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Щиро вітаємо всіх жінок університету зі святом весни, любові 

та краси – Міжнародним жіночим днем 8 Березня! 

 
Зичимо Вам міцного здоров'я, жіночого щастя, любові й добра! Нехай 

поруч з Вами завжди будуть гідні люди. Бажаємо, щоб кожен новий 

день Ви зустрічали з посмішкою, передчуттям радості та впевненістю! 

Хай щедрість ваших душ зігріває, сила духу - захоплює, а краса - 

надихає! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

А також вітаємо наших любих дівчат ! 

Любі подруги й дівчата, 

Ми вітаєм Вас зі святом, 

І в дарунок зичим Долю, 

Вічних істин Божу Волю: 

Щоб була, як та веселка, 

Гріла ніжно ваше серце - 

В день похмурий чи негожий, 

Сонцем лагідним в морози. 

Росяним була світанком, 

Весняним квітчастим ранком, 

Вітром тихим полудневим, 

Щедрим колоском серпневим. 

Цвіту подихом духмяним, 

Солов’їними піснями, 

Чистим ніжним поцілунком, 

Довгожданим подарунком, 

Колисковою дитинства, 

Щастям світлим материнським, 

Щирістю у кожнім слові 

Серця сповненого любові!  
 

                      

                                 

                                 
 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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НОВИНИ 
 

� 26-27 березня 2009 року на базі Донецького 

національного технічного університету відбудеться 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

студентів і молодих вчених „Сучасни стан і 

проблеми інвестиційного розвитку” та 

Всеукраїнський конкурс бізнес-планів 

інвестиційних проектів. 

Тематичні напрямки конференції: 

- сучасні механізми управління інвестиційною 

діяльністю; 

- фінансове забезпечення інвестиційних 

проектів; 

- активізація інноваційних процесів: шляхи та 

напрямки; 

- оцінювання інвестиційних ризиків в системі 

прийняття управлінських рішень. 

Заявку та  тези доповіді необхідно надіслати не 

пізніше 20 березня 2009 року. 

� 10 квітня 2009 року відбудеться 

міжвузівська науково-практична конференція 

студентів, курсантів і слухачів „Використання 

сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі 

злочинністю” на базі Донецього юридичного 

інституту. 

На конференції планується розглянути такі 

напрями: 

- правові та процесуальні питання 

криміналістичного забезпечення розкриття, 

розслідування і попередження злочинів; 

- організаційно-тактичні особливості під-

готовки та проведення слідчих дій; 

- особливості розслідування економічних 

злочинів; комп’ютерних  злочинів; злочинів, 

що  вчинюються організаційними злочин-

ними групами; злочинів проти 

навколишнього середовища; злочинів, 

пов’язаних із насильством у сім’ї; 

- проблемні питання криміналістичної тактики; 

- розробка, удосконалення та впровадження 

сучасних експертно-криміналістичних 

методик дослідження речових доказів; 

- можливості використання сучасних 

технологій при проведенні криміналістичних  

досліджень та експертиз. 

Тексти доповідей, електронний варіант та 

заявку на участь у конференції потрібно надіслати 

до 15 березня 2009 року. 

� 23-24 квітня 2009 року на базі Національного  

університету водного господарства та 

природокористування відбудеться ІІ Всеукраїнська 

міжвузівська науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і викладачів „Актуальні 

проблеми теорії та практики менеджменту в 

умовах трансформації економіки”. 

Тематичні напрямки конференції: 

- менеджмент; 

- маркетинг. 

 

  

Найкращі доповіді будуть рекомендовані до 

публікації у фаховому науковому збірнику „Вісник 

НУВГП”. 

Матеріали необхідно надіслати до оргкомітету не 

пізніше 1 квітня 2009 року. 

� 16-17 квітня 2009 року  відбудеться ІІ 

Всеукраїнська студентська наукова конференція „Здобутки, 

проблеми та перспективи педагогічної науки та 

практики в умовах інноваційної перебудови української 

національної освіти” на базі Уманського державного 

педагогічного університету ім. Павла Тичини. 

Робота конференції планується за такими напрямками: 

- педагогіка; 

- психологія; 

- соціальна педагогіка; 

- практична психологія; 

- музичне мистецтво; 

- образотворче мистецтво; 

- хореографічне мистецтво; 

- історія; 

- українська і зарубіжна філологія; 

- біологія; 

- фізика і комп’ютерні науки; 

- методика викладання природничих та гуманітарних 

наук. 

Для участі у конференції необхідно до 27 березня 2009 року 

подати до оргкомітету заявку, текст тез доповіді, відгук 

наукового керівника. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику 

студентських наукових робіт. Вартість однієї сторіни - 20 

грн. 

� 14-15 травня 2009 року в Інституті фізичного 

виховання і спорту Вінницького державного педагогічного 

університету ім. Михайла Коцюбинського відбудеться ІІ 

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

„Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в 

сучасному суспільстві”. 

Тематика конференції: 

- психолого-педагогічні проблеми теорії та методики 

фізичного виховання та спортивного тренування; 

- рекреація та фізична реабілітація - проблеми й 

перспективи; 

- олімпійська освіта в дошкільних, загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах; 

- рух „Спорт для всіх” в Україні та зарубіжних 

країнах. 

Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2009 року 

надіслати наукові матеріали, авторську довідку та конверт із 

зворотньою адресою. 

� Оголошено Всеукраїнський стипендіальний 

конкурс „Ді Ел Ей Пайпер” для студентів-правників 

2009” (м. Київ). 

Для участі у конкурсі необхідно до 20 квітня 2009 року 

подати заявку на участь; до 1 травня 2009 року - письмову 

наукову  роботу. 
 

За детальнішою інформацією про конкурси та 

конференції звертатися в науково-дослідний сектор ЗНУ 

(4 корп., 324 каб.) або до голови Наукового студентського 

товариства свого факультету. 

 

Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство Запорізького 
національного університету 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 
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