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СЛОВО РЕДАКТОРА 

 

Дозвольте відрекомендуватися. Ткач Ганна – студентка 3 курсу факультету 

соціальної педагогіки та психології, а й від тепер головний редактор Інформаційного 

бюлетеня НСТ ЗНУ «Науковець».  

По-перше, дозвольте привітати всіх вас з початком нового навчального року і 

побажати сумлінної праці, натхнення, ентузіазму та здійснення всіх мрій та бажань. 

Про-друге, з поновленням роботи НСТ університету у 2009/2010 навч. році хочу 

запросити всіх, хто в майбутньому прагне стати науковцем – приєднатися до когорти 

однодумців і стати активним учасником наукового життя університету. Ми 

запрошуємо всіх, у кого є бажання і прагнення писати ґрунтовні  наукові роботи та 

статті, брати участь у конференціях та семінарах міжнародного та всеукраїнського 

рівнів. 

І, по-третє, гадаю, що цей навчальний рік принесе нам багато цікавих наукових 

заходів, на яких кожен студент зможе висвітлити результат своєї діяльності. То ж до 

праці! 

З повагою,  Ткач Ганна 
 

 

 

 

8 жовтня 2009 року  

відбудеться звітно-виборча конференція  Наукового студентського товариства ЗНУ. 

Порядок денний: 

1. Звіт голови НСТ ЗНУ Світлани Сириці за 2008/2009 навч. рік. 

2. Переобрання голови НСТ ЗНУ на 2009/2010 навч. рік. 

3. Затвердження Плану роботи Наукового студентського товариства на 2009/2010 навч.рік. 

4. Презентація Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua». 

Конференція відбудеться в 50 ауд. І навч. корпусу о 14.30. 

Запрошуємо всіх взяти участь у цьому заході.                                            
Актив НСТ ЗНУ 

 

  
АНОНС 

У рамках широкомасштабної акції «2009/2010 навчальний 

рік – рік юридичного факультету в ЗНУ» до 18-річчя з дня 

заснування юридичного факультету, планується провести 

низку  студентських наукових заходів з метою підтримки 

обдарованої студентської молоді, розкриття її здібностей, 

сприяння розвитку наукового інтересу до проблем розвитку 

права: 

- конкурс студентських ессе «Юридичний факультет і 

МИ» (листопад, 2009); 

- науково-практична конференція «Правова освіта та 

правова наука в Україні в умовах сучасних 

трансформаційних процесів (листопад, 2009); 

- конкурс ессе для студентів неюридичних спеціальностей 

«Право в моєму житті», «На шляху до України – правової 

європейської держави» (листопад, 2009); 

- Зимова Всеукраїнська студентська школа з 

адміністративного судочинства ім. В.Стефанюка 

(грудень, 2009); 

- Всеукраїнські студентські  змагання з адміністративного 

права та процесу (грудень, 2009). 

Голова НСТ юридичного фак-ту  Віталій Харьков 

  

 
 

Всеукраїнська Благодійна організація «Фонд Віктора Зінчука – 

соціальна ініціатива» оголошує про проведення щорічного конкурсу 

наукових робіт Стипендіальної програми «Завтра.UA». 

Проведення щорічного конкурсного добору триватиме з жовтня 

поточного  по травень наступного за поточним конкурсним роком. 

Визначення отримувачів благодійної допомоги відбудеться у травні  

2010 року. 

Завдання Програми є сприяння розвитку освіти шляхом: 

- надання допомоги інтелектуально і творчо обдарованої 

молоді; 

- посилення соціальної захищеності студентської молоді; 

- сприяння підвищенню рівня знань та здібностей 

студентської молоді. 

І етап конкурсу (подання робіт) стартує з 1 жовтня по 31 жовтня 

2009 року. 

Детальніша інформація про Конкурс на сайті 

www.pinchukfund.org/zavtra 

 

До уваги всіх! 

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» за підтримки Міністерства освіти і науки України оголошує ІV Всеукраїнський 

молодіжний конкурс «Новітній інтелект України». 

Конкурс складається з трьох конкурсних номінацій: 1. Конкурс прикладних досліджень з гуманітарної та економічної тематики (на 

задані організаторами теми); 2. Конкурс бізнес-ідей; 3. Конкурс соціальних проектів. 

     Переможці  у кожній номінації нагороджуються дипломами та грошовими преміями: І місце – 3000 грн., ІІ місце – 2500 грн., ІІІ місце 

– 2000 грн. 

     Останній термін  подання конкурсних робіт – 15  грудня 2009 року.  За більш детальнішою інформацією звертатися в науково-

дослідний сектор (4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23) або до заст.декана з наукової роботи вашого факультету. 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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ВІТАЄМО !!! 

Від щирого серця хочемо привітати наших любих викладачів і 

наставників з Днем народження і побажати їм міцного здоров’я, 

душевної рівноваги, сімейного добробуту і творчих звершень. 

Свій День народження відсвяткували: 

14 вересня 

Колісник Надія Василівна (зав. кафедрою біохімії та імунології) 

Скрипаченко Тетяна Вікторівна (доц. кафедри  практичної психології) 

15 вересня 

Христич Ірина Анатоліївна (провідний фахівець НДС) 

17 вересня 

Поплавська Анжеліка Петрівна (доц. кафедри практичної психології) 

Будьте здорові та щасливі !!! 

      Поздоровляємо з успішним захистом кандидатської 

дисертації: 

Лютікова Павла Сергійовича (кафедра адміністративного 

та господарського права) 

Рубцову Наталію Юріївну (кафедра мисливствознавства) 

Калініну Олену Юріївну (кафедра садово-паркового 

господарства і генетики) 

Нам є на кого рівнятися! Успіхів вам! 

