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 14 травня 2009 року Наукове студентське товариство 

ЗНУ організувало та провело Круглий стіл до Дня Європи 

в Україні „Україна - Європа”. 

Цей захід підтримали представники фак-ту 

менеджменту, економічного, юридичного, іноземної 

філології, соціології та управління, соціальної педагогіки 

та психології.  

Окремо хотілося висловити подяку Ткач Анні, 
Лозовій Наталії, Мазманян Цогік, Євтушенку 

Михайлу, Тупахіній Ользі, Радчук Яні,  Орманджи 

Юлії. 
Рада НСТ ЗНУ 

 

 

  

З 12 по 15 травня  в 

Запорізькому 

національному 

університеті відбулася 

наукова конференція до 

Дня науки „Науковий 

потенціал Запорізького 

національного 

університету та шляхи 

його розвитку”, активну 

участь в якій взяли не 

лише викладачі, а й 

студенти та магістри всіх 

факультетів. 

 

 

� 15 травня на урочистому 

заключному засіданні наукової 

конференції настала найприємніша мить 

- були відзначені за підсумками 

навчального року викладачі. Приємно, 

що серед нагороджених були й 

студенти:  Лаврік Вероніка - студ. фак-

ту соціології та управління (наук. 

керівник  доц. Гугнін Е.А.); 

Шалтишова Катерина - студ. фак-ту 

СПП (наук. керівник доц. Голованова 

Т.П.); Омельченко Вікторія - студ. 

економічного фак-ту (наук. керівник 

проф. Череп А.В.); Курган Світлана - 

студ. фак-ту менеджменту (наук. 

керівник Олійник О.М.). 

 

 

 

� 7-10 квітня, в рамках 

Фестивалю науки в ЗНУ, відбулася 

традиційна університетська науково-

практична конференція студентів та 

молодих учених „Молода наука”. 

Слід відзначити, що в цьому році 

вдвічі збільшилася кількість учасників 

цієї конференції. Професорько-

викладацький склад  факультетів 

підтримав ініціативу студентів - 

конференція пройшла на високому 

рівні.  

Як результат плідної роботи в світ 

вийшла збірка матеріалів науково-

практичної конференції студентів та 

молодих учених „Молода наука”. 

 

В УНІВЕРСИТЕТІ 
� 14-16 квітня 2009 року на базі економічного факультету 

ЗНУ відбувся ІІ-ий тур Всеукраїнської студентської оліміпади зі 

спеціальності „Економічна кібернетика”. 70 найкращих студентів з 

усієї України приїхали до нашого ВНЗ,  щоб позмагатися у знаннях 

із економічної кібернетики. Наш виш представляли Головін 

Олександр, Шаповалова Вікторія та Шевченко Максим.   

І наші студенти показали високий рівень знань. Привітаємо 

Шевченка Максима з перемогою - 3 місце; Шаповалова 

Вікторія посіла 9 місце, Головін Олександр - 13 місце в 

загальному заліку. Слід відзначити, що не було б  перемоги без 

наставника, наукового керівника доц. Максишко Наталії 
Костянтинівни та  викладачів кафедри, які  впродовж всього 

періоду навчання передають свої  знання та вміння студентам. 

 

 
  

 

Вітаємо з перемогою!!!  

Бажаємо не зупинятися на досягнутому результаті! 

� 23-25 квітня студентки фак-ту соціології та управління 

Воєводина Яна та Макаренко Дарина (н.к. доц. Бойко Г.В.) 

взяли участь у ІІ-турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності "соціальна робота" у м. Києві. Вітаємо Воєводіну 

Яну, яка була відзначена спеціальним дипломом за творчий 

підхід у роботі з клієнтами. 

� У м. Львів 14-15 квітня 2009 року проходила 

студентська науково-практична конференція «Ідейні основи 

соціально-політичних систем. Політичні ідеології: 

трансформація уявлень в контексті сучасності», в якій взяли 

участь студенти-політологи Мінаєв Гліб, Коваленко Антон, 

Степанюк Ніна, Вікторія Грубась. 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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В УНІВЕРСИТЕТІ 
� Згідно наказу Міністерства освіти і науки України  

Запорізький національний університет вдруге був 

призначений базовим по проведенню ІІ-го туру 

Всеукраїнської студентської оліміпади зі спеціальності 
„Фізика”. 

