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НОВИНИ   

З  ЕКОНОМІЧНОГО  ФАКУЛЬТЕТУ 

 
� У цьому році економічний факультет ЗНУ 

відзначив своє 17-річчя. Впродовж 10-14 листопада 
2008 року пройшов ряд заходів, присвячених 

святкуванню тижня економічного факультету: 

� У конкурсі наукових робіт  «Мій факультет -  
найкращий» І місце поділили між собою студентки 

5 курсу Шевченко Юлія та Докучаєва Наталія. 

Конкурсна комісія також відзначила роботи 

Горулько Ганни, Тимохіної Ольги, Фролової 
Яніни, Білоусько Світлани. 
� Вже традиційним стало проведення на 

факультеті інтелектуальної гри «ЩО? ДЕ? 
КОЛИ?». Цього разу в ній взяли участь 10 команд,  

які складалися з представників різних курсів. 

Переможцями стали команда гр. 3587-1 та команда 

«100%» (гр. 5126-1). Відповідно інші призові місця 

посіли «Гарячі голови» (гр. 3597-2), «Вікторія» (гр. 

5145-1) та команда гр. 3588-1. 

� У рамках конкурсу «Студент року» керівництво 

факультету відзначило Носенка Олександра (в 

номінації «Студент-староста року»), Головіна 

Олександра (в номінації «Студент-науковець 

року»), артистом року визнано Василенко Анну, а 

суспільним діячем − Осипову Євгенію.  
� Студенти економічного факультету не 

залишилися осторонь наукового висвітлення подій 

голодомору 1932-1933 рр. в Україні. У конкурсі 

студентських наукових робіт, присвяченому 75-ій 

річниці вшанування пам’яті жертв Голодомору 

взяли участь наступні студенти: Путько 

Олександр, Лігузова Віталіна, Педенко Марія, 
Романенко Ольга, Редька Ірина.    
� Було проведено конкурс на кращу студентську 

газету, яка б розповіла про життя однієї з груп 

факультету. Однак керівництво не виділило жодної з 

конкурсних газет, аргументувавши це тим, що всі 

вони зроблені щиро та ще раз доводять, що всі ми - 

одна родина.  
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28 листопада на  економічному 

факультеті відбувся Круглий стіл на 

тему «Світова економічна криза та 

її вплив на Україну», в якому взяли 

участь студенти всіх курсів та 

спеціальностей. З доповідями  виступили студенти 

3,4 курсів, а також магістри. Цікаві коментарі та  

 

 
живу дискусію студенти почули також від 

викладачів, які взяли активну участь в обговоренні 
таких проблеми: 1. Іпотечна криза 2007р. у США, її 

причини та наслідки. 2. Світова економічна криза 

сьогодні. Взаємозв’язок між фінансовою кризою та 

спадом ділової активності економік всього світу, 

можливі варіанти вирішення проблеми. 3. Криза в 

Україні. Зовнішні та внутрішні чинники. Банківська 

криза та криза у реальному секторі економіки. 

   Романченко Олена та Євтушенко Михайло  (гр. 

5145-1) підготували доповідь на тему: «Механізм 
іпотечної кризи в США у 2007 році», довівши, що 

фінансова криза в США переросла в світову фінансову 

кризу. Савіна Ніна (гр. 5145-1) в доповіді «Україна: 
криза в фінансовому секторі» наголосила на тому, що 

проблеми в українських банках розпочалися у вересні 

2008 року через масове вилучення строкових депозитів 

їх вкладниками. Карасьова Лідія (гр. 5166-1) висвітила 

у своїй доповіді позитивний бік кризи, взявши за 

основу тезу «Криза – це той час, коли кожний солдат 

може стати генералом».  Шаповалова Вікторія (гр. 

5126-1) під час свого виступу довела, що саме біржа, як 

місце купівлі-продажу цінних паперів, слугує 

індикатором фінансової ситуації в країні. Рурка Анна 
(гр. 5146-1) проаналізувала діяльність банків у період 

кризи, а Капьонкіна Аліса (гр. 5146-1) розглянула 

ситуацію в українській металургійній промисловості як 

поглиблення депресії. 

