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В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

� З 22 січня по 10 березня проходить І-ий тур 

(відбірковий) Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт на відзначення 300-річчя  подій, 

пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана 

Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського 

союзу. Найкращі роботи візьмуть участь у ІІ-му турі 

Конкурсу, що відбудеться на базі Сумського державного 

університету. Запрошуємо до участі істориків та всіх 

зацікавлених і небайдужих до історії нашої Батьківщини. 

� До Дня народження великого Кобзаря Тараса Шевченка 

планується проведення Круглого столу „Український міф 

про Шевченка”, на якому заплановано обговорення  

наступних тем:  

- бачення української історії Тарасом Шевченком; 

- ідея двоіпостасності людського суспільства в поезії 

Шевченка; 

- релігійні погляди Т.Шевченка; 

- сучасне шевченкознавство. 

 

 � З метою активізації наукової роботи студентів, 

створення системи широкого залучення студентів до 

участі в наукових заходах, сприяння посиленню 

наукового інтересу до проблем розвитку прав та 

обов’язків громадянина з 3 лютого  по 25 лютого 2009 

року на базі юридичного факультету ЗНУ проводиться 

конкурс студентських творів-есе „Кращий 

правознавець - 2009”.   Результати конкурсу будуть 

оголошені 27 лютого 2009 року на спільному засіданні 

вченої ради юридичного факультету, Головного 

управління юстиції у Запорізькій  області  та 

Запорізького обласного відділення ТОВ „Знання”.  

Візьми участь у конкурсі і доведи всім, що саме ти - 

найкращий студент-правознавець! 

� З 20 лютого по 20 березня 2009 року оголошено про 

проведення І-го туру (відбіркового) Всеукраїнського 

конкурсу на кращі студентські та аспірантські наукові 

праці з питань євроатлантичної інтеграції. За умовами 

конкурсу звертатися в науково-дослідний сектор            

(4 корп., 324 каб.) 

 

Наукове студентське  

товариство філологічного 

факультету ЗНУ запрошує 

студентів та магістрів усіх 

факультетів взяти участь у 

засіданні Круглого столу, 

присвяченого Міжнародному 

дню захисту рідної мови, який 

відбудеться 20 лютого 2009 

року о 13.00 в 50 ауд. І навч. 

корпусу. 

 

 

Передбачається 

 обговорення наступних 

ключових тем: проблема 

походження української 

мови; сучасний стан 

розвитку; мовне питання як 

засіб спекуляції; випадки 

порушення мовного 

законодавства; мова і нація. 

Для участі необхідно до 15 

лютого подати тези доповіді. 

 

 

� 6 лютого 2009 року на факультеті менеджменту 

відбулося засідання наукового гуртка на тему 

„Функціонування підприємств в умовах фінансово-

економічної кризи”. Ініціативу студентів активно 

підтримали викладачі факультету: Шишкін В.О., 

Іляшенко А.Х., Бухаріна Л.М., Гуржій Н.М., Бікулов 

Д.Т. З доповідями та повідомленнями виступили такі 

студенти: Лозова Наталія, Абліцова Таміла, Самойленко 

Катерина, Соломко Ольга, Філіпова Інна, Мурзова 

Ольга, Дембицька Олена, Швидка Марина, Гопкало 

Ольга, Худякова Ілона. У результаті проведеного заходу 

було розглянуто особливості фінансово-економічної кризи 

в Україні та погляд студентів на шляхи її подолання. 

� Засідання  активу  Наукового студентського товариства 

відбувається щочетверга об 11.00 в приміщенні музею        

(І корп.). Запрошуємо студентів взяти участь в організації 

та проведенні студентських наукових заходів. Наукове 

студентське товариство планує  оновлення та 

удосконалення власної ВЕБ-сторінки. Якщо у вас є своє 

бачення дизайну та оформлення - запрошуємо до співпраці. 

  

� 3 квітня 2009 року на базі нашого університету 

відбудеться ІХ Всеукраїнська науково-практична 

конференція „Українські національні бойові 

мистецтва: проблеми та перспективи розвитку”. 

Теми для обговорення: 

- Базові параметри бойового досвіду людства. 

- Етапи історичного процесу розвитку бойового 

досвіду людства. 

- Характерні особливості традиційних видів бойових 

мистецтв. 

- Етапи історичного процесу розвитку національних 

видів бойових мистецтв. 

- Роль національних видів бойових мистецтв у 

розвитку українського суспільства. 

- Військовий і бойовий досвід української нації: 

історико-теоретичний аспект. 

