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 Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

 
Навчальний рік вже давно розпочався, а у складі Координаційної Ради Наукового товариства 

студентів та аспірантів Запорізького національного університету традиційно відбулися важливі 

зміни.  

 
Голова НТСА ЗНУ 

КУЧЕРУК ВАЛЕНТИНА 

Студентка фізичного факультету, 4 курс 

Очолювала НТСА фізичного факультету з 2012 року. 

Має наукові публікації. 

Брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Сучасні реалії очима молоді» (м. Львів), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та 

магістрантів «Сучасні інформаційні технології та інформаційне 

програмне забезпечення комп’ютерних систем» (м. Кіровоград). 

Голова НТСА юридичного факультету, 4 курс 

Брав участь у круглих столах «Національне бюро розслідувань 

України: перспективи та доцільність існування» (організатор), 

«Реформування Митної служби України», «Діяльність Вищої 

ради юстиції» (організатор), «Електронне урядування в Україні». 

 
Перший заступник  

голови НТСА ЗНУ 

Коломоєць Олександр 

 
Другий заступник  

голови НТСА ЗНУ 

Пасенко Марина 

Голова НТСА факультету менеджменту, 4 курс 

Протягом 3 років приймає активну участь в різних 

міжрегіональних, всеукраїнських та університетських науково-

практичних конференціях. 

Автор більш ніж 15 наукових робіт. 

Коло наукових інтересів: інноваційний та інвестиційний 

менеджмент. 

Голова НТСА факультету соціології та управління, 4 курс 

Брала участь в регіональних, всеукраїнських, міжнародних 

наукових конференціях, семінарах, майстер-класах, круглих 

столах («Придніпровські читання», «Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього України», інтернет-конференція 

«Науково-дослідна робота молодих учених»). 

Має 10 наукових публікацій. 

 
Секретар НТСА ЗНУ 

Струк Олена 
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Коробов Олександр 

Голова НТСА 

економічного факультету 

студент 4 курсу 
 

Аліна Полякова 

Голова НТСА 

філологічного факультету 

студентка 4 курсу 

    

 

Попазова Олена  

Голова НТСА 

біологічного факультету 

студентка 3 курсу 

 

Карпенко Дмитро 

Голова НТСА 

фізичного факультету 

студент 3 курсу 

    

 

Субота Анастасія 

Голова НТСА 

математичного факультету 

студентка 4 курсу 

 

Виходцев Володимир 

Голова НТСА 

факультету фізичного 

виховання 

студент 1 курсу 

    

 

Сахно Ольга 

Голова НТСА 

історичного факультету 

студентка 3 курсу 
 

Пятник Оксана 

Голова НТСА  

факультету СПП 

студентка 3 курсу 

    

 

Сиваш Катерина 

Голова НТСА 

факультету журналістики 

студентка 3 курсу 
 

Разумович Ірина 

Голова НТСА ФІФ 

студентка 4 курсу 

Координаційна Рада НТСА ЗНУ бажає усім членам Наукового товариства студентів та 

аспірантів Запорізького національного університету значних наукових та творчих успіхів, наснаги і 

плідної праці! 

Дякуємо за увагу! Сподіваємося на співпрацю!  
 

Засновник і видавець: 
Наукове товариство студентів та 

аспірантів 
Запорізького національного 

університету 
Розповсюджується безкоштовно 

 

Редактор: 
Голова НТСА ЗНУ 

Кучерук Валентина 
Коректор: студентка філологічного 

факультету Юлія Письменна 
Виходить двічі на місяць 

українською мовою 
Наклад 150 примірників 

 

Адреса редакції: 
69063 м. Запоріжжя, вул. Жуковського 

66, 4 навч. корп., каб. 314;  
(061) 289-41-07; 

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/ 
e-mail: v.t.kucheruk@ukr.net 
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