8 листопада 2012 року відбулось щорічне «Свято відмінника та активіста.
Презентація кафедр біологічного факультету для першокурсників».
За успіхи в навчанні, плідну наукову роботу, активну участь у громадському
житті біологічного факультету, досягнення в спорті 56 студентів нагороджено
грамотами.
Наші активісти
Серед активних учасників громадського життя факультету слід відзначити
наступних студентів:
- Меламед Родион (БГ 32) – студентський декан біологічного факультету,
куратор загально університетського літературного клубу «Бандероль»,
капітан факультетських студентських команд з інтелектуальних ігор та
КВК;
- Кур’ята Ольга (БГ 41) – голова профспілкового бюро студентів
біологічного факультету;
- Мелешко Олена (Б 144) – голова СНТ біологічного факультету;
- Олійник Дар'я (БГ 32) – секретар студентської навчальної ради
біологічного факультету, голова студентської редколегії;
- Олійниченко Єлизавета (БХ 31) – староста та профорг ІІІ курсу;
- Каширін Олег (БГ 32) – активний учасник підготовки і проведення
факультетських заходів (Дні факультету, Дні відкритих дверей,
презентацій факультету для першокурсників та абітурієнтів );
- Павлов Ігор (БГ 51) – звукорежисер факультетських заходів.
Наші відмінники
За підсумками літньої сесії 2011-2012 навчального року на факультеті
навчаються 26 відмінників. Серед них слід відзначити:
-Москальова Віталія (БГ 32), який склав тільки на «відмінно» 4 сесії з 4;
- Шулік Вікторію (Б 133), яка склала тільки на «відмінно» 3 сесії з 4;
а також іменних стипендіатів:
- Сапожнікова Валерія (БХ 21) – стипендія ім. І.М. Буланкіна;
- Мелешко Олена (Б 144) – стипендія ім. О.В. Нагорного;
- Темников Олексій (БХ 31) – стипендія ім. І.І. Мечникова;
- Бондарєва Анастасія БХ-51, відмінниця, стипендія Харківського
міського благодійного фонду Юрія Сапронова, заступник голови СНТ БФ
Сапожнікова Валерія (БХ 21) у складі команди студентів університету здобула
диплом другого ступеню на ІІІ Міжнародному турнірі з природничих наук
(Санкт-Петербург, РФ)

Участь наших студентів у спортивних заходах
У рамках 63 Спартакіади Харківського національного університету ім. В.Н.
Каразіна студенти біологічного факультету у командному заліку здобули
перемоги з :
- легкої атлетики ( І місце );
- крос ( І місце );
- шахи ( І місце ).
Як кращих спортсменів біологічного факультету слід відзначити:
- Андренко Ірину (Б 151) – шахи, шашки; неодноразовий призер
всеукраїнських та європейських шахових турнірів;
- Устенко Марину (БХ 41) – легка атлетика;
- Афонічеву Яну (БХ 51) – волейбол;
- Дику Лілію (БГ 31) – волейбол.
Участь наших студентів у культурних заходах
Студенти першого курсу в жовтні приймали участь у традиційному
конкурсі художньої самодіяльності «Alma mater» і були нагороджені
грамотою у номінації «За романтизм та позитивність програми»;
4 грудня факультетська студентська команда КВК «Позже скажем»
приймала участь у загально університетському турнірі та посіла ІІІ
місце.
Факультетська студентська команда з інтелектуальних ігор посіла 3
місце у турнірі з інтелектуальних ігор на кубок профбюро фізичного
факультету університету.
Студенти біологічного факультету є ініціаторами створення в
університеті літературного та кіноклубу «Бандероль», проведення
міжвузівських студентських літературних та кіновечорів.
Студенти біологічного факультету приймають активну участь у роботі
університетського хору та танцювальних колективів.

