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ОГОЛОШЕННЯ 

� 13 лютого 2009 року на базі Луганського 

державного медичного університету відбудеться 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми біології та медицини» 

Напрямки роботи конференції:вплив зовнішнього 

середовища на механізм життєдіяльності; медико-

екологічні проблеми та шляхи їх подолання; 

валеологія, формування здорового способу життя; 

застосування сучасних методів діагностики та 

лікування; корекція здоров’я людини; сучасні 

методологічні підходи в наукових дослідженнях у 

галузях медицини та біології; антропофізіологія. 
� Протягом листопада 2008 року - лютого 2009 

року проводиться Національний тур Міжнародного 

конкурсу молодіжних проектів з енерго-

ефективності «Енергія і середовище» під гаслом: 

«Ми зможемо зменшити викиди парникових газів». 

Конкурс проводиться для студентів 

 з таких номінацій:  

1. Практична робота (практичний досвід енерго-

збереження в навчальному закладі та вдома; 

практичне застосування відновлювальних джерел 

енергії). 

 2. Теоретична робота (проект енергозбереження в 

місцевій спільноті; проекти енергопостачання  

відновлювальних джерел енергії; роль радіаторного 

терморегулятора в економії електроенергії). 

 3. Інформування суспільства/пропаганда енерго-

ефективності. 

           Номінації для педагогічних працівників: 

 1. Урок «Зміни клімату». 

 2. Дидактичні матеріали на тему «Зміни клімату». 

���� 19 лютого 2009 року на базі РВНЗ «Кримський 

інженерно-педагогічний університет» відбудеться ІІ 

Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Розвиток національної економіки: 

актуальні проблеми теорії та практики». 

� Міжнародний благодійний фонд «Україна 

3000» за підтримки Міністерства у справах сім’ї, 

молоді та спорту, Державного департаменту 

інтелектуальної власності, Міністерства освіти і 

науки України оголошує ІІІ Всеукраїнський 

молодіжний конкурс «Новітній інтелект 

України», який проводитиметься в 2 етапи: 

протягом лютого 2009 року та березня-квітня 2009 

року. Конкурс складається з 3 номінацій:  

1. Конкурс наукових досліджень з гуманітарної та 

економічної тематики (1 місце – 2800 грн., 2 місце 

– 2400 грн., 3 місце – 2000 грн.); 

   2. Конкурс бізнес-ідей (1 місце – 5000 грн., 2 місце – 

2800 грн., 3 місце – 2400 грн.); 

3. Конкурс соціальних проектів (1 місце –2800 

грн., 2 місце – 2400 грн., 3 місце – 2000 грн.). 

� 22-23 квітня 2009 року відбудеться ІV 

Всеукраїнська студентська наукова конференція 

«Сучасні проблеми природничих наук», яка 

відбудеться на базі прородничо-географічного 

факультету Ніжинського  державного університету   

ім. М.Гоголя. Матеріали надсилати до 15 березня 2009 

року. 

� Національний університет державної податкової 

служби України, кафедра статистики та математичних 

методів в економіці організовують VІ міжвузівську 

науково-практичну студентську конференцію 

«Математичні моделі в оподаткуванні», яка 

відбудеться 11 березня 2009 року в м. Ірпінь. 
НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 

���� 4-5 грудня 2008 року відбувалася ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція з питань 

патріотичного виховання молоді «Надбання 

поколінь – скарбниця сьогодення», приурочена до 

70-річчя Запорізької області. Представництво саме 

нашого університету на конференції було найбільшим, 

адже участь в ній взяло 36 викладачів, 5 аспірантів, 25 

магістрів та 37 студентів, роботи яких  торкалися 

найрізноманітніших аспектів висвітлення порушеної 

проблеми, базувалися на принципі єдності 

патріотичної свідомості й патріотичної діяльності, 

тому були гідно представлені на засіданні кожної 

секції. Зважаючи на те, що Запорізький національний 

університет вдруге поспіль виступає одним із 

організаторів проведення цієї конференції, 

представники нашого закладу очолювали три з восьми 

секції: Коломоєць Т.О. - декан юридичного фак-ту 

(VII секція); Костюк В.В. - заст. декана фак-ту 

журналістики (VI секція), Христич І.А. - провідний 

фахівець НДС ЗНУ (V секція). 

 
Учасники конференції в актовій залі Запорізької обласної 

державної адміністрації 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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� Магістранти філологічного факультету 

Жулідова Світлана та Сириця Світлана взяли 

участь у Міжнародній науковій конференції 

«Українська філологія: школи, постаті, 

проблеми», яка відбулася 20-21 листопада на базі 

Львівського національного університету ім. Івана 

Франка. Наукові розвідки студенток були відзначені 

на заключному пленарному засіданні доктором 

філологічних наук, професором В.В.Працьовитим. 

