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Діяльність наукового товариства студентів «Заповідне Побужжя» спрямована 

на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових 

(професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій, а також досвіду одержання 

знань та умінь через дослідження.

Головними завданнями товариства є:

- екологічна освіта студентської молоді і населення загалом шляхом організації 

різноманітних видів діяльності безпосередньо в природному середовищі, в світі 

природи;

- проведення заходів на екологічну тематику та співпраця екологічного товариства 

ФЕТБ з аналогічними товариствами інших навчальних закладів;

- залучення студентів до проведення масових екологічних акцій, конкурсів, 

вікторин, круглих столів тощо;

- організація та проведення екологічних екскурсій маршрутами і екологічними 

стежками НІШ та РЛП;

- сприяння розвитку природоохоронного та екологічного руху на Миколаївщині;

- розвиток умінь приймати рішення щодо проблем навколишнього природного 

середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;

- розробка рекомендацій з формування екологічної етики й естетики, популяризація 

екологічних знань;

- відродженні кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з 

довкіллям, виховання любові до рідної природи.

Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом є одним із 

найважливіших засобів формування висококваліфікованих фахівців. Метою даного 

напрямку наукової роботи в товаристві є формування наукового світогляду, сприяння 

молодим дослідникам в опануванні методології і методів наукового пошуку. Крім 

того, студенти набувають умінь користуватися науковою, довідковою, методичною 

літературою, оволодівають методами інформаційного пошуку (також і в системі 

Інтернет).

Студенти, які відвідували засідання та практичні заняття наукового товариства 

у 2020-2021 н.р. мали можливість:



1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та 

дослідницької роботи;

2) брати участь в науковому житті НУК ім.адм. Макарова (написання статей, 

тез доповідей, наукових робіт), що публікуються в різних наукових виданнях;

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових семінарах та 

конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших екологічних питань;

4) брати участь в проведенні «круглих столів», дебатів, де обговорюються 

актуальні екологічні проблеми регіону, країни, світу;

5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі навчання.

Заняття наукового товариства проводять провідні науково-педагогічні

працівники кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен 

НПП кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами.

Науково-дослідна робота товариства включає в себе польове експедиційне 

вивчення широкого спектру екологічних проблем. Результати досліджень 

доповідалися на всеукраїнських і студентських конференціях та висвітлені у 

публікаціях. Виконання науково-дослідних робіт разом зі студентами -  одне з 

найважливіших завдань науково-педагогічного складу кафедри.

У звітному навчальному році на кафедрі екології та природоохоронних 

технологій проводилась робота студентського наукового товариства за такою 

тематикою: розробка заходів з відновлення озерних екосистем на прикладі 

заплавного озера Катлабуг, еколого-біоморфологічна структура фітобіоти 

Михайлівського природоохоронного відділення Природного заповідника 

"Єланецький степ, розробка заходів екологічної безпеки при експлуатації установки 

термічного знешкодження непридатних та заборонених пестицидів, оцінка якості 

води річки Південний Буг у межах Миколаївської області та ін.

У роботі товариства беруть участь студенти 1-4 курсів спеціальності 101 

Екологія. Основними напрямками є творча, польова та наукова робота (для студентів 

1-2 курсу) та науково-дослідницька робота (для студентів 2-4 курсу). На 01.08.2021 р. 

у товаристві працюють 27 студентів І-VI курсів кафедри екології та 

природоохоронних технологій.



Члени наукового товариства виступали ініціаторами та співорганізаторами 

проведення в Університеті наукових квестів, круглих столів, екологічних акцій, 

відеолекторіїв та форумів; беруть участь у різноманітних наукових конференціях, 

олімпіадах, конкурсах та грантових програмах; працюють у товаристві за науковими 

інтересами, створюючи комунікативні та інформаційні осередки у студентському 

середовищі.

Проведення екскурсій в зоологічний парк, музеї, еко виставки, промислові 

підприємства та лабораторії тощо, під час яких збирається природний, фото- та відео 

матеріали, котрі використовуються для створення колекцій, фотовиставок тощо. 

Кожен з напрямків роботи товариства має свої конкретні завдання. При проведенні 

польових пошукових робіт студенти поглиблюють свої знання з профільних 

дисциплін, формують вміння працювати з природничим матеріалом, додатковими 

джерелами інформації: довідковою інформацією та ін.