12-15 квітня 2009 року на базі фізичного факультету 

відбувся ІІ-ий тур Олімпіади з „фізики”, в якому взяли 

участь близько 60 студентів з усієї України. Переможцями 

стали представники з Тернополя та Харкова. Сподіваємося, 

що наступного року  у числі переможців будуть 

представники й нашого університету. 

 

 

� 13 травня на юридичному факультеті Лігою студентів 

Асоціації правників України було організовано круглий стіл з приводу 

постанови Кабміну, яка передбачає, що складання іспитів, заліків, 

академічної заборгованості та відпрацювання пропусків у ВНЗ буде 

платним. 

 Метою заходу було з’ясувати ставлення студентів до постанови 

та обговорити проблемні моменти, пов’язані з нею.   

У результаті круглого столу було прийнято рішення написати 

відкритого листа до Кабміну з проханням про відміну цієї постанови. 

Студенти дійшли до спільної думки, що даний документ жодним чином 

не стимулюватиме успішність навчального процесу, а лише призведе до 

корупції в країні. І взагалі, на думку студентства, постанова - лише 

спосіб поповнити бюджет, а не покращити якість навчання.  

 

 

 
З 16 по 19 травня студентки Запорізького національного університету (Башук 

Наталя, Рибалко Інна, Сириця Світлана, Дударєва Наталія, Зборовська Олександра, 

Корнієнко Марія, Садова Анна), переможниці Конкурсу стипендіальної програми 

„Завтра.UA” ВБО „Фонду Віктора Пінчука - соціальна ініціатива”, представляли наш 

університет в Києві (Пуща Водиця) під час проведення тренінгів стипендіатів Конкурсу-

2009. 

Впродовж трьох днів стипендіати працювали над проектами, які були презентовані 

спочатку організаційному комітету, а згодом публічній особі, яка була запрошена на 

останній день. Це дало змогу студентам з усієї України втілити в життя власні ідеї, 

обмінятися досвідом, поспілкуватися з Віталієм Кличко, Святославом Вакарчуком, 

Андрієм Курковим, Сергієм Тигибко, Лілією Підкопаєвою  та іншими відомими 

людьми.  
 

12 березня 2009 року на фізичному факультеті був обраний новий декан. Всі викладачі і студенти вітають  

ДОБРУНА АНАТОЛІЯ ПАВЛОВИЧА з призначенням на цю посаду. 

Ми бажаємо Вам професійних успіхів, здоров’я, наснаги і терпіння!!! 

 
 

 

 

НАШІ  НАСТАВНИКИ 

 

Наш молодий та талановитий викладач і наставник - АНДРЄЄВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - 

старший викладач кафедри фізики і методики ії викладання, кандидат педагогічних наук, заступник 

декана з наукової роботи. 

Андрій Миколайович керівник наукового студентського гуртка на фізичному факультеті, робота якого 

направлена на розробку винахідницької діяльності за напрямками пошуку альтернативного джерела 

енергії. Він вистив науковим керівником студентських робіт з вітрової, хвильової та біоенергетики. Під 

його керівництвом талановиті студенти беруть участь у конференціях, посідають призові місця на 

конкурсах. Визначними були: 1) участь у конкурсі „Всеукраїнський тиждень винахідництва і 

раціоналізаторства”, який відбувався у Києві в 2003 році, де його студентка П’янкова Олена посіла ІІ 

місце; 2) підготовка студентки Ковтуненко Юлії на Всеукраїнський конкурс студентських робіт „Шлях 

до майбутнього” (Київ, 2008).  

Всі ваші студенти і актив наукового студентського товариства дякують ВАМ за допомогу, сприяння в 

науковій діяльності, за наданий нам досвід наукових праць і творчий внесок у діяльність студентів. 

Завжди бадьорий і повен новими ідеями Ви відкриваєте нам світ науки. Залишайтеся таким же 

оптимістом!!! 
 

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 


