
Шановні студенти! Раді повідомити вас про те, що  на базі кафедри 
ботаніки, екології  та методики навчання біології щорічно відбуваються перші 
тури Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з біології та 
екології. А також, уже третій рік поспіль Полтавський національний 
педагогічний університет імені В. Г. Короленка визначено базовим закладом 
вищої освіти із проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з біології. Організацію та проведення конкурсу покладено на 
колектив природничого факультету під керівництвом декана, доктора 
педагогічних наук, професора М.В. Гриньової. Тож запрошуємо вас до 
активної участі у конкурсах. 

Ви можете долучатися до реалізації науково-дослідних тем, що 
виконуються при кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології: 
«Мохоподібні синантропних, природних та урбанізованих екосистем: 
бріофлора, синтаксономія» № 0116U002581(керівник проф. Гапон С. В.) та 
«Структурно-функціональні особливості природних та штучних фітоценозів 
Лівобережного Лісостепу України № 0116U002582» (керівник проф. Орлова 
Л.Д.), узявши участь у підготовці збірників студентських наукових праць, 
наукових семінарах кафедри, конкурсах студентських наукових робіт та інших 
наукових заходах.   

Із 2015 р. на природничому факультеті ПНПУ імені В. Г. Короленка 
видається науковий журнал «Біологія та екологія» (ISSN2414-9810), який є 
одним із небагатьох фахових періодичних видань біологічного спрямування в 
Центральній Україні. На сторінках журналу  українські та закордонні учені-
біологи і представники суміжних із біологією наук здійснюють апробацію 
оригінальних наукових досліджень, обмін думками, ведуть наукові дискусії з 
актуальних проблем біології та екології. Редакційна колегія журналу запрошує 
молодих науковців до співпраці. 

Наразі видано збірник наукових праць студентів «Сучасні досягнення 
природничих наук» (ПНПУ, 2019).   Чекайте незабаром збірник «Сучасні 
досягнення природничих наук» за 2020 рік.   

У 2019 р. студенти, що працюють при кафедрі ботаніки, екології та 
методики навчання біології стали переможцями  ІІ етапу Всеукраїнських 
студентських олімпіад: 

1.  Білан Т. О.– ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади із дисципліни 
«Екологічна безпека», Кременчуцький національний університет імені Михайла 
Остроградського м. Кременчук, 3-5 квітня 2019 р. (ІІІ місце). 

http://pnpu.edu.ua/news/studentka-pryrodnychogho-fakuljtetu-tamara-bilan-
peremozhnycja-ii-etapu-vseukrajinsjkoji-studentsjkoji-olimpiady-iz-dyscypliny-
ekologhichna-bezpeka.html 
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2.  Снагощенко А. О. – ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Екологія (22-24 квітня 2019 р. в Одеський державний екологічний 
університет) диплом ІІІ ступеня. 

3. Черних В. О.– ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Екологія (22-24 квітня 2019 р. в Одеський державний екологічний 
університет) диплом ІІІ ступеня за високий рівень підготовки. 

4.  Снагощенко А. О., Черних В. О. – ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності «Екологія (22-24 квітня 2019 р. в Одеський державний 
екологічний університет) диплом за ІІ командне місце. 

http://pnpu.edu.ua/news/studenty-pryrodnychogho-fakuljtetu-peremozhci-ii-
etapu-vseukrajinsjkoji-studentsjkoji-olimpiady-zi-specialjnosti-ekologhija.html 

 
5.  Нікітченко В. М. – ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

біології ( напрям «Біологія рослин») (17-19 квітня 2019 р. Миколаївський 
національний аграрний університет) диплом ІІІ ступеня. 

http://pnpu.edu.ua/news/viktorija-nikitchenko-dyplomantka-ii-etapu-
vseukrajinsjkoji-studentsjkoji-olimpiady-z-biologhiji-naprjam-biologhija-
roslyn.html 

 
6.  Самсоненко В. В. – II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

біології (17-18 квітня 2019 р. Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького) диплом ІІІ ступеня. 

http://pnpu.edu.ua/news/viktorija-samsonenko-peremozhnycja-ii-etapu-
vseukrajinsjkoji-olimpiady-z-biologhiji.html 

 
 
Також у 2019-2020 рр.  студенти брали участь у всеукраїнських та 

регіональних конкурсах наукових робіт і здобули перемоги: 
1. Запорожець В. К. – ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 
за галуззю знань «Екологія» (20-22 березня 2019 р. на базі Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка). Наукова 
робота «Сучасний стан та шляхи збереження охоронюваної лучної флори 
околиць села Нижні Млини Полтавського району» (науковий керівник: проф. 
Орлова Л. Д.). 

2. Семенко М. В. – І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт у галузі знань «Біологія» (18-20 квітня 2019 р. 
ПНПУ імені В.Г. Короленка). Наукова робота «Продуктивність та якість 
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сировини звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) сорту Топаз за умов 
культивування» (наукові керівники: проф. Оніпко В. В., проф. Поспєлов С. В.).  

http://pnpu.edu.ua/news/u-pnpu-vyznachyly-peremozhciv-ii-etapu-
vseukrajinsjkogho-konkursu-studentsjkykh-naukovykh-robit-u-ghaluzi-znanj-
biologhija.html 

 
3. Запорожець В. К. – ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 
за галуззю знань «Екологія» (18-20 березня 2020 р. на базі Полтавського 
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка). Наукова 
робота «Стан та перспективи збереження Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. 
Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchidaceae) в околицях с. Н. Млини 
Полтавського району Полтавської області» (науковий керівник: проф. 
Орлова Л. Д.). 

http://pnpu.edu.ua/news/student-prirodnichogo-fakultetu-vladislav-
zaporozhecz-diplomant-vseukra%d1%97nskogo-konkursu-studentskih-naukovih-
robit-zi-speczialnosti-ekologiya.html 
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