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Шановні наші наставники!  

 

Щиро вітаємо Вас з Днем науки! День науки - свято людей 

творчої праці, діяльність яких є символом духовної свободи та 
розвитку особистості. Бажаємо Вам міцного здоров'я, родинного 

затишку та добробуту, сил і наснаги, професійної інтуїції та 
росту, нових відкриттів на славу Науки та України!  

Щастя всім і благополуччя! 
 

З глибокою повагою, 

 студенти Запорізького національного університету  
 

 

 

 

� 13 травня 2009 р. на факультеті 
соціальної педагогіки та психології  Запорізького 

національного університету,  відбувся Круглий стіл 

на тему: "Cім’я: студентська перспектива сучасної 
родини" 

Круглий стіл було присвячено ґендерним 

проблемам сучасної родини, формуванню 

відповідального батьківства в сучасному 

суспільстві, проблемам соціально-педагогічної 

роботи з сім’єю 
 

Сьогодні в Україні відбуваються стрімкі 
перетворення, як в економіці, так і в головах людей. 

На фоні цього – поняття, суть та традиції сім'ї теж 

змінюються. У суспільстві втрачаються традиції 
багатодітності, зменшується рівень 
народжуваності, населення «старіє». Про 

непідготовленість молоді до подружнього життя 
свідчать основні причини розірвання шлюбів: різне 
бачення членами подружжя моделі власної сім'ї; 
психологічна несумісність; насильство в родині; 
алкоголізм і наркоманія, соціальне сирітство в 
країні.  

        Настав час взяти найкраще з досвіду 
інституту сім'ї та осмислити, якою вона буде в 
майбутньому.        
       Головна мета круглого столу  - розробка 
пропозицій щодо психологічних та соціально-

педагогічних послуг студентам щодо 

підготовки до сімейного життя, 
відповідального батьківства, роботи із сім'ями, 

де батько або мати сам виховує дитину; робота 
з матерями-одиначками;  зі студентами–

сиротами; робота з питань насилля в сім'ї.  
             Учасники Круглого столу:  

� Комітет у справах  сім’ї та  молоді 

Запорізької міськради 

� Запорізька жіноча організація «Центр 

громадянсько-соціальних ініціатив» 

� Регіональний молодіжний Центр 

«Сварог» 

� «Психологічний клуб»  факультету 

соціальної педагогіки і психології 

Запорізького національного 

університету 
 

УВАГА !!! 
ЗАПРОШУЄМО ВСІХ БАЖАЮЧИХ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕНЦІЇ „ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В М. ЗАПОРІЖЖІ ТА 

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ”, 
ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 21 ТРАВНЯ 2009 РОКУ О 13.00 В 50 АУД. І НАВЧ.КОРПУСУ 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
- МАРШРУТИ ВИХІДНОГО ДНЯ; 

- ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ; 

- ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА М. ЗАПОРІЖЖЯ ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ ТА ДОВКІЛЛЯ; 

- ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ГЕОГРАФІЧНИХ, ЕТНОГРАФІЧНИХ, ІСТОРИЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ ТА ЯВИЩ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ. 
За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний сектор (4 корп.,324 каб.,т.:764-47-23) 
або до голови наукового студентського товариства фак-ту фізичного виховання Слободянюка  Віктора 
(т.: 8(066)6711361) 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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� 13-16 квітня у Львові на базі Львівського інституту 

банківської справи Університету банківської справи Національного 

банку України був проведений ІІ-ий тур Всеукраїнської олімпіади з 
банківської справи. Запорізький національний університет 
представляли студентки кафедри фінансів та кредиту економічного 

факультету Ниценко Анна та Савіна Ніна, науковий керівник к.е.н., 

завідувач, професор кафедри фінансів і кредиту Череп Алла Василівна. 

Останній раз студенти ЗНУ брали участь у цій олімпіаді п’ять років 
тому. Високі досягнення студентів ЗНУ були відмічені почесними 

Грамотами. Так магістрант Ниценко Анна була нагороджена Грамотою  

«За професійні знання», бакалавр Савіна Ніна – «За всебічне та 

яскраве розкриття проблемного завдання». 

Щиро вітаємо студентів та їх наукового керівника із значними 

науковими досягненнями та бажаємо подальших творчих успіхів. 
Рада Наукового студентського  

товариства економічного факультету 

 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ НА ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС ЗАПОРІЗЬКОЇ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ У ГАЛУЗІ НАУКИ 

  

КОНКУРС ПРОВОДИТЬСЯ  ЗА ТАКИМИ НАПРЯМКАМИ: 

- КРАЄЗНАВСТВО (ІСТОРИЧНЕ, ГЕОГРАФІЧНЕ);  

- ЕКОНОМІКА (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ; СИСТЕМИ ЯКОСТІ; КРЕДИТНІ РЕСУРСИ ТА ІНВЕСТУВАННЯ; РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ 

ПІДПРИЄМСТВ);  

- ФІЛОСОФІЯ;  

- РЕЛІГІЯ;  

- СОЦІОЛОГІЯ;  

- ПРАВО;  

- ПЕДАГОГІКА;  

- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЦИНИ;  

- ФАРМАЦІЯ;  

- УКРАЇНОЗНАВСТВО (ФІЛОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК);  

- ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРОГРАМУВАННЯ;  

- ТЕХНІЧНІ НАУКИ. 

 РОБОТИ ПОДАВАТИ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ СЕКТОР (4 КОРП., 324 КАБ., Т.: 764-47-23) НЕ ПІЗНІШЕ 25 ТРАВНЯ 2009 

РОКУ. 

 

 

 

 

�  21 квітня з 11.25 до 13.00 відбулося засідання 
круглого столу факультету менеджменту на тему «Ділові 
комунікації». У засіданні круглого столу взяли участь 15 

студентів і 5 викладачів. 
Приємно зауважити, що ініціативу студентів активно 

підтримали й викладачі факультету. Заступник декана з 
виховної роботи к.ф.н., доцент Наумова Наталія 

Григорівна змістовно розповіла про загальні аспекти 

ділових комунікацій. Про комерційні зв’язки дуже цікаво 

і повчально розповіла к.е.н, доцент Гуржій Наталія 

Миколаївна. Також дуже широко розкрила зміст та 
специфіку зовнішньо-торгівельних контрактів к.е.н., 

доцент Куреда Ніна Миколаївна.  

Студенти також підготувалися й виголосили змістовні  
доповіді та повідомлення. Серед найактивніших 

учасників Круглого столу можна відзначити Вайнрауха 

Глєба, Кузнєцову Альону та Бєлоусову Ольгу. 

Голова Наукового студентського товариства 

факультету менеджменту Лозова Наталія 

 
 

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, 69063. 

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

e-mail:sveta.sirica@rambler.ru 


