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Шановні наші Вчителі!!! 

 

Від щирого серця хочемо привітати Вас зі святом!  

Дня нас ви не просто викладачі (від слова «викладати»), а наші справжні 

Вчителі (від слова «вчити»). Ви не тільки викладаєте свій предмет, а вчите нас 

правильно в цьому житті застосувати свої знання, вміння та навички! 

Ми схиляємо голови перед мудрістю і жертовністю освітянина – учителя, 

вихователя, викладача, майстра, зусиллями якого твориться майбутнє нашого 

краю, всієї нашої держави. Ви сумлінно виконуєте свій професійний обов’язок, 

вчите нас пізнавати нове і пам’ятати про те, якого ми роду. 

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, невтомний 

творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі.  

Щиросердно бажаємо вам, шановні вчителі, міцного здоров’я, щастя, 

благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги. 

З повагою, рада НСТ ЗНУ 

 
 

8 жовтня – день  ЮРИСТА 

 

Щиро і від всієї душі вітаємо викладачів та студентів юридичного факультету з професійним святом. 

Бути юристом – велика відповідальність. Ваша робота є запорукою справедливості і законності у 
суспільстві. Впевнені, що для Вас, справжніх юристів, ЗАКОН є понад усе. Саме такі люди зараз 
потрібні Україні для стабільного розвитку та руху вперед. Неоціненним є Ваш внесок у підвищення 

рівня правової свідомості громадян та формування правової культури нашого суспільства.   
Бажаємо професійних успіхів, цілеспрямованості на шляху служіння Закону, відданості своїй справі, 

мудрих рішень, а також міцного здоров’я, миру та благополуччя. 
 Актив НСТ ЗНУ 

 
 В УНІВЕРСИТЕТІ 

� 1-3 жовтня 2009 року відбудеться Міжнародна конференція 
«Сучасні проблеми біології, екології та хімії». 

� 8 жовтня 2009 року звітно-виборча конференція Наукового 
студентського товариства ЗНУ (14.30, 50 ауд., І навч. корп.). 

� Презентація Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука 
«Завтра.ua» (8 жовтня 2009 р., 14.30, 50 ауд., І навч. корп.). 

� Дискусійне засідання НСТ юридичного факультету «Проблеми 

кодифікації законодавства» (8 жовтня 2009 р.). 

� Круглий стіл з Інтернет права (15 жовтня 2009 р.). 

� Захист наукових проектів на здобуття  стипендії Віктора Пінчука 
«Завтра.ua» (22 жовтня 2009 р., о 14.30 в 50 ауд. І навч. корп.). 

� Проведення  відбіркових змагань з Інтелектуального права (22 

жовтня 2009 р.). 

� ІV щорічні інтелектуальні змагання  з кримінального права «Що? 

Де? Коли?» (29 жовтня 2009 р.). 

� Проведення Круглого столу «Здоровий спосіб життя – норма 
життя» (27 жовтня, організатор: НСТ математичного 
факультету). 

� Круглий стіл, присвячений 120-річчю з Дня народження 
С.Л.Рубінштейна (29 жовтня 2009 р., 7 навч. корп.). 

ДО УВАГИ ВСІХ! 

 

� 2 жовтня 2009 року на факультеті  соціальної 
педагогіки та психології  відбудеться Круглий стіл 

присвячений Міжнародному Дню ненасильства. Його 

організовано спільно з Центром громадянсько-соціальних 

ініціатив. Засідання відбудеться о 12:55 в 117 ауд. 7 навч. 

корп. (БК Дроб’язко). На Круглому столі буде представлений 

огляд праць та статей філософії ненасильства Ганді, що 

знаходяться у фондах бібліотеки Запорізького національного 
університету. Запрошуються науковці, студенти, аспіранти, 

докторанти, громадські діячі, а також всі, хто цікавиться 
питаннями філософії ненасильства Ганді. 
Контактний  телефон: 62-71-61 (кафедра педагогіки та 
психології). 
Контактна особа:  к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та 
психології факультету СПП ЗНУ Голованова Тетяна 

Петрівна. 

Голова НСТ факультету соціальної педагогіки та 

психології Чірка Олександра 

 

ВІТАЄМО!!! 

Поздоровляємо колектив навчальної лабораторії журналістики з перемогою на VІІ Відкритому 
фестивалі дитячих та молодіжних засобів масової інформації України в Домбасі «Жми на RECord», що 
відбувся у м.Святогорськ. 

Представники нашого вишу Алла Тернова, Юлія Кіяшко і Тетяна Нікітіна привезли з конкурсу 
два дипломи. Наша команда представляла здобутки нашої університетської телестудії «Юніверс – ТБ» і 
перемогла в номінації «За операторську майстерність», а також журі відзначило нагородою студентські 
проекти, що були представлені в якості домашнього завдання. Вітаємо з перемогою і бажаємо подальших 

творчих підйомів!  
НСТ факультету журналістики 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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Вітаємо з Днем народження!!! 

