовних курсах у Франції та планує свій вступ до ВНЗ країни. 

 

• Харчевська Лілія із Франції 
  Ще влітку минулого року Ліля їздила до Франції на мовні курси. А 

цього літа, закінчивши на відмінно магістратуру в Запорізькому 

національному університеті, вона поїхала вступати до Франції. Зараз 

вона знов навчається на мовних курсах і вже зовсім скоро має складати 

вступні екзамени. 

Від всього колективу біологічного факультету зичимо Лілії успіху! 

Спілкувалася: голова НТСА біологічного ф-ту Людмила Макєєва 
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• Чемерис Ангеліна та Дударєва Наталія з університету Дю Мен 
«Я студентка магистратуры второго года, специальности «Экология окружающей среды», 

специализации «Токсикология окружающей среды» университета Дю Мэн (Ле Ман, Франция). 

В июле 2010 года я попала во Францию по программе 

двойного диплома между университами ЗНУ и Дю Мэн. 2 месяца (с 

июля по август) я занималась на летних курсах интенсивного 

изучения языка «D.U.F.O.S.» и с сентября 2010 года начала свою 

учёбу на магистратуре первого года по специальности «Экология 

окружающей среды», специализации «Молеклярная биология, 

клеточная биохимия и окружающая среда». 

В июне 2012 года я получила диплом магистра в ЗНУ, в 

университете Дю Мэн я дублировала 2 раза магистратуру первого 

года из-за языкового барьера, поэтому получение диплома магистра 

предусмотрено в 2013 году. На магистратуре первого и второго 

года предусмотрена обязательная практика. Для первого года – 2 

месяца, для второго года магистратуры – 5-6 месяцев.  

Практику первого года магистратуры я проходила в Валенсии 

(Испания) при Каванийском институте биоразнообразия и 

эволютивной биологии. Тематикой моих исследований – 

«Кофилогения кефалевых рыб и их паразитов – плоских червей в 

Средиземноморском басейне». Я не стипендиантка, потому 

пытаюсь подрабатывать (чтобы хоть как-то финансировать свою учёбу), хотя и тяжело этим 

заниматься во время учёбы: много пар, дополнительный заданий, переводы научных статей, 

презентации. Но на сезонных подработках, как гонки 24 часа Ле Ман, поработать уже удалось, и не 

раз. Хороший опыт, интересные люди, языковая практика». 

Ангеліна Чемерис, Дю Мен, Франція 
 

• Псьол Марина з Гьоттінгенського університету 
З жовтня минулого року я навчаюся у магістратурі Гьоттінгенського 

університету ім. Георга Августа за програмою «Нейрологія та поведінкові 

науки». Моє навчання стало можливим завдяки стипендії ДААД (Німецької 

служби академічного обміну). Навчання має переважно практичний 

характер, ми опановуємо сучасні методи молекулярної біології, 

електрофізіології, мікроскопії та ін., необхідні для передових досліджень 

діяльності мозку. Впродовж тільки першого семестру ми проходили 

стажування (окрім університету у трьох наукових інститутах: 

експериментальної медицини, біофізичної хімії та Німецькому центрі 

приматів), були присутні на лекціях всесвітньо відомих учених, серед яких 2 

Нобелівські лауреати (Роджер Тсієн та Ервін Неєр). Нещодавно я закінчила 

стажування у відділі Нейрогенетики, де вивчала електронну мікроскопію. 

Найближчим часом буду проходити 9-тижневу практику з петч-клемпу 

(patch-clamp), одного з найбільш прогресивних методів електрофізіології 

Псьол Марина, Гьоттінгенський університет, Німеччина 
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