Мета роботи в науковому товаристві на перших курсах полягає в тому, щоб 

зацікавити студента у творчості, залучити до дослідницького підходу в усіх сферах 

його діяльності. Безпосередні задачі роботи в товаристві на першому та другому 

курсах: поглиблення знань з дисциплін загальноосвітньої та фундаментальної 

підготовки за спеціальністю; розширення ерудиції студента як майбутньої 

особистості; визначення схильності студента до досліджень в тому чи іншому напрям

У 2020-2021 н.р. студентами (під керівництвом НІ 111 кафедри) були проведенні 

наукові роботи за наступними темами: аналіз рівня забруднення повітряного басейну 

м. Миколаєва, дослідження популяцій голосімянника одеського на території 

Михайлівського відділення ПЗ Єланецький степ, аналіз викидів від транспортних 

засобів та шляхи їх зменшення у Миколаївській області, формування та перспективи 

розвитку екологічної мережі Березанського району Миколаївської області, 

обґрунтування доцільності застосування твердого біопалива в автономній системі 

теплопостачання, аналіз можливості зниження рівня забруднення ґрунту 

пестицидами на основі впровадження біотехнологічних заходів його оздоровлення та 

ін.
Члени наукового товариства брали активну участь у 2020-2021 н.р. у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських



наукових робіт. Напередодні Дня української писемності та мови члени наукового 

товариства Університету взяли участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної 
єдності.

Протягом звітного періоду проведено 8 засідань, на період карантину більшість 

засідань ради товариства відбувались в дистанційній формі (онлайн-засідання 

(ZOOM).

Активну консультативну та організаційну допомогу надають молодим 

науковцям проф. В.І. Наконечний, проф. Г.Г. Трохименко, доц. Н.І. Магась, доц. С.М. 

Літвак, доц. О.А. Літвак, доц. В.В. Благодатний, А.М. Мозговий та О.М. Маринець.

Згідно тематик досліджень науковими керівниками було проведено науково- 

методологічні семінари, відеолекторії, диспути, виїзні практичні роботи, активними 

учасниками яких були: Ю.Честних, Т. Луц, М. Скрипник, О. Кібаров, К. Портна, І. 

Рибачук, О. Кособуцька, В. Почечуєв, О. Данілова та І. Мусонов, І. Соченінова, Д. 

Кушнір, Є. Соломчак, Д. Гарт.

У плануванні наукової роботи студентів враховується не лише можливості 

матеріальної бази кафедри, але і побажання студента займатись тим чи іншим 

напрямком науковим досліджень. Наукові зібрання проводяться почергово всіма 

науково-педагогічними працівниками кафедри у вигляді дискусій, конференцій, 

семінарів тощо. Результати наукової роботи товариства використовуються у 

навчальному процесі, для участі у виставках, конкурсах, конференціях міського, 

обласного та всеукраїнського рівнів та ін. Кафедра надає великого значення і велику 

увагу роботі студентського наукового гуртка, розуміючи, що тільки систематична 

робота допомагає поглибити і закріпити теоретичні знання, а також підготувати 

молодь до майбутньої самостійної науково-дослідної роботи.

Уміння і навички дослідницької діяльності безцінні для майбутнього фахівця 

еколога і складають одну із ключових складових його професійного успіху. Успішна 

робота факультету та зокрема кафедри екології та природоохоронних технологій є 

наслідком небайдужості та особистої відповідальності кожного навчально- 

педагогічного працівника за вибір майбутнього студентами ФЕТБ.



За результатами наукових досліджень студентами були опубліковані тези 

доповідей у збірниках науково-практичних конференцій та статті у фахових 

виданнях.

Упродовж 2020 -  2021 навчального року регулярно проводились засідання 

наукового товариства згідно плану та за відповідною тематикою.

За результатами наукових досліджень студентами були опубліковані тези 

доповідей у збірниках науково-практичних конференцій та статті у фахових 

виданнях.

В цілому діяльність студентського наукового товариства «Заповідне Побужжя» 

упродовж 2020 -  2021 навчального року було організовано на високому рівні 

відповідно до напрямів та змісту наукової діяльності кафедри екології та 

природоохоронних технологій.

Свої знання, наукові результати, вміння організувати та проводити презентацію 

робіт із використанням найсучаснішої техніки, студенти відточують на засіданнях 

наукового гуртка, де вони отримують навички вкрай необхідні в сучасних умовах 

господарювання.

Науково-дослідна робота студентів підсилює активні, творчі начала в 

навчальному процесі, слугує потужним засобом селективного відбору кадрів для 

підготовки молодих вчених, збереження й відновлення наукових шкіл. Фахівці, котрі 

мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш оригінальне мислення, 

як правило, досягають визначних успіхів у своїй професійній діяльності.
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