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Шановні  викладачі та студенти!!! 

 

Щиро вітаємо вас з початком навчального року! 

Бажаємо щоб ваші плани реалізувалися у повній мірі, а натхнення та прагнення до 

самовдосконалення ніколи вам не зраджували. 

Хай цей навчальний рік стане вирішальним та надасть вам силу, необхідну для досягнення 

поставленої перед собою мети, втілення у життя найзаповітніших планів. 

 

Актив Наукового студентського товариства ЗНУ  

  

До уваги  студентів та магістрантів! 

 

Факультет менеджменту запрошує вас взяти участь у міжрегіональній 

науково-практичній конференції «Управління економічним 

потенціалом регіону», що відбудеться 29 жовтня 2009 року. 

Напрями роботи конференції (секції): 

1. Потенціал регіону й управління його розвитком. 

2. Вплив зовнішньоекономічних зв'язків на розвиток регіону. 

3. Логістичний потенціал регіонів. 

4. Роль міжнародних господарських зв'язків у формуванні ресурсного та 

економічного потенціалів регіону. 

5. Ділові комунікації як інструмент управління економічним потенціалом 

регіону. 

Довідки за телефонами: 8(061)220-97-47; 8(061)764-57-37; 8(061)764-19-41; 

8-068-450-49-68; 8-099-490-94-93.  

Е-mаіl: ZNU-conference-FM@ukr.net. 

Повна інформація на сайті: www.znu.edu.ua 

Заступника декана з наукової роботи факультету менеджменту 

Шишкін В.О.,  голова НСТ факультету менеджменту Лозова Наталія.  

 

 НОВИНИ 

 

Академія наук вищої освіти України оголошує 

конкурс на здобуття премій для молодих 

учених і студентів вищих навчальних 

закладів за кращі наукові роботи. 

За роботи в галузі суспільних, природничих та 

технічних наук Президія АН ВО України 

щороку присуджує три премії молодим вченим 

і студентам вищих навчальних закладів. Премії 

присуджуються за кращі наукові роботи, а 

також за серію наукових робіт з єдиної 

тематики, за відкриття та винаходи. 

     В конкурсі  можуть брати участь наукові 

співробітники, викладачі, стажери-дослідники, 

аспіранти віком не старше 35 років, студенти 

та магістранти. 

     Термін подання робіт: до 15 грудня 2009 

року. 

     За детальнішою інформацією звертатися в 

науково-дослідний сектор (4 корп., 324 каб.,   

т.: 764-47-23). 

 

ПОЗДОРОВЛЯЄМО 

переможців університетського конкурсу наукових 

проектів на здобуття ректорської премії  

«Університет і МИ» 
Мазманян Цогік (юридичний фак-т) – ІІ місце 

Раппа Станіслава (економічний фак-т) – ІІІ місце 

Крік Анастасію (біологічний фак-т) – ІІІ місце 

Також ректорськими Почесними грамотами були відзначені: 

1) в номінації «Освіта» 

Головкова Анна і Часник Ганна – студ. фак-ту менеджменту за 

роботу на тему «Управління компетентністю в підготовці сучасних 

менеджерів».  

2) в номінації «Наука» 

 

  

Нарушина Тетяна – студ. економічного факультету за роботу 

на тему «Університетська наука в глобальному просторі». 

3) в номінації «Культура» 

Фісько Андрій, Гончар Микола, Кудрявцев Олександр – студ. 

факультету іноземної філології на роботу «Про деякі питання 

мовної освіти». 

4) в номінації «Соціальна сфера» 

Чумак Кирило – студ. факультету іноземної філології за роботу 

«Погляд студента на деякі проблеми». 

5) в номінації «Благоустрій» 

Шарко Оксана – студ. фак-ту іноземної філології за роботу 

«Красивий університет». 

 

 

ВІТАЄМО  

заступника декана факультету менеджменту з наукової роботи 

 Шишкіна В.О. та заступника декана факультету менеджменту з 

виховної роботи Кургузова А.О. з отриманням Почесної грамоти від 

міського голови Карташова  Є.Г. за багаторічну сумлінну працю, плідну 

науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток освіти і науки 

та справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 

Бажаємо подальших успіхів та підкорення нових вершин!!! 

 

З повагою студенти та викладачі  

 факультету менеджменту 

 
 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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Гордість Університету!  

Переможці конкурсів та олімпіад 2009 року 
Мовчан Євген - переможець 

ІІ-го туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з напрямку 

„Політологія”  ( ІІІ місце) 

 

 

 
Бузунова Юлія – 

переможниця 

Всеукраїнського 

студентського конкурсу з 

напрямку «Економіка 

підприємства та управлення 

виробництвом» (ІІІ місце) 

Щедрін Ігор – переможець 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади з напрямку 

«Російська мова та література» 

(І місце) 

 

 

 
 

 

 

Саєнко Світлана – переможниця 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

напрямку «Бухгалтерський облік, 

аналіз і аудит» (ІІ місце) 

 
 

Попова Оксана – 

переможниця 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських робіт з 

напрямку «Правознавство» 

(ІІ місце)  

Бойко Марія - лауреат конкурсу 

Запорізької облдержадміністрації 

для обдарованої молоді 

«Соціологія»; переможець ІІ-го 

етапу Всеукраїнського 

студентської олімпіади зі 

спеціальності „Соціологія” (4 

місце ) 

 

 
 

Бучек Поліна – 

переможниця 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт з напрямку «Біологія» 

(ІІ місце) 

 
Євтушенко Михайло - 

переможець ІІ-го туру 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 

напрямку „Фінанси” (ІІІ місце) 

 

Тупахіна Ольга - 

переможниця конкурсу 

поетичних перекладів 

 

 

 
Головін Олександр здобув І місце 

на Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт у 2009 

році за напрямом «Кількісні методи в 

економіці (статистика, економіко-

математичне моделювання)». 

 
Контурак Тетяна – 

переможниця Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі 

спеціальності «Екологія та 

охорона навколишнього 

середовища» (ІІІ місце) 

 

 
Рибалко Інна - 

переможниця 

Всеукраїнського 

конкурсу з 

українознавства ім. 

Ковальських (ІІІ місце) 

 

   

ВІТАЄМО !!! 
- Курносик Анастасію з перемогою у Всеукраїнському конкурсі з напрямку «Українська література» - ІІІ місце 

- Омельченко Вікторію з перемогою у Всеукраїнському конкурсі з економіки – ІІ місце 

- Корнелюка Богдана з перемогою у Всеукраїнському конкурсі з напрямку «Романо-германські мови та літератури» - І місце 

- Беляєву Маргариту з перемогою у  Всеукраїнському конкурсі з напрямку «Романо-германські мови та літератури» - ІІІ місце 

- Бреніч Наталію  з перемогою у  Всеукраїнському конкурсі з напрямку «Романо-германські мови та літератури» - ІІІ місце 

- Лаврік Вероніку з перемогою  у  Всеукраїнському конкурсі з напрямку «Соціологічні науки» - ІІІ місце 

- Гранько Ольгу з перемогою у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент ЗЕД» - ІІ місце 

 

Засновник і видавець: 

Наукове студентське товариство 
Запорізького національного університету. 

Розповсюджується безкоштовно. 
Наклад 100 примірників. 

 

Головний редактор і коректор: 

Ткач Ганна 
Виходить двічі на місяць українською 

мовою. 

 

Адреса редакції:  
м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 69063.  

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

e-mail:nds_znu@ukr.net 


