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«МОЛОДА НАУКА - 2009» 

 

 

В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

� Наукове студентське товариство ЗНУ 8-10 квітня 2009 року організовує 

проведення традиційної університетської науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених  «МОЛОДА НАУКА». 

Запрошуємо студентів та магістрів взяти участь у конференції.  

Для участі  у конференції необхідно до 20 березня 2009 року подати голові 

Наукового студентського товариства Вашого факультету: заявку; текст тез 

доповіді у паперовому та електронному варіанті на дискеті; відгук наукового 

керівника. 

Збірник матеріалів конференції планується видати до початку конференції.  

За детальнішою інформацією звертатися  до голів НСТ факультетів або в 

науково-дослідний сектор  (4  корп., 324 каб.,т.: 746-47-23). 
 

� 25 лютого 2009 року відбудеться засіданння Психологічного клубу фак-ту 

соціальної педагогіки та психології на тему „Психологічні особливості 

відмінностей характеру відносин: дружба, кохання, ревнощі, самотність”. 

Засідання клубу відбудеться о 14.30 в  222 ауд 8 корп. ЗНУ (ДК Дроб’язко). 

 

� 16-18 квітня 2009 року на базі економічного 

факультету ЗНУ відбудеться ІІІ Всеукраїнська 

студентська конференція „Іноваційні ідеї молоді в 

соціально-економічному розвитку України ХХІ 

століття”. 

Запланована робота таких секцій: 

1. Теоретичні проблеми інноваційних процесів в 

економіці України. 

2. Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної 

діяльності в економіці України. 

3. Актуальні проблеми фінансування інноваційної 

діяльності в ХХІ столітті. 

4. Моделювання інноваційних процесів в економічних 

системах. 

Збірник матеріалів конференції планується видати до 

початку конференції. 

Тези, заявки та копії платіжних документів 

(організаційний внесок складає 70 грн.)  подавати до 25 

березня 2009 року. 

� Згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України Запорізький національний уніерситет затверджений 

базовим з проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових  робіт з напрямку 

„Бухгалтерський  облік, аналіз і аудит”.  

І-ий тур конкурсу (відбірковий) проводився в усіх  вищих 

навчальних закладах, де здійснюється  підготовка за цим 

напрямком. 

ІІ-ий тур конкурсу - відбувається в Запорізькому 

національному університету і складається з двох етапів. 

Перший етап (заочний) - з 1 лютого по 16 лютого 2009 

року. 

Другий етап (очний) відбудеться 26-27 березня 2009 

року (підсумкова конференція).  

Очний етап Конкурсу передбачає публічні виступи 

учасників з метою презентації основних положень своєї 

конкурсної роботи. 

 

 

 

 

До складу галузевої конкурсної комісії входять 

провідні фахівці цієї галузі наук як нашого вишу, так і 

всієї України: Тимченко С.М. (ректор ЗНУ - голова 

галузевої конкурсної комісії), Прушківська Е.В. (декан 

економічного фак-ту ЗНУ), Топалов А.Д. (зав. кафедрою 

обліку і аудиту ЗНУ), Шик Л.М. (доц. кафедри обліку і 

аудиту ЗНУ), Проскуріна Н.М. (доц. кафедри обліку і 

аудиту ЗНУ), Ковалюк М.О. (д.е.н., професор кафедри 

фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського 

національного університету ім. І.Франка), Хомин П.Я. 

(д.е.н., професор, зав. кафедрою обліку і контролю 

фінансово-господарської діяльності Тернопільського 

національного економічного університету),      

Рассулова Н.В. (к.е.н., професор кафедри 

бухгалтерського обліку Донецького національного 

університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-

Барановського), Лютова Г.М. (к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку Черкаського державного 

технологічного університету), Цал-Цалко Ю.С. (д.е.н., 

професор, зав. кафедрою бухгалтерського обліку 

Житомирського національного агро-екологічного 

університету), Галушко О.С. (д.е.н., професор, зав. 

кафедрою економічного аналізу і фінансів 

Національного гірничого університету МОН України), 

Кіндрацька Л.М. (д.е.н., професор, зав. кафедрою 

обліку в кредитних і бюджетних установах та 

економічного аналізу Київського національного 

економічного університету  ім. Вадима Гетьмана), 

Максимова В.Ф. (д.е.н., професор, зав. кафедрою обліку 

і аудиту Одеського національного університету), 

Гришко Н.В. (к.е.н., професор кафедри бухгалтерського 

обліку і аудиту Донбаського державного технічного 

університету), Пінчук Т.А. (к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку і аудиту Херсонського 

національного технічного університету). 