 

 
На фото із завідувачем лабораторії франкознавчих 

досліджень, упорядником монографії «Зів’яле листя 

І.Франка» Павлом Салевичем 

���� 3 грудня 2008 року відбулося засідання вже 

традиційного для ЗНУ Круглого столу «ВІЛ-СНІД: 

погляд у майбутнє», організованого НСТ 

факультету СПП. Почесними гостями на заході були 

представники обласної організації Всеукраїнської 

мережі ЛЖВ, Червоного хреста, благодійного фонду 

«Сподівання». Грамотами за найкращі доповіді, а 

також за активну участь в організації та проведенні 

заходу були нагороджені студенти факультету СПП 

(Тетяна Драніцина, Юлія Коломбе, Марія Дергач, 

Артем Черимнов, який співпрацює з благодійним 

центром «Флоренс»), представниця філологічного 

факультету Світлана Жулідова, магістр 

юридичного факультету Цогік Мазманян, студент 

біологічного факультету Сергій Янько. Студенти  

факультету фізичного виховання Віктор 

Слободянюк та Юлія Турчик були нагороджені 

подякою від обласної організації Червоного хреста 

за активну громадську позицію. 

���� Юридичний факультет провів науково-

практичну конференцію, присвячену 60-річчю 

прийняття Загальної декларації прав людини. 

Учасниками були студенти не лише із Запоріжжя, а 

й з Одеси (Одеська національна юридична академія), 

Львова (Львівський національний університет ім. 

І.Франка), Кам’янця-Подільського (Подільський 

державний аграрно-технічний університет), Києва 

(Академія адвокатури України). 

���� На юридичному факультеті було проведено 

конкурс стіннівок на тему:  «Мої права та 

обов’язки як громадянина України» (І місце - 

Цебер Олена(3 курс, гр. 6116-5) та група 3427-1; 

ІІ місце    - Надточій Дар’я (3 курс, гр. 6116-5), 

Лавринець Ілля (3 курс, гр. 6116-5), Жибалова 

Катерина(3 курс, гр. 6116-1), Рощіна Діна (3 курс, гр. 

6116-1), Шушківська Ольга (3 курс, гр. 6116-1), 

Рощина Катерина (2 курс, гр. 3427-4), Давискиба 

Анастасія (2 курс, гр. 3427-4), Цимбал Альона           

(2 курс, гр. 3427-4) та група 3427-5;  ІІІ місце - 

Гостєва Кароліна (3 курс, гр. 6116-3), Лебедєв 

Максим (3 курс, гр. 6116-3), Каргадзе Давід (3 курс, 

гр. 6116-3), Загорський Олександр (3 курс, гр. 6116-

3), Савченко  Олександр (3 курс, гр. 6116-2), 

Сєрікова Марина (3 курс, гр. 6116-2), Буряк 

Наталія, (3 курс, гр. 6116-4),Вельможко Олександра 

(3 курс, гр. 6116-4) та група 3427-2. 

���� За результатами  конкурсу студентських 

наукових робіт, присвячених 60-річчю Загальної 

декларації прав людини, виконаних студентами 

історичного факультету, грамотою за І місце 

нагороджено студентку 4 курсу, гр. 3315-1 

історичного факультету Головіну Кароліну,  а також 

її наукового керівника к.і.н., доц. Давлєтова О.Р. На 

юридичному факультеті переможцями цього конкурсу 

стали магістри Довгополик Анна, Мельник Захар, 

Мазманян Цогік та науковий керівник д.ю.н.,проф. 

Коломоєць Т.О. А в конкурсі тематичних творів-есе 

перемогу здобула магістрантка юридичного 

факультету Ушакова Марина.  

���� 11 студентів ЗНУ (Янько Сергія, Дудареву 

Наталю, Гольц Ірину, Ковтуненко Юлію, 

Науменко Ганну, Гончар Миколу, Корнелюк 

Богдана, Кудрявцеву Олександру, Фаріну Жанну, 

Фісюк Андрія, Фоменко Анастасію), фіналістів 

Всеукраїнського конкурсу робіт «Шлях до 

майбутнього» запрошено для участі в роботі 

Всеукраїнського Форуму «Молодіжний парламент», 

де впродовж 3 днів вони зможуть взяти участь в 

урочистому засіданні «Молодіжного парламенту» в 

сесійній залі Верховної Ради. Бажаємо успіхів!!! 

ОГОЛОШЕННЯ 

���� 17 грудня 2008 року о 13.00 в 50 ауд. І навч. 

корпусу відбудеться засідання Круглого столу «Міфи 

екології», присвяченого проблемам використання 

трансгенних організмів. Для участі запрошуються всі 

бажаючі! 

���� До 15 грудня 2008 року триває фотоконкурс 

«Запоріжжя очима екологів». Фотороботи 

приймаються на електронних носіях (4 корп., 324 каб.). 

Виставка найкращих робіт буде представлена  в рамках 

Круглого столу. Якщо в тебе є своє бачення проблем 

екології в нашому  місті - візьми участь у цьому конкурсі! 

���� 18 грудня 2008 року в музеї І навч. корпусу 

відбудеться засідання Круглого столу «Актуальні 

проблеми реабілітації та шляхи їх вирішення». 

Охочих виступити просимо до 16 грудня подати 

заявку в науково-дослідний сектор, 4 корпус, 324каб., 

т.: 764-47-23 
Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство 
Запорізького національного університету. 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 

Головний редактор і коректор: 

Сириця Світлана 
Виходить тричі 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 



  № 15, від 11 грудня 2008 року 

 

 


