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В УНІВЕРСИТЕТІ 
 

Перша перемога студентів  

Економіко-правничого коледжу ЗНУ 

10-12 лютого 2009 року в Києві відбувся 

Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та 

винахідників «Природа-людина-виробництво-екологія», на 

якому студентка І курсу Економіко-правничого коледжу 

спеціальності «Організація виробництва» Лисікова Вікторія 

посіла І місце за авторську розробку «Науково-дослідницька 

робота вдосконалення методики розробки робіт фізичного 

практикуму для загальноосвітніх навчальних закладів», яка  й 

була визнана найкращою в секції «Фізики». 

Лисікова Вікторія нагороджена грамотою в номінації 

«За високу прикладну спрямованість». Ця перемога стала 

можливою завдяки плідній співпраці з науковим керівником 

– канд. пед. наук Андрєєвим Андрієм Миколайовичем.  

Щиро вітаємо з першою перемогою на науковій ниві та 

бажаємо успіхів студентам Економіко-правничого коледжу 

ЗНУ в майбутньому !!! 

                         Методист ЕПК  Данілкіна Олександра 

� 25 лютого 2009 року на факультету соціальної 

педагогіки та психології відбулося засідання  

Психологічного клубу на тему „Психологічні особливості  
відмінностей характеру відносин: дружба, любов,  

ревнощі, самотність”.  

ОГОЛОШЕННЯ 
 
 

� 8-10 квітня 2009 року відбудеться, в рамках традіційної 

університетської конференції студентів та молодих вчених „Молода 

наука”, конкурс поетичного перекладу (з англійської, німецької, 

французької, болгарської, польської мов). Для участі у Конкурсі 

необхідно до 27 березня подати роботи в ауд. 302 (ІІ навч. корпусу). 

За зразками текстів звертатися до Фефелова О.П. (ауд. 302, ІІ навч. 

корп.). 

� Для участі в  науково-практичній конференції студентів та 

молодих вчених «Молода наука» необхідно до 20 березня 2009 року 

подати голові НСТ свого факультету: 1) заявку на участь у 

конференції; 2) текст тез доповіді у паперовому та в електронному 

варіанті (загальний обсяг тез – 1-2 сторінки, вартість друку 15 грн. за 

1 сторінку); 3) відгук наукового керівника. 

      Збірник матеріалів конференції планується видати до початку 

конференції. 

    За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний 

сектор або за телефонами: 

    764-47-23 (Христич Ірина Анатоліївна) 

   8(097)840-51-72 (Сириця Світлана, голова НСТ ЗНУ). 

� 7 квітня о 13:00 в актовій залі ІІ корпусу відбудеться 

науково-теоретична конференція студентів Економіко-правничого 

коледжу ЗНУ, присвячена до Дня науки. 

 
 

Зустріч з депутатами – шлях до професійного 

формування майбутніх політологів 

 

12 березня  за участю студентської організації «Ліга 

молодих політологів» пройшло засідання Політологічного 

клубу Запорізького національного університету. Головним 

гостем засідання був народний депутат України, голова партії 

«Єдиний центр» Ігор Іванович Кріль. 

У процесі спілкування було висвітлено позицію 

політичної сили на процеси, що відбуваються в державі та 

стратегію подолання кризових явищ в політикумі. 

Варто зазначити, що учасники засідання виявили 

неабиякий інтерес до процесів та тенденцій, що мають місце в 

державі, а рівень фаховості питань, що були поставлені 

студентами, був відмічений самим Ігорем Івановичем. «На 

мою думку, у вас дуже хороші викладачі, що навчили Вас так 

висловлювати свою громадянську позицію. Я дійсно відчув, що 

це було засідання саме політологічного клубу», - зазначив він. 

 

 

 
Головним свідченням ефективності подібних заходів є вже традиційні 

запрошення високопосадових гостей, а також той високий професійний 

рівень, який демонструють під час зустрічей наші студенти. То ж 

матимемо надію, що Політологічний клуб ЗНУ й надалі залишатиметься 

виразником свідомої громадянської позиції студентської спільноти. 

  Голова Ліги молодих політологів  Коваленко Антон 

 

 
 

 

Декана біологічного факультету 

ОМЕЛЬЯНЧИК ЛЮДМИЛУ ОЛЕКСАНДРІВНУ, 

начальника науково-дослідного сектору 

МЕНЯЙЛО ВІКТОРІЮ ІВАНІВНУ, 

зав. кафедрою садово-паркового господарства та 

генетики рослин ЛЯХА ВІКТОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА 

з Днем народження! 

Бажаємо Вам міцного здоров'я, щастя, кохання, родинного 

затишку та добробуту, сил і наснаги, професійної інтуїції та 

росту, нових відкриттів на славу Науки та України! 

 

Колеги та студенти    

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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НОВИНИ 

 

� 27-29 квітня 2009 року Київський 

національний університет будівництва і архітектури 

проводить ІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію молодих вчених і студентів 

„Підвищення ефективності використання водних, 

теплових та енергетичних ресурсів та охорона 

навколишнього середовища”. 

