
Наукова діяльність студентів 
природничого факультету 
І семестр (2020-2021 року) 



Студентське наукове товариство 
забезпечує підвищення наукового 

потенціалу студентів природничого 
факультету 

Студенти природничого факультету 
приймають участь в онлайн та офлайн 

конференціях, відвідують наукові семінари 
та тренінги, беруть участь у наукових 

конкурсах, турнірах, олімпіадах, тощо . 



Гурток «Флора» 
І семестр 2020-2021 н.р. видався продуктивним серед 
ботаніків нашого факультету. 
Так, студенти разом із викладачами: 
• Організували виїзну екскурсію до лісопарку  (вереснь) 
• Відвідали екскурсію у групі студентів 1-3 курсу з теми 

«Гриби і рослини харківського лісопарку»  (жовтень) 
• Провели заняття з теми «Пігменти рослинних 

організмів» (листопад) 
• Провели заняття «Екологічні особливості тропічних 

рослин» (листопад) 
• Результати досліджень опрацьовуються для 

представлення наукових конференціях 



Орнітологічні дослідження на кафедрі зоології 
проводилися за такими напрямками: 

• Комплексне дослідження на тему: Структурно-
функціональна організація тварин на техногенних об'єктах 
Харківської області  

• Польові дослідження в умовах лабораторії відділу з 
вивчення хвороб птахів ННЦ «Інститут експериментальної 
і клінічної ветеринарної медицини» 

• За результатами дослідження опубліковано 13 тез 
(конференцій) 

 



 
Учасники гуртка кафедри хімії 

«Синтез»  
• Провели  для студентів І курсу засідання, 

присвячене історії кафедри хімії (вересень) 
• Практичне заняття «Вивчення методик 

вирощування монокристалів неорганічних солей на 
прикладі купрум (II) сульфату та хром(III)-калій 
сульфату» (жовтень) 

• Практичне заняття «Виготовлення люмінофорів на 
основі боратної кислоти з органічними 
активаторами» (листопад) 

• Практичне заняття «Вивчення методик 
вирощування металічних кристалів на прикладі міді 
та вісмуту» (грудень) 
 

 



На кафедр спеціальної педагогіки 
студенти  активно працюють з використанням сучасних 

методів та технологій:  

  

• Каністерапія у роботі з дітьми з  
      психофізичними порушеннями (вересень) 
• Провели захід до Міжнародного дня 

логопеда-дефектолога (жовтень) 
• Впроваджують культуру академічної 

доброчесності 
 
 



На факультеті функціонує валеоклуб 
В рамках засідання клубу 
проведено: 
• Акцію прфілактики 

боротьби зі СНІДом 
• Ознайомлення з 

основами раціонального 
харчування 

• Визнчення рівня 
соматичного  здоров’я 



Колоквіум  
«Наукове відкриття як етап 

пізнання» 
Традиційним стало  проведення Міжвузівських колоквіумів, 
присвячених лауреатам Нобелівскої премії з фізіології і медицини.  
7 жовтня  2020 року  на кафедрі анатомії І фізіології людини ім. проф.  
Я.Р.Синельникова успішно пройшло VIII  засідання Харківського 
міжвузівського студентського колоквіуму Организатор колоквіуму – 
кафедра анатомії і  фізіології людини ім. проф.  Я.Р.Синельникова, 
співорганізатори кафедра фізіології ХМУ,  кафедра нормальної та 
патологічної фізіології НФаУ, кафедра молекулярної біології та 
біотехнології ХНУ імені В.Н. Каразіна 



Учасники міжвузівського колоквіуму 

• Саржевський Станіслав, 
студент 5 курсу 
природничого 
факультету з доповіддю 
«Ціна ядра. Нобелівська 
премія з фізіології або 
медицини  2009 р.»  

Наш факультет представляв: 



Конкурс студентських робіт 

Проведено І тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальності 091 Біологія 

Переможці конкурсу : 
• В’юник Віталій (ботаніка) 
•  Асєєва Світлана (зоологія) 
• Андрусенко Людмила  (зоологія) 
• Гладких Анастасія (фізіологія 

людини) 
приймуть участь у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робі 
 
 



Ніч науки 



ЩО планується  
• Участь студентів у  II турі «Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт» зі 
спеціальності 091 Біологія  

• Організація та участь студентів у 
 IV міжнародній конференції молодих 

учених «Харківський природничий 
форум».  Учасниками форуму будуть 
студенти з Польщі, Республіки Біларусь. 

 



Дякую за увагу! 


