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ОГОЛОШЕННЯ 

� Спільний проект Європейського Союзу та 

Програми розвитку ООН «Спільнота споживачів 

та Громадські Об'єднання» за підтримки 

Інституту Масової Інформації оголошує конкурс 

для журналістів всеукраїнських та регіональних ЗМІ 

на кращу роботу з тематики захисту прав 

споживачів в Україні, який відбуватиметься за 

чотирма номінаціями: телесюжет чи програма; 

радіосюжет чи програма; друкована публікація; 

інтернет- публікація. 

          Для участі у конкурсі необхідно надіслати 

заявку на бланку редакції, де буде вказано час та 

місце даної публікації чи сюжету, а також 

примірник відео чи аудісюжету. 

     Матеріали необхідно надіслати до 31 січня 

2009 року . 

     В конкурсі можуть брати участь авторські 

роботи, які були опубліковані або вийшли в теле- та 

радіоефір з 1 січня 2008 по 31 січня 2009 року. 

    Переможці конкурсу отримають грошову 

винагороду, право на подорож до Німеччини та  

стажування в Інституті Штіфтунг Варентест 

(Німеччина, Берлін). 

� Згідно наказу Міністерства освіти і науки 

України „Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 

2008/2009 навч. році” розпочинається  організація 

та проведення І-го туру (вузівського) Конкурсу, 

термін  проведення якого закінчується 20 грудня 

2008 року. По кожній спеціальності або навчальній 

дисципліни факультетська конкурсна комісія подає 

3  студентські наукові роботи, які і візьмуть участь 

у ІІ -му турі. 

  

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!! 

17 листопада 2008 року в Запорізькій державній 

обласній адміністрації відбулося нагородження 

переможців Конкурсу для обдарованої молоді у 

галузі „Науки”. Переможцями стали:  

- Бойко М. з розділу „Соціологія” (наук.кер. 

Гугнін Е.А.); 

- Дорофєєва А. з розділу „Українознавство 

(філологіний напрямок)” (наук. керівник      

Горбач Н.В.); 

- Крива О. з розділу „Економіка” (наук. керівник 

Шик Л.М.); 

- Жердьова А. з розділу „Економіка” (наук. 

 

 керівник Шик Л.М.); 

- Мартинов М. з розділу „Право” (наук. керівник 

Коломоєць Т.О.); 

- Деревинська І. з розділу „Експериментальні та 

клінічні аспекти медицини” (наук. керівник 

Григорова Н.В.); 

- Івашко О. з розділу „Педагогіка” (наук.керівник 

Мацькевич Ю.Р.). 

     В цілому, від ЗНУ було 19 наукових робіт. 

Бажаємо успіхів та натхнення!!! 

В УНІВЕРСИТЕТІ 

� 5 листопада відбувся публічний захист робіт, 

представлених на конкурс Стипендіальної програми 

«Завтра.UA» ВБО «Фонду Віктора Пінчука - соціальна 

ініціатива». За рішенням комісії до ІІ етапу програми 

пройшли роботи таких студентів: Голубєва Д. 

(економ. фак-т); Антоненко Н., Грабко О., Дячук М. 

(матем. фак-т.); Савченко О. (фак-т. фізичного 

виховання); Бойко М. (фак-т соціології та 

управління); Дударєва Н. (біологічний фак-т);    

Башук Н., Сириця С., Дорофєєва А., Куянцева О., 

Рибалко І. (філологічний фак-т); Корнієнко М., 

Зборовська О., Садова А. (фак-т журналістики). 

Бажаємо успіхів у подальших етапах конкурсу! 

 
ВІТАЄМО!!! 

15 листопада 2008 року відзначила свій День 

народження чарівна жінка, досвідченіший викладач і 

чуйний керівник – декан юридичного факультету, 

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА 

КОЛОМОЄЦЬ. Студенти факультету щиро вітають 

Вас, бажають міцного здоров’я, благополуччя, 

злагоди, успіхів і натхнення в роботі!   

На незбагненному цім світі, 

Де на долоні все, як є - 

Вам День народження привітно 

Сьогодні руку подає. 

