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Круглий стіл, присвячений проблемам 
та сучасним тенденціям перекладацької 
діяльності в Україні, відбувся з ініціати-
ви заступника декана з виховної роботи 
Наталії Іванівни Тяпкіної, студентської ор-
ганізації «Припечатанные©» та за сприян-
ня НТСАДМВ факультету журналістики.

Під час зустрічі студентство та запро-
шений гість обговорили основні напрям-
ки та складнощі роботи перекладача, 
сучасні умови розвитку перекладацької 
діяльності. Також темою живої дискусії с 
стали проблеми стилістичного та літера-
турного перекладу. Ілля Бей розповів сту-
дентам про історичні аспекти роботи над 
іншомовними текстами.

Усі присутні на зустрічі отримали вели-
чезне задоволення від щирого та нефор-

мального спілкування з практикуєчим пе-
рекладачем, а він поділився з майбутніми 
спеціалістами практичними навичками, 
так би мовити, з перших рук.

Автор: Ніка Усатова

Реалії перекладу
13 жотня 2015 року у стінах другого корпусу Запорізького національного універ-

ситету відбулася зустріч студентів факультету журналістики з магістром бо-
гослов’я, докторантом Карлова університету у Празі, викладачем Київської ду-
ховної академії та перекладачем з десяти мов Іллєю Беєм.

Доктор юридичних наук, професор 
Київського університету права НАН Украї-
ни, академік Академії наук вищої школи 
України Роман Шишка та доктор юри-
дичних наук, завідувач відділу проблем 
договірного права Науково-дослідного 
інституту приватного права і підприєм-
ництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака Націо-
нальної академії правових наук України 
Андрій Гриняк розповіли студентам юри-
дичного факультету про нюанси такого 
поняття як відповідальність, особливості 

його застосування у цивільному праві. 
Виступ експертів викликав низку питань 
у майбутніх юристів, оскільки дисциплі-
на «Цивільне та сімейне право» (Загальна 
та Особлива частини) є однією з базових, 
знання з неї поповнюються з кожним на-
вчальним роком.

Молоді правники були вдячні гостям 
за змістовну та цікаву лекцію, яка обов’яз-
кого стане при нагоді майбутнім практи-
кам юриспруденції.

Важливе питання для правників
5 листопада 2015 року на юридичному факультеті ЗНУ відбулася зустріч зі зна-

ними українськими правниками та науковцям, під час якої вони прочитали лекцію 
на тему «Відповідальність у цивільному праві».



Традицією на факультеті стало те, 
що заходи подібного роду організову-
ють студенти 4 курсу. 

Літературний вечір  пройшов під 
назвою − «Слово, що не прохолоне…». 
Автор  сценарію, Оксана Чаплюн,  мала 
на меті – провести не звичайний літе-
ратурний вечір, а цікавий та змістов-
ний захід, який би насамперед  через 
образи письменників, які входили до 
складу «ВАПЛІТЕ»,  розкрив  їх твор-
чий світ, уподобання, звички, тобто все 
те  чим вони жили і що їх турбувало. 

Задля цього було поставлено сценку, 
яка презентувала глядачам  один вечір 
із життя ваплітянців.

Учасники вечора постали, як живі 
прототипи письменників: М. Яловий, 
М. Хвильовий, С. Пилипенко, М. Йоган-
сен, А. Любченко, М. Яновський, П. Ти-
чина, М. Бажан,  О. Досвітній, М. Куліш.
Завершився вечір уривком із «Вступ-
ної новели» М. Хвильового. 

Глядачі нагородили учасників 
оплесками, а керівник студентів, Окса-
на Проценко, висловила щиру подяку.

«Слово, що не прохолоне…»
12 листопада 2015 року студенти філологічного факультету організували й провели літературний вечір, при-

свячений 90-річниці від  заснування літературної організації «ВАПЛІТЕ». 

Конкурс пройшов в декілька ета-
пів, які охоплювали демонстрацію як 
теоретичних знань, так і практичного 
досвіду. І етап – конкурс-вікторина; ІІ 
етап складався з двох частин: аналіз 
життєвих ситуацій та психологічний 
аналіз сучасних мультфільмів; ІІІ етап 
конкурсу - це захист колективних про-
ектів на будь-яку тему актуальної про-
блеми психології. 

Ведучою конкурсу була голова 
НТСАДМВ СПП Козюра Наталія. Всі 
команди проявили себе як справжні 

знавці в сфері психології, були актив-
ними,  креативними та зацікавленими 
учасниками, гідно представили свою 
команду та плідно попрацювали. До 
конкурсу також долучилися 1-й та 2-й 
курс в якості вболівальників та членів 
лічильної комісії.

За підсумками конкурсу І місце 
посіла команда 3-го курсу, гр. 3123-
2 «Доза ВК (Выготской культуры)». 
ІІ – команда 5-го курсу, гр. 7.31215 
«Малинки» та ІІІ – команда 3-го курсу, 
гр. 3123-1 «Когнитивний консонанс».

Справжні знавці психології
23 листопада  2015 року на факультеті соціальної педагогіки та психології вперше був проведений конкурс «Знав-

ці психології» між 3-5 курсами, в результаті якого була визначена краща команда психологів.

У сучасному світі проблема ство-
рення штучного інтелекту піднімається 
все частіше. То тут, то там промайнуть 

замітки в газетах, що штучний інтелект 
(ШІ) уже практично створений або за-
стосовується на практиці у військових 
цілях, космічних дослідженнях, меди-
цині тощо. Пристрасті розпалюють і 
фантастичні фільми, щорозповідають 
про реальне існування ШІ.  Телеглядач 
приходить до висновку, що до ство-
рення ШІ залишилося жити зовсім не-
довго, і не пройде і століття, як долю 
людства буде вершити якась складно 
організована машина. 

Чи так це? Чи можливе створення 
ШІ в принципі? і скільки залишилося 
чекати, якщо це можливо? Саме цими 
питаннями зацікавились студенти ма-

тематичного факультету. Вела круглий 
стіл голова НТСАДМВ математичного 
факультету Болєєва Ірина. У ході дис-
кусій було з’ясувано, що однозначної 
відповіді, що ж таке «штучний інте-
лект» на даний момент не існує, оскіль-
ки кожен автор має свою думку з цього 
приводу. 

Особливість ШІ в тому, що це не 
складна і дорога технологія, це про-
грамний продукт, який легко тиражу-
вати. Але, якщо дозволити «розумній» 
машині приймати самостійні рішення, 
то неможливо знати заздалегідь, що це 
будуть за рішення, і немає впевненості, 
що ці рішення влаштують людину. 

Дійсніть та майбутнє штучного інтелекту
25 листопада 2015 року у корпусі №1 ЗНУ відбувся круглий стіл на тему «Математика у контексті штучного 

інтелекту». 
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