На конференції будуть працювати секції: 

- енергозбереження в системах тепло-

газопостачання і вентиляції та використання 

відновлювальних і вторинних енергоресурсів; 

- проблема джерел водопостачання і очищення 

питної води; 

- очищення стічних вод і захист водних об’єктів; 

- екологічна безпека територій і акваторій; 

- екологічний менеджмент. 

Для участі у конференції необхідно до 20 березня 

2009 року подати заявку та тези доповіді до 

оргкомітету. 

� 9-10 квітня 2009 року в Національному 

університеті фізичного виховання і спорту України 

(м. Київ) відбудеться ІІ Міжнародна наукова 

конференція молодих вчених. 

Основні напрямки роботи конференції: 

- олімпійський та професійний спорт; 

- фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення; 

- фізична реабілітація. 

Організаційний внесок складає 120 грн. Планується 

публікація матеріалів конференції в журналі „Теорія і 

методика фізичного виховання і спорту”, що внесений 

до переліку фахових видань. 

До 28 березня 2009 року необхідно відправити заявку 

та наукові матеріали. 

� 26 березня 2009 року в Інституті міжнародних 

відносин  Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в рамках VІІ Міжнародної 

наукової конференції студентів, аспірантів та 

молодих учених „Шевченківська весна” буде 

проходити робота секції „Історія дипломатії та 

міжнародних відносин”. 

Для участі у роботі секції запрошуються студенти, 

аспіранти та молоді вчені. Термін подання заявок - 20 

березня 2009 року. 

� 24 квітня 2009 року на базі Херсонського 

державного університету  відбудеться Всеукраїнська 

науково-практична конференція студентів та молодих 

вчених „Українська культура: питання історії, 
теорії, методики”. Заплановане видання наукового 

збірника „Педагогічні науки”. Термін подання 

матеріалів -  1 квітня 2009 року. 

� 28 травня 2009 року  відбудеться ІІІ 

Всеукраїнська наукова коференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених „Інтелектуальний 

потенціал молоді в науці та практиці” на базі 

Хмельницького національного університету. Термін 

подання матеріалів - 15 квітня 2009 року. 

� 27-29 травня 2009 року в Житомирському 

національному агроекологічному університету буде 

проводитися П’ята міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Наука. Молодь. Екологія - 2009”.  Заявку та тези доповіді 

необхідно направити не пізніше  12 квітня 2009 року.  

 

ВІТАЄМО !!! 

       З 14 березня 2009 року Стипендіальна програма 

«Завтра.UA» розпочала 3-й етап Конкурсу 2008/20009 — 

очних змагань із залученням експертів-психологів. 

На цьому етапі оцінюватиметься особистісний потенціал 

кожного з учасників. Відповідно до умов цьогорічного 

конкурсу, оцінювання відбуватиметься впродовж 

п'ятигодинних зустрічей-тренінгів, на яких студенти будуть 

працювати в групах до 50 осіб. 

       Запорізький національний університет на цьому 

конкурсі вже 21 березня представлятимуть такі студенти: 

� Антоненко Ніна 
(матем. фак-т); 

� Башук Наталія 

(філол. фак-т); 

� Бойко Марія (фак-т 

СПП); 

� Грабко Олена (матем. 

фак-т); 

� Дорофєєва Анна 
(філол. фак-т); 

� Дударєва Наталія 

(біолог. фак-т); 

� Зборовська Олександра 
(фак-т журналістики); 

� Корнієнко Марія (фак-т 

журналістики); 

� Куянцева Оксана (філол. 
фак-т); 

� Рибалко Інна (філол. 
фак-т); 

� Савченко Ольга (фак-т  

фізичного виховання); 

� Садова Анна (фак-т  

журналістики); 

� Сириця Світлана (філол. 

фак-т); 

� Суслова Марія (фак-т 

 іноземної філології). 
 

 

ВІТАЄМО !!! 

 
МАХАЧАШВІЛІ   
РУСУДАН   КИРИЛЕВНУ 

з присвоєнням  вченого звання доцента! Бажаємо  

творчого натхнення у подальшій науковій діяльності! 

Студенти факультету іноземної філології 

 
Студенти факультету менеджменту 

щиро вітають ГУРЖІЙ  НАТАЛІЮ  МИКОЛАЇВНУ 

 з Днем народження! 

Нехай довгі роки  Вашого життя будуть сповнені  радістю і 

хорошими подіями! Бажаємо завжди досягати поставлених цілей і 

йти по життю впевнено і гордо під руку з успіхом, щастям і 

коханням. Залишайтеся такою ж сильною і чарівною, 

 якою Ви є зараз! 

 

 

Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство Запорізького 
національного університету 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 

 

Головний редактор і 
коректор: 

Сириця Світлана 
Виходить тричі 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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