Міжнародне співробітництво біологічного факультету:
міжнародні організації, конгреси та експедиції
Співробітники біологічного факультету є учасниками різних міжнародних наукових
товариств. Кафедра біохімії бере активну участь у роботі Українського біохімічного
товариства, що є частиною Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS). На базі
нашого факультету був проведений один з конгресів Українського біохімічного товариства
(2006 р.). Викладачі, аспіранти та студенти кафедри біохімії, а також кафедри
молекулярної біології та біотехнології постійно беруть участь у конгресах УБТ (2010 –
м.Одеса; 2014 – м.Київ) та щорічних конгресах FEBS, презентуючи усні та стендові доповіді
за результатами досліджень. На базі кафедри ботаніки та екології рослин був проведений
конгрес Українського ботанічного товариства.
Доцент кафедри мікології та фітоімунології Акулов О.Ю. є членом Міжнародної
асоціації таксономістів рослин (IAPT). Доцент кафедри зоології та екології тварин Шандіков
Г.О. є міжнародним науковим спостерігачем рибного промислу в Антарктиці. Починаючи
з 2012 р. доцент кафедри зоології та екології тварин Д.А. Шабанов є членом Президії
Російського герпетологічного товариства ім. В.Н. Нікольского. Завідувач кафедри фізіології
людини та тварин професор Бондаренко В.А. є Соросовським професором.
Особо слід відзначити конференції молодих вчених, що надають можливість апробації
результатів наукової

роботи студентській молоді. Факультет щорічно організує

міжнародну конференцію молодих вчених «Від молекули до біосфери».
Співробітники факультету беруть участь у міжнародних експедиціях. Так, пошукач,
асистент кафедри мікології та фітоімунології Прилуцький О.В. у 2010 р. приймав участь в
експедиції до Біосферного резервату «Смоленське Поозерр’я» (Росія). Під час експедиції
відбувався обмін досвідом щодо охорони грибів та природних комплексів, частинами
яких вони є. Поглиблено знання про функціонування особливо охоронюваних природних
територій, з метою запровадження цих знань при викладанні курсу «Біорізноманіття
грибів з основами мікосозології».
Кафедра зоології та екології тварин протягом багатьох років також приймає активну
участь у проведенні полярних досліджень у Арктиці та Антарктиці з безпосередньою
участю а арктичних та антарктичних експедиціях. Зокрема доцент кафедри А.Ю. Утєвский у
2010 р. був керівником 1-ї Української арктичної експедиції, також працював на Полярній
станції Хорнсунд (Шпіцберген, Норвегія).

