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ДАЙДЖЕСТ НОВИН 

Відбулося розширене засідання Наукових товариств ЗНУ та ЗДІА 
 

 

          Нещодавно відбулося розширене засідання 

Координаційної ради Наукового товариства 

студентів та аспірантів Запорізького національного 

університету. На захід запросили голову СНТ 

Запорізької державної інженерної академії Юлію 

Калюжну, її заступника Мартіна Попова і 

заступницю голови СНТ будівельного факультету 

Тамту Квіціані, з якими НТСА ЗНУ пов’язують 

давні дружні відносини. Голова НТСА ЗНУ 

Світлана Доброскок розповіла гостям заходу про 

діяльність Наукового товариства нашого 

університету, презентувала Збірники наукових праць 

товариства, видані впродовж 5 років існування, а 

також інформаційний бюлетень  
НТСА ЗНУ «Молодий науковець». Також вона розказала про заплановані заходи та запросила всіх присутніх 

до участі в університетській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молода 

наука-2012», яка стартує 10 квітня. Представники факультетів, чия наукова робота за підсумками минулого 

навчального року визнана найкращою, виступили із доповідями щодо організації роботи своїх 

факультетського НТСА. Так, заступниця голови НТСА біологічного факультету Людмила Макєєва розказала 

про особливості міжнародної діяльності факультету. Вона поділилася досвідом організації наукових 

конференцій всеукраїнського та міжнародного рівнів. Костянтин Трунов від імені НТСА економічного 

факультету запросив представників СНТ ЗДІА до співпраці. Він розповів про діяльність студентських 

наукових проблемних груп на факультеті, поділився досвідом організації брейн-рингів за участю школярів. 

Перша заступниця голови НТСА ЗНУ, голова НТСА факультету журналістики Катерина Полякова також 

поділилася досвідом роботи. Вона запропонувала свою допомогу в розміщенні анонсів про заплановані заходи, 

адже Катерина є журналістом незалежного студентського порталу «Пороги». Юлія Калюжна, в свою чергу, 

розказала про діяльність СНТ ЗДІА, яке було утворене лише в 2010 році. Мартін Попов запропонував 

провести спільний захід на тему «Актуальні проблеми будівництва: економічний, екологічний і правовий 

аспекти». Наприкінці засідання голова НТСА ЗНУ Світлана Доброскок та її колега Юлія Калюжна 

підписали Угоду про співпрацю, спрямовану на обмін досвідом між товариствами, організацію спільних 

заходів і популяризацію науки в студентському середовищі.  
 

НТСА увійшло до інформаційної бази наукових об’єднань ВНЗ України 
НТСА ЗНУ увійшло до єдиної інтегральної інформаційної бази даних наукових об’єднань ВНЗ України. 

Ця база розміщена на офіційному сайті Студентського наукового товариства імені О.А.Киселя Національного 

медичного університету імені О.О.Богомольця. Відтепер усі охочі зможуть дізнатися більше про нашу 

діяльність, а також долучитися до інформаційної розсилки НТСА ЗНУ, яка вже охоплює понад 500 учасників. 

Крім того, усі небайдужі матимуть змогу взяти участь у заходах, що відбуваються на базі ЗНУ, або налагодити 

співпрацю з нашим Товариством. 
 

Представниця ЗНУ взяла участь у зустрічі В.Кличка з обдарованою молоддю 
          Нещодавно у приміщенні Посольства Федеративної Республіки Німеччини відбулася зустріч Віталія 

Кличка з обдарованою молоддю. Для участі у заході були запрошені переможці, а також найактивніші 

учасники конкурсів «Кращий студентський актив» та «Оздорови суспільство», започаткованих Фондом братів 

Кличків. Серед інших – і голова НТСА ЗНУ Світлана Доброскок. Почесними гостями заходу стали: Ганс-
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Юрґен Гаймзьот (Надзвичайний і Повноважний Посол 

Федеративної Республіки Німеччина в Україні), Віталій 

Кличко (голова правління Фонду братів Кличків), Ніко 

Ланге (керівник представництва Фонду Конрада 

Аденауера в Україні) та виконавчий директор Фонду 

братів Кличків Ганна Старостенко. Також на зустрічі 

зібрались понад 50 представників студентських 

організацій та молодіжних груп з Києва, Харкова, 

Кіровограда, Миколаєва, Одеси, Полтави, Запоріжжя та 

інших міст. Це, на думку представників Фонду, - автори 

найбільш нестандартних і креативних ідей про те, як 

покращити життя в країні.  

          На зустріч була запрошена і голова НТСА ЗНУ Світлана Доброскок, яка подавала в рамках конкурсу 

на кращий студентський актив свою роботу про Наукове товариство студентів та аспірантів нашого 

університету. Віталій Кличко у своїй вітальній промові наголосив: «Я переконаний, що зараз бачу перед собою 

нову українську еліту. Ви – студенти, молоді науковці, майбутні управлінці, політики та дипломати. Зустріч 

з вами є особливо важливою, адже саме у ваших руках – майбутнє нашої країни. І від того, наскільки 

відповідально ви до цього поставитеся, залежить і те, якою буде Україна не лише завтра, але й через 50 

років». 

Перемогу у конкурсі на кращий студентський актив вибороли студенти Полтавського національного 

педагогічного університету імені Короленка. Студентська рада цього вишу отримала від Фонду братів Кличків 

грант у розмірі 10 тис. грн. на свій розвиток, а керівник цієї ради – Катерина Яременко – поїде у складі 

делегації на чолі з Віталієм Кличком на міжнародну конференцію з питань самоврядування. 

«Приємно, що в Україні є така ініціативна та небайдужа молодь», – зазначив Віталій Кличко, підбиваючи 

підсумки заходу. 

14 студентів ЗНУ взяли участь у стипендіальній програмі «Завтра.UA» 
4 березня на базі Запорізького національного університету відбувся ІІІ етап очних змагань стипендіальної 

програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. У рамках цього 

заходу до нашого вишу завітали психологи програми та 

координатор конкурсного добору Олена Міщенко, а також 

делегація з ТДАТУ (м. Мелітополь). Серед інших претендентів на 

стипендію участь у ІІІ етапі програми взяли 14 студентів ЗНУ. 

Конкурсанти відзначають, що участь у такому заході має багато 

позитивних моментів: знайомство з новими людьми, відкриття 

цікавого та нового для самого себе. Як відзначила голова НТСА 

історичного факультету Олена Зеленяк, порівнюючи свої 

враження від минулорічної і нинішньої участі в конкурсі, цього 

разу було більше творчих завдань. Нагадаємо, що результати 

конкурсу будуть оголошені вже на початку травня. Переможці 

отримуватимуть стипендію Фонду у розмірі 942 грн. з 1 червня 

2012 року по 31 травня 2013 року та будуть запрошені на традиційний Форум стипендіатів у м. Києві. 

Науково-дослідна частина ЗНУ отримала Лист подяки від керівника 
стипендіальної програми «Завтра.UA» 

В листі керівник стипендіальної програми «Завтра.UA» Ірина Гуцал високо оцінила наш внесок в 

організацію та проведення конкурсного відбору та залучення студентів до втілення соціальних 

ініціатив Фонду, спрямованих на підтримку талановитої молоді. 

Координаційна рада НТСА ЗНУ висловлює подяку ректорату, науково-дослідній частині та 

бухгалтерії ЗНУ за підтримку наших ініціатив. 
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