В цей день Вас щиро привітають 

Колеги, друзі і рідня. 

Здоров'я, щастя побажають 

І море радості щодня. 

 

 

З  найкращими 

побажаннями до 

Вас викладачі та 

студенти 

юридичного 

факультету!!! 

  

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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� 17 листопада 2008 року в ІІІ корпусі 

біологічного факультету ЗНУ відбудеться 

підведення підсумків та нагородження переможців 

фотоконкурсу „Запоріжжя - край патріотів”. 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА  

      

Шановні науковці, мені спала 

на думку чудова ідея 

запровадити нову рубрику, 

присвячену тим людям, яким 

ми завдячуємо своїми успіхами, 

професійними звершеннями. 

Хто ж як не наші дорогі й  

турботливі наукові керівники 

вкладають в нас не лише свої 

знання, а й частинку себе,  

свою душу? Рада представити 

шановній аудиторії рубрику 

„НАШІ НАСТАВНИКИ”. 

То ж запрошуємо всіх вдячних студентів до написання 

слів подяки про своїх вчителів! 

 

НАШІ НАСТАВНИКИ 

 

Якщо хочеш жити для себе, живи для інших 
Л.-А. СЕНЕКА 

             

            Наш наставник і вчитель -  Гугнін Едуард 

Анатолійович, кандидат соціологічних наук, 

повноважний член Всеукраїнської соціологічної 

асоціації України, керівник ГНУ «Запорізький 

центр стратегічних досліджень» працює на 

кафедрі соціології та управління ЗНУ з 

листопада 2001 року.  

          За плідну роботу з обдарованою молоддю 

та значний внесок у підготовку та проведення 

Всеукраїнської олімпіади він був нагороджений 

Почесною грамотою Міністерства освіти і 

науки України. Це визнання не тільки в універ- 

  ситеті, а й на національному рівні. 

       Але не зважаючи на значну завантаженість у 

період підготовки та захисту кандидатської 

дисертації, Едуард Анатолійович завжди знаходив 

час для того, щоб підтримати і, головне, 

розширити коло наукових зацікавлень своїх 

студентів. Саме ним були підготовлені студенти 

до наступних заходів: конкурсу робіт, 

присвяченого темі виборів та референдумів 

(Цибулька Є. у 2002 році), НАН України на 

здобуття премії для обдарованої молоді  

(Проценко І., Редько Д. у 2003 році). До 

Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 

«Соціологія» ним було підготовлено у 2004 році: 

Проценко І. (ІІІ місце), Зубченка О. (ІІІ місце), 

Редько Д.; у 2006 році – Чепурну Л. та 

Пенькову Н. (спеціальність «соціальна робота»); 

у 2007 році – Бойко М. та Синепольську Г.; у 

2008 році – Лому Т., Леваду Т., Бойко М., які 

отримали нагороди за найкращі програми 

соціологічних досліджень. На конкурсі 

Запорізької обласної державної адміністрації для 

обдарованої молоді в галузі «Наука» з розділу  

«Соціологія» студенти факультету не перший рік 

саме під керівництвом Едуарда Анатолійовича 

посідають перші місця: Пенькова Н. (2005, 

2007), Бойко М. (2008), роботи яких також були 

відзначені на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з напрямку 

«Соціологічні науки». 

            Хотілося б також відзначити плідну роботу 

Едуарда Анатолійовича в підготовці студентів до 

конференцій міжнародного, всеукраїнського та 

регіонального рівнів. 
 З великою повагою і вдячністю до свого наставника 

студенти та аспіранти факультету соціології та 

управління (на фото Гугнін Е.А. зі своїми студентами). 

 

Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство 
Запорізького національного університету. 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 

Головний редактор і коректор: 

Сириця Світлана 
Виходить двічі на місяць українською 

мовою. 

Адреса редакції:  
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 69063. 

тел. 8 (061)764-47-23. 
http://sites.zsu.zp.ua/student_science 

e-mail:sveta.sirica@rambler.ru 
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