   Щира подяка всім присутнім викладачам кафедри 

фінансів: Череп А.В., к.е.н., зав. кафедрою; Болдуєвій 

О.В., к.е.н., викладач; кафедри обліку і аудиту: 

Проскуріній Н.М., к.е.н., доц.; Рябенко А.Є., к.ф.-м.н., 

доц.; кафедри економічної кібернетики: Козіну І.В., 
к.е.н., доц.; кафедри економічної теорії: Колобердянку 
І.І., к.е.н., доц.; Ващенку В.С., ст. викладач.  
 

 

 

 

Голова НСТ  
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11 грудня 2008 року  в Європейському університеті (м. Київ)  

відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Болонський 
процес очима студентів”. Наш університет представили студенти  

факультету СПП Драніцина Тетяна, Коломбе Юлія, Сошина Юлія   
(4 курс) та Андрєєв Стас  (3 курс). 

На конференції обговорювалися питання уніфікації освітнього 

простору в міжнародному масштабі. У своїх доповідях студентки 

продемонстрували своє ставлення до впровадження Болонської системи 

не як до обов’язку, а як до необхідності особистісного та професійного 

визнання нас на європейському  рівні. 
 

Студенти ЗНУ вшанували пам’ять жертв голодомору 1932-1933 рр. 
 

У вересні 2008 року був оголошений конкурс студентських наукових робіт 

„Голодомор 1932-1933 рр. Україна пам’ятає”, в якому взяли участь і студенти 

нашого університету. 

Солянник Наталя та Кириченко Юлія здобули перемогу в конкурсі й  

Міністерство освіти і науки України  відзначило роботи наших студенток 

Дипломами ІІ ступеня. Бажаємо подальших наукових досягнень! 
 

 

 
13-15 грудня 2008 року студенти ЗНУ (Янько 

Сергій, Дударева Наталя, Ковтуненко Юлія, 

Науменко Ганна, Гончар Микола, Корнелюк  
 

Богдан, Кудрявцев Олександр, Фаріна Жанна, Фісюк 
Андрій, Фоменко Анастасія, Корнієнко Марія) -  
фіналісти Всеукраїнського конкурсу робіт „Шлях до 
майбутнього” взяли участь у роботі Всеукраїнського 

Форуму «Молодіжний парламент».  

Своїми враженнями про участь у засіданні 

Молодіжного парламенту поділився голова НСТ 

біологічного факультету Янько Сергій: «Захід було 

проведено дійсно на високому рівні, бо учасники з усієї 

України змогли поспілкуватися не лише на засіданнях 

секцій, а й неофіційно. Беручи участь в подібних заходах, 

студенти-науковці можуть набути досвіду не лише 

наукового, а й організаторського та ділового». 

 

� 17 грудня 2008 року о 13.00 (50 ауд., І корп.) 
відбувся Круглий стіл „Міфи екології: трансгенні 

організми”.  

В рамках цього заходу  розглядалися такі питання: вплив 

трансгенних продуктів на організм людини; висвітлення 

проблеми трансгенних організмів у ЗМІ; законодавчий 

аспект  стосовно трансгенних продуктів. Відбулося підведення підсумків 

фотоконкурсу: І місце - Юлаєва Ю. (СПП), ІІ місце - Самокиш І. (ф-т 

журналістики), Янько С., Чемерис А. (біолог.ф-т); ІІІ місце -         

Стожко О. (біолог.ф-т), Пан Сю Тао (філол.ф-т), Радчук Я.(ф-т соц.та 

управл.), Шляпін Ю. (економ.ф-т). Ініціативу  студентів активно 

підтримали викладачі біологічного фак-ту:  Омельянчик Л.О., Лях В.О., 

Бовт В.Д. та зав.сектором моніторингу Державного управління охорони 

природного середовища Горпинич Д.М. 
 

 
 
 

 

Особлива подяка за надану інформацію  голові НСТ економічного факультету Євтушенку Михайлу та його 

заступнику Шаповаловій Вікторії, голові НСТ біологічного фак-ту Яньку Сергію та голові НСТ ЗНУ Сириці 

Світлані 
 

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. 
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