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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

                                СПЕЦВИПУСК НТСА ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

МОЛОДА НАУКА НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 
 

У рамках науково-практичної конференції «Молода 

наука-2014» відбулися засідання відразу трьох наукових 

секцій: «Актуальні проблеми українського і російського 

літературознавства», «Актуальні проблеми українського та 

російського мовознавства» та «Актуальні проблеми методики 

викладання філологічних дисциплін». 

Усього студенти філологічного факультету підготували 94 

доповіді, серед яких 35 – 

з літератури, 41 – з мови 

та 18 доповідей – з 

методики_викладання. 

Обрати кращі роботи було досить важко. На засідання секцій 

завітали не лише студенти молодших та старших курсів, 

аспіранти, випускники філологічного факультету, але й 

студенти Економіко-правничого коледжу ЗНУ, представники 

Криворізького національного університету та Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, молоді 

викладачі Запорізького державного медичного університету.  

Роботу секції мови було поділено на дві підсекції в 

залежності від тем доповідей. Керівниками секції 

виступили завідувач кафедри української мови, кандидат 

філологічних наук, доцент Любов Стовбур і кандидат 

філологічних наук, доцент Ірина Ільченко. Керівництво 

секції відзначило наукові дослідження студенток Ірини 

Надзельської, Катерини Осепян та Юлії Письменної.  

Засідання секції «Актуальні проблеми методики викладання 

філологічних дисциплін» 

відбувалося під 

керівництвом кандидата 

педагогічних наук, доцента Олесі Слижук. У цій секції 

кращими роботами були визнані доповіді Марини Гребенюк, 

Юлії Пфайфер і Вікторії Теодорової. 

Робота секції літератури також проходила у двох підсекціях. Її 

очолили кандидати філологічних наук, доценти Оксана 

Січкар та Оксана Темна. Серед студентських робіт найкращими 

були обрані статті Катерини Потоцької, Інни Гончаренко. 

Сподіваємось, в наступному році участь у конференції візьме ще більше студентів! 
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НАМ Є ЧИМ ПИШАТИСЬ! 

 

 Вітаємо нашого магістранта Шерстякову Ксенію з І місцем у ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з російської мови та літератури,а також перемогою в номінаціях 

"Літературознавче есе" та "Літературознавча ерудиція".  

Олімпіада з російської мови дуже символічно відбулася 

у найзахіднішому місті України – Ужгороді. 

 За словами самої Ксенії, все було чесно і прозоро. 

Олімпіада проходила у два тури – письмовий та усний – та 

дала змогу студентці перевірити свої знання, набуті за 5 років 

навчання на філологічному факультеті.  

Студентка отримала гарний 

досвід, приємні враження та ще раз 

довела, що в Запорізькому 

національному університеті 

навчаються найкращі студенти.  

 

 

НАША ГОРДІСТЬ 

 

Вітаємо студентку 4 курсу 

Полякову Аліну з почесним 3-

місце

м на 

Всеу

країнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі 

"Російська мова та література". 

Конкурс відбувався 13-14 березня у м. Донецьку на базі 

Донецького національного університету (кафедри теорії літератури 

та художньої культури) протягом 2-х днів. Перший день пройшов у 

неформальній обстановці – студентам показали місто, а також вони 

мали змогу відвідати так званий «Корабльовник».  

Сам конкурс відбувався наступного дня. Учасників розділили 

на мовників та літературознавців.  

Тема роботи студентки («Роман Д. Ємця «Таня Гроттер та 

магічний контрабас» в контексті світової поттероманії») викликала 

бурхливий відгук у присутніх, а ми ще раз довели, що рівень освіти в 

ЗНУ на високому рівні.  
 

Корисна інформація: стенд НТСА філологічного факультету знаходиться біля деканату і оновлюється 

кожного тижня. Наша група у соц.мережах - http://vk.com/ntsa_philologydep. 
 

Матеріали до спецвипуску підготувала голова НТСА філологічного факультету 

Полякова Аліна. 
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