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СПЕЦВИПУСК  НСТ МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ МАТЕМАТИЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ!!! 
 

Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо спецвипуск Наукового студентського 

товариства математичного факультету. 

В цьому році наше НСТ не лише активізувало свою роботу, а й  вийшло зовсім на 

новий рівень. Тепер не лише викладачі вигадують для студентів  заходи, в яких 

вони могли б взяти участь, а й самі студенти тепер пропонують, планують, 

організовують та проводять. Значно збільшилася кількість студентів, що беруть 

участь в таких наукових заходах, як конференції, конкурси та круглі столи. 

 І можемо сказати, що це лише початок. Ми й надалі будемо працювати, щоб кожен 

студент математичного факультету зміг себе реалізувати на  плодючій ниві 

НАУКИ!! 

З повагою, 

 голова НСТ математичного факультету Школова Оксана 

 та заст. голови Родченко Анфіса 

 

 

 

 

 
 

Шановні наші,  улюблені  жінки та дівчата  факультету!!! 

Від щирого сердця вітаємо вас зі святом  8 Березня! 
 

У цей святковий день бажаємо всім жінкам міцного добробуту, 

довічного щастя, шаленого кохання та постійного добробуту. І нехай 

виконуються найзавітніші мрії, адже бажання кожної жінки – закон, 

якому ми, чоловіки, з радістю коримося. 

Віки і тисячоліття світової історії осяяні вашою мудрістю та ніжністю, 

чарівністю та красою. І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та 

довготерпінню з віку у вік продовжується рід людський на землі. 

Матір, сестра, кохана – жіночий першопочаток супроводжує нас до 

останнього подиху. І якщо краса врятує світ, то це буде ваша краса. 

Адже ви перетворюєте його на чарівну перлину, яку ми кладемо і 

довічно кластимемо до ваших ніг. 
  

Ваші студенти, ваші колеги, ваші друзі!!! 

 

                                                                                         
 

 

12 березня свій День народження буде святкувати декан 

математичного факультету  

Гоменюк Сергій Іванович 
Вельмишановний наш декан, доздольте Вас привітати і 

побажати Вам  доброго здоров’я на довгі літа, невичерпної 

енергії, натхнення, успіхів, прихильності долі та здійсненя 

всіх Ваших задумів і сподівань! 

Нехай поруч з Вами завжди будуть гарний настрій, щастя, 

злагода та спокій в родині! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 лютого відсвяткував свій  День народження проф. 

кафедри прикладної математики і механіки  

Грищак Віктор Захарович 
Студенти та колеги бажають Вам міцного здоров’я, 

довголіття, натхнення та реалізації його творчих задумів. 

Нехай Ваш життєвий і професійний шлях буде 

наповнений новими злетами та досягненнями, а все добро 

вертається сторицею! 

Нехай щастить завжди та всюди! 

 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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24 лютого 2009 року Наукове студентське товариство математичного факультету  організувало та 

провело Круглий стіл «Розвиток математичної думки очима вчених ХVІІІ століття» 
 

 

Експертами засідання виступили заступник декана з виховної 

роботи математичного факультету Кондратьєва Наталія 

Олександрівна, провідний фахівець науково-дослідного сектору 

ЗНУ, координатор діяльності НСТ ЗНУ Христич Ірина 

Анатоліївна та голова НСТ ЗНУ Сириця Світлана.  

Розпочала засідання голова НСТ математичного факультету, 

студентка 4 курсу Школова Оксана, яка наголосила на 

важливості проведення подібних заходів, а також на значенні 

внеску вчених цього періоду на розвитку математичної думки в 

цілому. 

 

 

 

                

           

          

 Студент 3 курсу Левада Сергій  у своїй доповіді дав 

загальну характеристику математики 18 століття, виділивши 

тогочасну Росію як центр розвитку наукової думки. Студенти 1 

курсу Констандов Денис, Сердюк Юлія, Хмельницький 

Андрій, Білоус Оксана розповіли про вчених, чий внесок став 

неоціненним у становленні такої науки як прикладна 

математика.  Адже підручник «Початок геометрії» Леонарда 

Ейлера якого ще називали «чистим математиком», став 

прототипом сучасного підручника, а ім’ям вченого було названо 

кратер на Місяці. Об’єктом наукових зацікавлень Школової 

Оксани  стала постать К.Ф.Гауса. Студентка 2 курсу Ольга 

Солоха розповіла про діяльність П’єра Лапласа. Родченко 

Анфіса у своєму виступі висвітлила діяльність Лагранжа 

Жозефа Луі, приділивши увагу не лише його науковій 

діяльності, а й складному особистому життю.  

Наприкінці експерти засідання подякували студентам за 

активність в підготовці заходу та запропонували взяти участь в 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Молода наука», що відбудеться 8-10 квітня цього року. 

Збірник матеріалів буде виданий до початку конференції. За 

інформацією звертатися в наук.-досл.сектор (т.:764-47-23) 
 

 

Голова НСТ ЗНУ Сириця Світлана 

 

НОВИНИ 

 

� Щоб привітати всіх жінок та дівчат університету 

заплановано було акцію - «8 Березня». Біля кожного 

корпусу впродовж 2-5 березня відбулися концерти на 

великій перерві!  

� Конкурс «Міс ЗНУ» відбудеться 25 березня 2009 року. 

Запрошуємо всх підтримати чарівну представницю 

нашого факультету Хижняк Ганну (студ. 1 курсу). 

� 8-10 квітня 2009 року на факультеті відбудеться, в 

рамках традиційної загально-університетської 

підсумкової конференції студентська науково-практична 

конференція «МОЛОДА НАУКА». 

� 13-15 травня 2009 року  на базі Національного 

педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, 

Європейський університет проводять ХІІ Всеукраїнську 

науково-практичну конференцію „Молодь, освіта, 

наука, культура і національна самосвідомість в 

умовах європейської інтеграції”. 

      На конференції планується робота таких секцій: 

- математика; 

- інформатика; 

  

- інформаційні та виробничі технології; 

- інноваційні технології навчання. 

� 23-24 квітня 2009 року  на базі Тернопільського 

державного технічного університету ім. Івана Пулюя 

відбудеться ІІ Всеукраїнська студентська науково-

технічна конференція „Природничі та гуманітарні 

науки. Актуальні питання”. 

Робота конференції буде проводитися за секціями: 

- інформаційні технології; 

- математика; 

- математичне моделювання і механіка; 

- матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій. 

Збірник тез планується видати до початку роботи 

конференції. Заявку та тези доповіді необхідно направити 

не пізніше 31 березня 2009 року. 

 

За детальнішою інформацією про регіональні, 

всеукраїнські та міжнародні  конференції та конкурси 

звертатися в науково-дослідний сектор ЗНУ  (4 корп., 

324 каб., т.:764-47-23) або до голови Наукового 

студентського товариства Сириці Світлани 

(т.:8(097)840-51-72). 
 

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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