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Інформаційний бюлетень НТСАДМВ ЗНУ 

СПЕЦВИПУСК КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ НТСАДМВ ЗНУ 
«Найяскравіші» події Наукового товариства студентів, аспірантів,  

докторантів і молодих вчених за 2014-2015 навчальний рік 
25 листопада на факультеті СПП в рамках 

Гендерного форуму-2014, Національної кампанії 

«Стоп насильству!» та щорічної акції «16 днів 

проти насильства» був проведений круглий стіл 

«Комплексний підхід щодо профілактики 

насильства в сім'ї». Подібні зустрічі стали вже 

традиційними. Так, щороку з 25 листопада по 10 

грудня тут проводять інформаційні акції, основна 

мета яких – підвищити рівень усвідомлення 

суспільством ґендерних проблем, проблем 

насильства, торгівлі людьми та жорстокого 

поводження з дітьми. 

 
7 листопада на економічному факультеті 

відбулося традиційне щорічне інтелектуальне 

змагання «Що? Де? Коли?» серед учнів старших 

класів шкіл Запоріжжя. Взяти участь у змаганні з 

ерудиції виявили бажання 42 команди 

старшокласників (на 9 більше, ніж минулого 

року) з 40 запорізьких шкіл. Інтелектуальна гра 

складалася з двох турів по 12 запитань у 

кожному. Її ведучим традиційно виступив 

студент економічного факультету Сергій 

Медвідь. До складу суддівської колегії та членів 

лічильної комісії увійшли студенти економічного 

факультету Герміне Багдасарян, Дмитро 

Гурковський, Олександра Сінєкаєва та Юлія 

Редька. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
У рамках двосторонньої зустрічі, яка 

відбулась 11 грудня, керівництво нашого 

університету підписало меморандум про 

співпрацю з Центром німецького права 

юридичного факультету Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка, 

яким передбачено відкриття на базі факультету 

Регіонального відділення Центру німецького 

права. У рамках цієї зустрічі студенти 

юридичного факультету отримали можливість 

за допомогою скайп-зв’язку поспілкуватись із 

доктором Бернгардом Шлоером – 

представником юридичного факультету 

Мюнхенського університету. 

 

 
 

17 лютого з метою залучення студентської 

молоді до науково-дослідної роботи на 

факультеті фізичного виховання ЗНУ відбулося 

засідання круглого столу «Видатні спортсмени 

– студенти та випускники факультету», 
присвячене Дню студентської науки. Основна 

мета цього заходу – розкрити потенційні 

можливості найбільш талановитих студентів, які 

зможуть в подальшому інтегруватись у велику 

науку. 
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Понад 220 учасників зібрала в Запорізькому 

національному університеті ІІІ регіональна 

науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку медичних, 

фармацевтичних та природничих наук», яка 

відбулася 29 листопада. Хоча захід є 

регіональним, він набув такої популярності, що 

цього року у ньому взяли участь 10 

представників Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольця (м.Київ). 

 
26 грудня на фізичному факультеті 

відбулася фінальна інтелектуальна гра «Що? 

Де? Коли?», у якій зустрілися чотири команди 

факультету: «Літр» (4 курс), «За Валеру» (4 

курс), «Crazy Squirrel» (1 курс) та «Heavy 

physics» (2 курс). На студентів очікували чотири 

тури: конкурс капітанів, тур теоретичних 

запитань, запитання від декана фізичного 

факультету та запитання від викладачів 

факультету.  

 
31 березня Наукове товариство студентів та 

аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗНУ 

провело університетський семінар-тренінг із 

тайм-менеджменту. Участь у заході взяли 

близько 50 студентів нашого вишу. Учасники 

здобули чимало нових знань і практичних 

навичок щодо організації власного часу. 

Наприкінці тренінгу всіх учасників було 

нагороджено сертифікатами. 

26-27 березня відбулася підсумкова 

науково-практична конференція ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу наукових 

студентських робіт за галуззю «Слов’янські 

мови та літератури». Роботи були надіслані із 

різних куточків України, тому у конференції 

взяли участь конкурсанти із Києва, 

Дніпропетровська, Львова, Одеси, Харкова, 

Бердянська, Запоріжжя та інших міст. 

 
12 березня пройшла Міжрегіональна 

науково-практична конференція студентів та 

молодих учених «Сучасні тенденції розвитку 

менеджменту», в якій взяли участь 154 

науковця із Запоріжжя, Ужгорода та Харкова. 

Свої наукові розробки представив гість 

конференції – координатор громадської 

організації «Асамблея діячів культури», автор та 

куратор проекту «Флеш Арт Запоріжжя», 

організатор та ліцензіат проекту «ТЕDx 

Запоріжжя» Денис Васил’єв. 
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