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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 
 

ЗНАЙОМСТВО З НАУКОВИМ ТОВАРИСТВОМ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ  

 
Наукове товариство студентів та аспірантів – це перспективна організація студентського 

самоврядування. Це найкращі студенти факультетів, які бажають займатися та займаються науковою 

діяльністю. Щорічно студенти-активісти НТСА перемагають в конкурсах, беруть участь у семінарах 

круглих столах та конференціях університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного 

рівнів, а також отримують престижні стипендії та беруть участь у програмах  міжнародного 

студентського обміну. Завдяки нашій діяльності студенти отримують безцінний досвід науково-

дослідної роботи, підвищують свої професійні навички та кваліфікацію.  

Наукове студентське товариство 

Запорізького національного університету було 

створено в 2006 році за ініціативи тодішнього 

ректора ЗНУ С. М.Тимченка Координатором 

товариства стала провідний фахівець науково-

дослідного сектору І. А.Христич, яка разом з 

першим головою НСТ ЗНУ Павлом Лютіковим 

та радою НСТ розробили перше Положення, 

символіку НСТ та зробили все можливе для 

становлення нової організації в нашому 

університеті. В 2007-2008 навч. році НСТ 

очолювала Катерина Сіріньок- Долгарьова. В 

2008 році головою НСТ було обрано Світлану Сирицю, яка очолювала Наукове товариство до 2012 

року. Потім НТСА ЗНУ очолювала магістрантка юридичного факультету Ксенія Мяснянкіна. А 

восени 2012 року  головою Наукового товариства було обрано голову фізичного факультету, 

Валентину Кучерук.  

У своїй діяльності НТСА керується такими принципами:  

 верховенства наукової діяльності;  

 рівноправності усіх членів товариства; 

 органічного зв'язку процесу навчання та науково-

дослідної діяльності; 

 неприналежності до будь-яких політичних партій, рухів 

тощо. 

Основні завдання НТСА Університету: 

1)залучення осіб, які навчаються в Університеті, до 

науково-дослідницької роботи; 

2)допомога студентам у освоєнні та поглибленому вивченні 

дисциплін навчального плану; 

3)оволодіння сучасними методиками і навичками 

проведення самостійних наукових досліджень; 

4)оволодіння формами організації та проведення наукових 

досліджень; 

5)пошук і підтримка талановитих дослідників серед осіб, які 

навчаються в Університеті, надання їм всебічної допомоги; 
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6)організація та розвиток міжуніверситетського, міжнародного наукового і культурного 

співробітництва; 

7) пошук та сприяння запровадженню нових форм роботи осіб, які навчаються в Університеті; 

Одним з важливих напрямків діяльності організації є інформування про різні наукові та освітні 

проекти в Україні та світі. З цією метою існує сайт, електронна розсилката інформаційні стенди 

організації на території нашого вишу. 

Восени цього року змінено назву нашого товариства тепер ми - Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених(НТСАДМВ). 

НТСА ЗНУ складається з НТСА 13 факультетів та НСТ ЕПК, кожний з яких є невід’ємною та 

важливою частиною товариства. НТСА факультетів мають власні традиції та особливості, заходи та 

ідеї, проте лише разом ми є великою та потужною організацією. 

НТСАДМВ відкрите для нових ідей та пропозицій до співпраці! 

 

 Склад почесних членів НТСА поповнила наша випускниця – 

Людмила Макєєва 

З 2012 по 2013 рік НТСА біологічного факультету 

очолювала Макєєва Людмила, крім цього вона була першою 

заступницею голови НТСА Ксенії Мяснянкіної. За цей час вона 

встигла провести багато заходів як факультетського, так і 

університетського рівня. Під керівництвом Макєєвої Людмили 

НТСА біологічного провело такі конкурси як «Найкращий 

знавець екології», «Найкращий знавець біології», «Найкращий 

знавець ландшафтного дизайну», круглий стіл «Міфи екології». 

В березні 2012 року на базі о факультету відбулася підсумкова 

науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з напряму «Біологічні науки». В 

травні 2012 р. була проведена І Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», яка 

була присвячена 25-річчю нашого факультету. Людмила 

прийняла участь у V Всеукраїнському з’їзді представників 

студентських наукових товариств вищих медичних 

(фармацевтичних) навчальних закладів України. Під час з’їзду 

була створена єдина інтегральна база СНТ для спрощення 

інформування студентів про конференції, наукові заходи та з 

метою обміну досвідом та порадами в режимі on-line.У власні досягнення Людмили входить 

стажування в Graceland University (США) 2010/11 н. р. за програмою Global UGRAD, та у Польщі за 

програмою Study tours to Poland (листопад 2011), а також здобуття звання лауреата обласного 

«Конкурсу обдарованої молоді - 2012» в галузі науки «Експериментальні та клінічні аспекти 

медицини». Людмила має понад 20 публікацій в журналах (в тому числі іноземних) та в збірниках 

конференцій міжнародного, всеукраїнського, регіонального та університетського рівнів. 

Зараз Людмила працює асистентом на кафедрі Гістології, цитології та ембріології Запорізького 

державного медичного університа. 

Ми пишаємося своїми випускниками та зичимо їм життєвих сил, натхнення та творчої наснаги! 

 

Спецвипуск підготувала голова НТСА біологічного факультету Олена Попазова 
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