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Інформаційний бюлетень НТСАДМВ ЗНУ 

СПЕЦВИПУСК КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ НТСАДМВ ЗНУ 
29 жовтня стало знаковою датою для всіх членів Наукового товариства студентів та 

аспірантів Запорізького національного університету. Під час звітно-виборчої конференції 

делегати від усіх факультетів нашого вишу обрали нового голову цього органу студентського 

самоврядування, а також одностайно проголосували за злиття НТСА із Радою молодих вчених. 

У результаті цього в ЗНУ утворився новий структурний підрозділ, який має об’єднати разом не 

лише тих, хто тільки розпочав свою наукову кар’єру, але й їхніх більш досвідчених колег, – 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених.  

Голова НТСА Валентина Кучерук прозвітувала перед 

аудиторією щодо діяльності Наукового товариства 

студентів та аспірантів під її керівництвом за минулий 

навчальний рік. Зокрема, Валентина у своєму виступі 

зупинилася на таких пунктах, як розширення географії 

співпраці з науковими об’єднаннями студентів інших міст, 

зростання кількості тих, хто отримує інформаційну 

розсилку НТСА тощо. Особливо вона наголосила на тому, 

що загальноуніверситетська конференція «Молода наука-

2014» минулого року зібрала рекордну кількість учасників, 

а збірка тез їхніх доповідей склала 7 томів. 

Після цього учасники заходу одноголосно затвердили 

у статусі кандидата в почесні члени Товариства 

випускницю біологічного факультету Людмилу Макеєву, 

яка два роки очолювала факультетське відділення НТСА.  

Потім учасники зібрання перейшли до 

найважливішого питання порядку денного. Вони 

затвердили зміни в положенні Товариства, викликані 

злиттям НТСА з Радою 

молодих учених й 

перейменуванням його 

у Наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Це 

рішення було ухвалене одноголосно всіма 94 делегатами, 

присутніми на заході від всіх факультетів ЗНУ. 

Так само одноголосно науковці обрали нового голову 

НТСА ДМВ нашого вишу. Ним стала слухачка 

магістратури факультету менеджменту Марина Пасенко. 

Марина щиро подякувала всім за довіру й пообіцяла 

зробити все, аби виправдати її. «Я продовжуватиму гарні 

традиції, які вже склалися в нашому Товаристві, – 

зазначила вона. – Тим більше, що в нас є спрацьована 

команда, всі члени якої ладні підтримати чергову ініціативу 

кожного з її учасників. Я хочу особливу увагу звернути на 

подальше розширення співпраці з іншими вишами, а також 

докласти зусилля до інформування ширшого кола молоді 

щодо можливостей, які відкриває перед нею участь у 

науковій роботі. Оскільки наше Товариство не лише 
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оновилося, але й вийшло на якісно новий рівень, слід, безумовно, подбати по його імідж, зокрема 

про розробку нової символіки. Та я впевнена, що ми разом зможемо досягти успіху й зробимо все, 

аби НТСА ДМВ і надалі успішно розвивалося та зміцнювало свої позиції серед молоді 

Запорізького національного».  

Також Марина розповіла присутнім про основні заходи, 

заплановані учасниками Товариства на цей навчальний рік. 

Так, вона підкреслила, що на всіх факультетах протягом року 

мають відбутися 246 заходи – засідання круглих столів та 

наукових і проблемних гуртків, презентації, диспути, 

конференції тощо. Більш детально ознайомитися із планом 

заходів та вибрати ті, на які варто завітати, всі охочі зможуть 

на електронній сторінці Товариства на сайті ЗНУ, а також у 

його групах в соцмережах. 

Проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук 

привітав молодих науковців із важливими змінами в їхньому 

органі громадського самоврядування й висловив сподівання, 

що в результаті вони зможуть працювати ще більш плідно, 

обираючи для дослідження актуальні теми. Також Геннадій 

Миколайович запевнив, що адміністрація ЗНУ та всі його 

структурні підрозділи завжди із радістю підтримують будь-яку 

наукову ініціативу студентів, аспірантів і молодих учених. До 

його привітань і щирих побажань також приєдналися 

начальник Науково-дослідного відділу Вікторія Меняйло й 

керівник відділу аспірантури і докторантури Юрій Каганов. Вони подякували екс-голові 

Товариства Валентині Кучерук за відповідальність і плідну працю, а також привітали з 

обранням на почесну посаду Марину Пасенко. 
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