 

З повагою,  

актив Наукового студентського товариства 
 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

* * * 
На базі Національного університету державної податкової служби України 

(м.Київ) 16 грудня 2009 року відбудеться VІІ міжвузівська науково-

практична студентська конференція «Математичні моделі в оподаткуванні, 

бізнесі та економіці». 

На конференції передбачається робота таких секцій: 

- математичні моделі макроекономіки; 

- математичні моделі мікроекономіки; 

- використання методів прикладної статистики в економіці; 
- економіко-математичні методи в обліку, аналізі та аудиті. 

Тези доповіді, заявку на участь необхідно подати до 1 грудня 2009 року. 

За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний сектор (4 корп., 324 

каб., т.: 764-47-23). 

* * *  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара спільно з 

Дніпропетровською обласною державною адміністрацією 27 листопада 2009 

року проводять V Дніпропетровську обласну історико-краєзнавчу конференцію 

"Історія Дніпровського Надпоріжжя", присвячену проблемам державної влади 

і місцевого самоврядування. 
 Робота конференції планується за такими напрямами: 

 - теоретико-методологічні та методичні аспекти вивчення історичного 

краєзнавства;  
- історія міст і сіл Дніпровського Надпоріжжя; 

- місцеве самоврядування краю: формування, становлення та розвиток установ;  

- визначні діячі державної влади і місцевого самоврядування регіону;  
- роль місцевого самоврядування у поступі освіти, науки та духовно-культурного 

життя; 

- вплив органів державної влади та самоврядування на соціально-економічний 

розвиток краю; 

- державна влада і місцеве самоврядування та суспільно-політичні рухи;  

- роль державної влади та самоврядування у збереженні та дослідженні 
археологічних старожитностей Придніпров'я. 

* * * 
21-23 жовтня 2009 року в Харківському національному 
університеті імені В.Н. Каразіна відбудеться ІІІ Міжнародна 

наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і 

модифікації мікро- та наноструктур". 

Проблематика конференції: 

1. Фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і 

матеріалів. 
2. Фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології 

створення наноматеріалів. 

3. Фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів 
випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, 

діелектриків. 
4. Іонна імплантація, нанесення захисних покриттів, композитні 

нанокристалічні шари. 

5. Моделювання процесів та явищ в нанофізиці. 
6. Фізика та техніка низькотемпературної плазми. 

7. Прикладні аспекти нанотехнологій. 

8. Проблеми становлення та розвитку освіти в сфері нанонаук.  
Детальніша інформація на сайті: 

 http://www.scpt.org.ua/conferences.htm 

* * * 
Нацiональний Києво-Печерський iсторико-культурний заповiдник 

3-4 грудня 2009 року проводить ХІV Міжнародні Могилянські 
читання, присвячені темі: "Мазепинська доба в культурі 

України". 

 Передбачається робота наступних секцій: історико-філософської; 
мистецтвознавчої; археологічної; пам'яткоохоронної; музейної 

справи; музейної педагогіки. 

     За підсумками конференції буде виданий черговий Збірник 
наукових праць "Могилянські читання".  

     Тексти доповідей мають бути надіслані до 1 листопада 2009 

року. 

За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний 

сектор (4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23). 

* * * 
22-23 квітня 2010 року кафедра культурології та філософії Національного 

університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову 
конференцію "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного 

діалогу культур". 

     Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:  

1. Сучасні стратегії ідентичності; 

2. Проблеми ідентичності в сучасній Україні;  

3. Націоналізм в епоху наднаціональності; 
4. Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі; 

5. Топос «Малої Вітчизни»; 

6. Проблеми релігійної ідентичності; 
7. Проблеми політичної ідентичності.  

Для участі у конференції запрошуються філософів, культурологів, 

істориків, політологів, соціологів, філологів та ін. 

Вартість публікації статті - одна сторінка 15 грн.  

Заявки на участь в конференції, тези та статті надсилати до 20 грудня 

2009 р. 

За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний сектор    

(4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23). 

*  *  * 
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» та Волинська обласна 
організація Всеукраїнської екологічної ліги проводять науково-

практичну конференцію "Екотуризм, краєзнавчі матеріали та 

об’єкти". 

  Конференція відбудеться 26 листопада 2009 року. 

  Робота конференції проводитиметься за напрямками: 

1. Народні традиції в екологічному туризмі.  
2. Регіональні технології екологічного туризму.  

3. Перспективні об’єкти регіонального туризму.  

4. Краєзнавство в рекреаційній діяльності. 
5. Краєзнавчий досвід як безпека життєдіяльності.  

6. Нові аспекти краєзнавства в туризмі та рекреації.  

7. Екологічна основа краєзнавства.  
8. Краєзнавство і збалансований розвиток.  

Термін подання доповідей і тез – до 15.10.09. Доповіді будуть 

опубліковані в збірнику. Вартість сторінки публікації – 10 грн.  

За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний сектор    

(4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23). 

*  *  * 
Нацiональний Києво-Печерський iсторико-культурний заповiдник 9 

листопада 2009 року проводить VІІ Несторівські студії, присвячені темі 

"Святість і святині Давньої Русі" 

За підсумками конференції буде виданий черговий Збірник наукових 
праць "Несторівські студії". Необхідно підтвердити свою участь у 

конференції до 1 жовтня 2009 року. Тексти доповідей мають бути 

надіслані до 1 листопада 2009 року.  

 

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.  

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

e-mail:nds_znu@ukr.net 
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