 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 



 Випуск № 21  від  18  лютого  2009 року 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

� Студентське наукове товариство та Рада 

молодих вчених РВНЗ „Кримський гуманітарний 

університет” від імені організаторів запрошують взяти 

участь у роботі II Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів і молодих вчених «Економіка. 

Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: 

теорія, практика, перспективи», яка відбудеться 17 – 

19 квітня 2009 року  в  м. Ялта. 

Тематичні напрямки в роботі конференції (секції): 

� економічна теорія; 

� інформаційні системи в економіці; 

� математичне моделювання в економіці; 

� сталий розвиток підприємств; 

� менеджмент і маркетинг; 

� фінансові відносини; 

� банки і банківська справа; 

� інноваційна діяльність. 

Для включення в програму конференції 

розглядаються тези доповідей, які були отримані 

оргкомітетом до 20 березня 2008 року в друкованому 

вигляді на адресу університету і електронному вигляді 

згідно з тематичними напрямками конференції (разом із 

заявкою на участь, рецензією наукового керівника та 

копією квитанції про сплату організаційного внеску). 

� 14-16 квiтня  2009  року  Донецький національний 

технiчний унiверситет за участю Державного 

управління охорони навколишнього природного 

середовища в Донецькій області проводять VIIІ 

Міжнародну  наукову конференцiю аспірантів і 

студентів «Охорона навколишнього  середовища  та  

рацiональне  використання природних ресурсів». На 

конференцiї будуть працювати  такі секцiї: 

� Знешкодженння газових викидiв. 

� Рекуперацiя промислових вiдходiв. 

� Очистка стiчних вод. 

� Обладнання екологiчно чистих технологiй та 

захисту бiосфери. 

� Проблеми сталого розвитку суспільства. 

� Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та 

охорона рослинного свiту. 

� Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту. 

� Проблеми екологiчної безпеки. 

� Хімія довкілля. 

� Раціональне використання природних ресурсів. 

� Екологічний моніторинг, оцінка ризику та 

інформаційні технології.           

     Для формування  програми  та збiрки доповiдей 

конференції необхідно до  10 березня 2009 року 

направити матеріали доповіді. 

� 21-22 травня 2009 р. в Національному 

університеті кораблебудування імені адмірала 

Макарова відбудеться науково-методична конференція 

“Прикладна лінгвістика – 2009: проблеми і 

рішення”. 

 Тематичні напрямки конференції: 

� Прикладна лінгвістика: об’єкт, задачі, методи. 

� Комп’ютерна лексикографія. 

� Психолінгвістика. 

  

� Термінознавство. 

� Корпусна лінгвістика. 

� Перекладознавство. 

� Машинний переклад. 

� Лінгводидактика: в контексті реалізації принципів 

Болонського процесу. 

� Гіпертекстові технології. 
� Функціонування мови як засобу впливу. 

Для участі у конференції необхідно подати до 10 квітня 

2009р. заявку та тези доповіді. 

� 22-23 квітня  2009 року на базі Національного 

авіаційного університету (м. Київ) відбудеться  „Екологічна 

безпека держави”. 

Робота конференції буде проходити за наступними 

напрямками: 

� Техногенна безпека регіонів. 

� Екологічний моніторинг і охорона навколишнього 

середовища. 

� Охорона і раціональне використання водних ресурсів. 

� Охорона атмосфери, способи і засоби очищення 

повітря. 

� Проблеми урбоекології. 

� Геоінформаційні системи в екології. 

� Моделювання і прогнозування стану довкілля. 

� Радіаційна безпека. 

� Екологічний менеджмент. 

Тези необхідно надіслати до 16 березня 2009 року. 

� 22-24 квітня 2009 року Наукове товариство 

студентів та аспірантів Національного технічного 

університету України  „Київський політехнічний інститут” 

проводить ІІ Міжнародну конференцію студентів, 

аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної 

технології. 

Планується робота таких секцій: 

� Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин. 

� Хімія і технологія органічних речовин. 

� Хімія і технологія композиційних, полімерних, 

керамічних, скляних матеріалів та неорганічне 

матеріалознавство. 

� Охорона навколишнього середовища. 

� Хімічна кібернетика. 

Матеріали направляти до 1 березня 2009 року. 

 
 

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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