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Шановні молоді науковці 

ЗНУ !!! 

Ось і пройшов ще один 

рік роботи Наукового 

студентського товариства 

ЗНУ. Було багато в 

наших планах, але можна 

з гордістю сказати, що 

зроблено ще більше. 

Адже все те, що 

започаткували попередні  

голови НСТ  Павло 

Лютіков, Катерина 

Сіріньок-Долгарьова не 

тільки продовжується, а й 

удосконалюється і 

набуває більших 

масштабів. 
Лише тільки в цьому семестрі були проведені 

науковцями НСТ  такі заходи:  конкурс студентських 

наукових робіт «Голодомор 1932-1933 рр. Пам’ять 

народу”; святкування 60-ої річниці прийняття 

Загальної деклараці прав людини;  студентська 

конференція, присвячена святкуванню 90-річчя НАНУ  

„Адронний колайдер. Запуск та перспективи”;  

студентська науково-практична конференція «Різдвяні 

читання:Lingva in Vita»;  Круглі столи „Міфи екології” 

 „ВІЛ-СНІД: погляд у майбутнє”, „Актуальні 

проблеми реабілітації та шляхи їх вирішення”, 

„Психологічні аспекти відпові-дальності”, 

„Психологічні особливості розвитку дітей індіго”, 

„Особливості використання арт-терапії в груповій та 

індивідуальній роботі”, „Світова економічна криза та 

її вплив на Україну”, „Протидія корупції в 

Запорізькому регіоні”, „Європейська хартія місцевого 

самоврядування” та ін. Також силами НСТ ЗНУ був 

проведений фотоконкурс „Запоріжжя очима 

екологів”. 

Активними учасниками університетських заходів 

були студенти юридичного, біологічного, 

економічного,  фізичного, факультету соціальної 

педагогіки та психології,  філологічного та фак-ту 

іноземної філології. Хотілося б спобіватися, що в 

новому році до активу НСТ приєднаються  студенти 

фак-ту менеджменту та історичного. 

 

Бажаю в наступному році всім, хто займається 

наукою і хоче пов’язати з нею своє майбутнє - ніколи 

не  здаватися, а впевнено крокувати до своєї мети, 

прославляючи наш Університет і нашу Україну!!! 
 

З повагою, голова НСТ ЗНУ Сириця Світлана 

 

 
 

 
 

Актив Наукового студентського товариства ЗНУ 

Актив НСТ 

щиро вітає своїх 

викладачів-

наставників з 

Новим роком та 

Різдвом 

Христовим!!! 

Дякуємо за те, 

що ви зробили 

для нас в 

минулому році і 

сподіваємося на 

Вашу підтримку 

в майбутньому! 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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Шановні студенти, вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! Хотілося б 

всім нам, не зважаючи на складну економічну ситуацію в світі, побажати залишатися 

такими ж життєрадісними, ініціативними, креативними та винахідливими. У цьому  

році актив НСТ в черговий раз довів, що науково-дослідна робота не  лише важка та 

рутинна, а й  цікава, захоплююча, пізнавальна та перспективна. Актив НСТ крім 

зібрань щотижня,  неодноразово збирався в неформальній обстановці, святкуючи День 

студента в „Тетяниному дні” і День науки на Хортиці. Сподіваюся, що наші зустрічі 

стануть доброю традицією, адже під час подібних зустрічей ми обмінюємось  думками, 

враженнями та сподіваннями.  

Тому в новий рік НСТ ЗНУ крокує впевнено з новими ідеям та  цікавими 

напрацюваннями!                                                                 

 Заступник  голови НСТ ЗНУ - Віктор Слободянюк  
 

14 листопада 2008 року на фізичному факультеті активом НСТ була організована студентська конференція, 

присвячена святкуванню 90-річчя НАНУ. Темою конференції були найактуальніші дослідження в Європі та у 

світі: конструювання і принцип роботи Адронного колайдера. Сотні вчених, що розробляють його конструкцію та 

дію мають не тільки високий науковий ступінь, а й нове на сьогодення мислення і розуміння будови Всесвіту.  

Гостями конференції були відомі вчені, викладачі, студенти, молоді вчени. Великого резонансу набула ця подія і 

серед журналістів. Найближчим часом  НСТ фізичного факультету планує проведення  конференції, продовжуючи 

дослідження з цієї проблеми.  

 
 
16 грудня 2008 року на факультеті іноземної 

філології втретє відбулася студентська науково-

практична конференція «Різдвяні  

 

 читання: Lingva in Vita». Робота конференції 

проводилася за такими напрямками: 
• Лінгво-когнітивні аспекти функціонування мовних 

одиниць. 

• Актуальні питання лінгвістики тексту та дискурсології.  

• Сучасні параметри західно-європейського 

літературного процесу. 

• Актуальні проблеми  перекладознавства та 

компаративістики. 

У роботі конференції взяли участь 43 студента. За 

результатами роботи секцій були відзначені доповіді 

таких студентів: Балюти М., Зєвакової А., Анісової Н., 

Швець К., Олійник О., Кіяшко Л., Сутулиної Л., 

Галустової К., Рябчук Д.,  Півоварової А., Бєлової А., 
Суслової М., чиї виступи були визнані найбільш 

актуальними та змістовними. 

 

18 грудня 2008 року Наукове студентське товариство 

факультету фізичного виховання провело Круглий стіл на тему 

«Актуальні проблеми реабілітації та шляхи їх вирішення». 

На обговорення були винесені питання фізичної, психологічної, 

соціальної, медичної реабілітації, а також проблема допінгу у 

спорті. 

У засіданні Круглого столу взяли участь представники  

факультету фізичного виховання (Слободянюк Віктор, Турчик 

Юлія, Валівач Крістіна, Стратій Ганна, Лапшина Ліза), 

соціальної педагогіки та психології (Ткач Ганна), біологічного 

(Янько Сергій). 

Серед запрошених гостей були декан фак-ту фізичного 

виховання Маліков М.В., заст. декана з наукової роботи 

Богдановська Н.В., заст. декана з виховної роботи Остапенко 

Г.О., випускниця магістратури фак-ту фізичного виховання 

(колишня голова НСТ цього ж факультету) Фарахян Карина, а  

також   представники   Хортицького     реабілітаційно-навчального  

 багатопрофільного центру зі своїми 

вихованцями. 

У кінці заходу від імені ректора ЗНУ 

Тимченка Сергія Михайловича гості та 

найактивніші учасники заходу отримали  

листи Подяки та Грамоти. 

 

 
Особлива подяка за надану інформацію: заступнику голови НСТ Слободянюку Віктору, заст. декана з наукової 

роботи Андрєєвій І.О., голові НСТ фізичного факультету Кудіновій Олені 
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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