
№180 від 5 жовтня 2013 року 

 

 

 
 

 

Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 

 

СПЕЦВИПУСК НТСА ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
 

 Знайомтесь – Наукове товариство студентів та аспірантів 

 фізичного факультету! 
 

«Бути науковцем – це перспективно» 

 
Звісно, ніхто не сперечається, що наука – нелегка справа, але це 

ще й дуже цікаво! Так, актив НТСА факультету запрошує приєднатися 

до своєї діяльності студентів першого курсу. Нас очікує ще велика 

кількість відкриттів та великих звершень. Як в свій час висловився 

відомий давньогрецький фізик та винахідник – Архімед: «Дайте мені 

точку опори і я переверну земну кулю». Так і НТСА фізичного 

факультету – твоя точка опори і підтримка у науково-дослідній роботі, 

тут можна знайти своїх однодумців, підтримку та пораду вже 

досвідчених молодих наукоців. 

Ось уже другий рік поспіль НТСА нашого факультету очолює – 

Валентина Кучерук, студентка 4 курсу кафедри фізики металів. За цей 

час активісти Наукового товариства приймали участь у численних 

заходах університетського рівня, регіонального та у Всеукраїнських 

конференціях. 

Також у організації заходів допогає заступник голови  НТСА 

факультету – Дмитро Карпенко, студент 3 курсу кафедри фізики 

металів. Минулого навчального року Дмитро разом із ще двома активістами Наукового товариства студентів 

та аспірантів приймали участь у Всеукраїнській олімпіаді з фізики, де окрім цікавих змагань отримали ще і 

безліч приємних вражень та нових знайомств. 

 

 Міжнародна мобільність студентів. 
 

Міжнародне співробітництво нашого університету із 

закордонними ВУЗами, від самого початку являлось 

загальною стратегією успішного розвитку та інтеграції у 

світовий науковий простір. Так, ще у 1991 році були укладені 

перші угоди Запорізького національного університету із 

закордонними партнерами. Саме з того часу розпочалось 

співробітництво із закордонними вищими навчальними 

закладами у сфері науки та освіти, підготовка та реалізація 

багатьох міжнародних освітніх та наукових проектів, 

академічна мобільність викладачів, організація обміну 

студентами та навчання іноземних громадян. 

Вже не перший рік студенти фізичного факультету 

ЗНУ проходять навчання закордоном.  

З 2008 р. факультет став учасником Міжнародної 

програми подвійного магістерського диплому. Наші 

випускники (бакалаври) мають можливість продовжити 

навчання в магістратурі університету Дю Мен (Франція) та 

отримувати французькі регіональні стипендії. 
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Минулого навчального року,  стали яскравим прикладом 

студентки Оксана Чемерис та Євгенія Чабан, котрі 

навчаються на магістратурі в університеті Дю Мен (Франція) 

2011-2013 н.р.. Цього ж року,  до Франції в університет Дю Мен 

на магістратуру, поїхали навчатись студенти із напрямку 

«прикладна фізика» Кирил Овдієнко та Марія Себало. 

Так з особистого спілкування з активістами НТСА 

фізичного факультету студенти поділилися своїми враженнями 

від навчання у Франції: «Від навчання тільки позитивні емоції, 

дуже цікаво викладають навчальний матеріал. Викладачі 

роблять акцент на абсолютну самостійність студентів. Хоча 

поза стінами університету багато вільного часу йде на 

засвоєння учбового матеріалу, ми знаходимо вільний час і на 

прогулянки живописними околицями. Досить активно 

проводимо вихідні. Щодо місцевого населення, то французи 

досить дружелюбні та лояльно відносяться до нашої, ще 

недосконалої французської мови. Багато з них окрім 

франузської володіють й англійською. Тому мовних 

бар`єрів не виникає.  Загалом дуже багато, що можна 

було б розповісти, але краще все самому відчути та 

побачити! Студентам, в яких ще все попереду -  бажаємо 

побільше натхнення та роботи над собою, оскільки 

недосяжного немає і успіх залежить тільки від 

прикладених Вами зусиль».  

Але це ще не все! Також цього літа наші 

студенти навчалися на 

мовних курсах закордоном: 

(голова НТСА фіз. фак-ту) 

Валентина Кучерук провела 

місяць у Німеччині 

(Hochschule Magdeburg-

Stendal), навчалася разом зі студентами з Росії, Казахстану, Іорданії, Латвії, Чехії, 

Польщі; учасниця Наукового товариства студентів та аспірантів – Вікторія 

Дребезгова , студентка 3 курсу - була місяць у Франції в місті Ле Ман, при  

університеті Дю Мен, де вивчала французьку мову. 

Міжнародний обмін надав студентам можливість вдосконалити свої 

професійні навички, проводити дослідження на новітньому лабораторному 

устаткуванні, а також вдосконалити свої знання іноземної з носіями мови, 

познайомитися з культурою іншої країни; завести нові знайомства зі студентами 

багатьох країн, оскільки всі програми інтернаціональні і в них задіяні студенти з 

усіх континентів. 

Текст: рада НТСА фізичного факультету 

Фото: Валентина Кучерук, Кирил Овдієнко, Оксана Чемерис, Євгенія Чабан,  Вікторія Дребезгова. 

 

Якщо Ви бажаєте прийняти участь у проектах та заходах Наукового товариства студентів та аспірантів 

фізичного факультету, звертайтеся за детальною інформацією до заст. декану з наукової діяльності фізичного 

факультету Багрійчука Олександра Сергійовича та слідкуйте за новинами в групі НТСА фізичного фак-ту 

vk.com/physik_ntsa. 
Рада НТСА фізичного факультету виносить подяку  

голові НТСА фізичного факультету Валентині Кучерук  

за допомогу в підготовці спецвипуску. 
 

Спецвипуск підготувала рада НТСА фізичного факультету 
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