- Сучасне розуміння суті понятійного змісту 

національної системи патріотичного виховання. 

- Науково-методичні і практично-педагогічні основи 

національної системи патріотичного виховання. 

 Заявки на участь у конференції подавати до 1 березня 

2009 року. 

 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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ОГОЛОШЕННЯ 

 

� 19 березня 2009 року на базі Київського міського 

педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка відбудеться 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

„Сучасна субкультура та її вплив на формування 

життєвих орієнтацій молоді”.  

Напрямки роботи конференції: 

- сучасна субкультура як соціальний феномен; 

- особливості впливу сучасної субкультури на 

формування світогляду молоді; 

- державна молодіжна політика України щодо 

формування життєвих орієнтацій молоді; 

- молодіжні субкультури як специфічний 

соціокультурний конструкт; 

- психолого-педагогічні технології профілактики 

негативних явищ  у молодіжному середовищі. 

Термін подання заявок - 01.03.2009 року.  

� 31 березня 2009 року на базі Донецького 

економіко-гуманітарного інституту відбудеться                  

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів 

і  молодих вчених „Шляхи виходу України зі світової 

фінансово-економічної кризи”. Планується засідання 

таких секцій: 

- економіка та фінанси України в умовах глобальної 

кризи; 

- сучасний облік і аудит в контексті світової фінансової 

кризи; 

- проблеми переходу України до інформаційної економіки 

в умовах кризи; 

- проблеми та перспективи формування гуманітарної 

політики в Україні. 

Термін подання тез доповідей та заявок - до 9 березня    

2009 року. 

� 16-17 квітня 2009 року на базі Харківського 

національного економічного університету відбудеться 

Міжнародна науково-практична конференція молодих 

вчених, аспірантів та студентів „Актуальні проблеми 

науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні 

рішення”. Напрямки роботи конференції: 

 

  

- Корпоративні інформаційні системи: нові можливості 

та проблеми. 

- Моделювання в інформаційних системах. 

- Сучасні технології в бізнес-системах. 

- Геоінформаційні системи та комп’ютерний еколого-

економічний моніторинг.  

Термін подання заявок - 10 березня 2009 року. 

� 15-16 травня 2009 року на базі ПВНЗ 

„Донецький інститут психології і підприємництва” 

відбудеться Всеукраїнської наукової конференції 

молодих науковців, магістрів та студентів „Смисловий 

простір та розвиток особистості”. Запланована робота 

таких секцій: континуум свідомого та несвідомого як 

умова становлення особистості; екзистенційний аналіз 

смислових відносин; ціннісно-смислові орієнтири 

людини в сучасному вимірі.  

Термін подання заявок - 10 квітня 2009 року. 

� 24 квітня 2009 року на базі Національного 

технічного університету України „Київський 

політехнічний інститут” відбудеться ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція „Інтелектуальна 

власність в ХХІ сторіччі” за тематикою 

„Інтелектуальна власність та інтернет”. Термін 

подання заявок та тез доповідей  - до 01.04.2009 р. 

� 10-11 квітня 2009 року Донецький 

національний університет проводить Міжнародну 

науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та 

молодих вчених „Реформування сучасної правової 

системи”. Тематичні напрямки конференції: теорія 

держави та права; філософія права; конституційне право; 

міжнародне право;  цивільне право та процес; 

адміністративне право та процес; господарське право та 

процес; кримінальне право та процес; фінансове право; 

трудове право; право соціального забезпечення; сімейне 

право; криміналістика, кримінологія. 

Термін подання заявок та тез доповідей - до 25.03.2009 р. 

� За детальнішою інформацією про наукові 

студентські заходи звертатися в науково-дослідний 

сектор до Христич Ірини Анатоліївни (4 корп., 324 

каб , т.: 764-47-23). 

 

 

 

 

4 лютого на базі біологічного 

факультету ЗНУ відбувся 

Круглий стіл на тему: 

«Екологічний проект: Україна 

– Канада». Ініціатором заходу 

виступило Наукове студентське 

товариство біологічного 

факультету ЗНУ. Спеціальний 

гостем був стажер програми 

канадського уряду Алексіс 

Левейде.  Декан біологічного 

фак-ту проф. Л.О.Омельянчик 

урочисто вручила закордонному 

гостю Подяку від імені ректора 

ЗНУ за свідому  позицію в 

налагодженні міжнародних 

зв’язків між країнами 
 

 

 

 

 

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, 69000 

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

e-mail:sveta.sirica@rambler.ru 
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