25 вересня відсвяткувала свій  День народження доц. кафедри педагогіки та психології Волярська Олена Станіславівна. Студенти та 
викладачі Вашого рідного факультету  від щирого серця бажають жіночого щастя, натхнення та творчої наснаги! 

30 вересня свій День народження святкував проректор з АГР Кушнір Сергій Миколайович! Бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, 
сімейного благополуччя та продуктивної діяльності. З повагою, студенти, викладачі та співробітники ЗНУ. 

Актив НСТ ЗНУ 

УВАГА !!!    

ОГОЛОШЕНО 

    конкурс громадської журналістики «Громадянська еволюція» 

Портал неполітичних новин NGO.donetsk.ua оголошує інформаційну 
кампанію - конкурс громадської журналістики «Громадянська еволюція», 

присвячений темі розвитку громадянського суспільства в Україні (найкраща 
стаття, фоторепортаж та відеоролик).  
Мета конкурсу: 

 - виявлення та підтримка громадських ініціатив, сприяння їх розвитку, 
висвітлення їх втілення;  
- популяризація громадянської активності, сприяння об`єднанню однодумців 
навколо ініціатив та проектів, що сприяло б їх творчій та соціальній 

реалізації, впровадженню нових ідей та методів у побудові громадянського 
суспільства; 
- обмін досвідом та об`єднання самостійних та незалежних громадських 
ініціатив. 

Умови проведення конкурсу: 

- конкурс проводиться з 1 травня 2009 року до 31 грудня 2009 року.  

- конкурс проводиться за трьома номінаціями: - найкращий друкований матеріал; - найкращий 

відеоряд за результатами ініціатив; - найкращий фоторепортаж з місця подій. 

- конкурсні матеріали подаються з 1 липня 2009 року до 10 грудня 2009 року.  

Переможці конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями з кожної номінації:  
- найкращий друкований матеріал 1 місце – 1000 грн., 2 місце – 650 грн., 3 місце – 500 грн. 

- найкращий відеоряд за результатами ініціатив 1 місце – 1000 грн., 2 місце – 650 грн., 3 місце – 500 

грн.  

- найкращий фоторепортаж з місця подій 1 місце – 1000 грн., 2 місце – 650 грн., 3 місце – 500 грн.  

Всі учасники конкурсу будуть нагороджені пам`ятними дипломами.  

За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний сектор ЗНУ (4 корп., 324 каб., т.: 764-

47-23). 

ВІТАЄМО !!! 

30 вересня відсвяткувала свій День народження 
чарівна дівчина, молодий науковець, голова 
НСТ ЗНУ – Світлана Сириця. Побажаємо їй 

здійснення всіх найзаповітніших мрій та 
бажань. Щастя, любові, успіхів та натхнення!!! 

 

 
 

З повагою і вдячністю за вміле та 

продуктивне керівництво спільнотою 

молодих науковців, актив НСТ ЗНУ 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

� Відкрите акціонерне товариство «Запорізький металургійний  

комбінат «Запоріжсталь» 3-6 листопада 2009 року проводить ХХХVІ 
Міжнародну науково-технічну конференцію молоді. 
Планується робота таких секцій: 

- обчислювальна техніка та інформаційні технології; 
- економіка та фінанси; 

- управління персоналом; 

- охорона навколишнього середовища та радіаційної безпеки; 

- інтегровані системи менеджменту якості, екології, охорони праці. 
Для участі у конференції необхідно  подати заявку та тези доповіді до 10 

жовтня 2009 року. 

За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний сектор ЗНУ (4 

корп., 324 каб., т.: 764-47-23). 

 

� Донецький національний університет оголошує про проведення 
ювілейної десятої міжнародної наукової конференції студентів і молодих 

учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: 

глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання».  

Термін  проведення конференції: 8-10 грудня 2009 р. 

Напрямки конференції: 
- економіка підприємств; 
- управління персоналом та  економіка праці; 
- правові аспекти сталого розвитку економічних систем; 

- маркетинг: теорія і практика; 
- міжнародні економічні відносини; 

- національна економіка; 
- регіональна і галузева економіка; 
- проблеми економічної безпеки; 

- теорія і практика управління  економічними системами; 

- інвестиційний механізм інноваційного розвитку соціально-
економічних систем; 

- екологічна економіка; 
- прикладна економіка. 

Для включення до програми конференції необхідно до 1 листопада 2009 

року подати до оргкомітету заявки на участь та тези. 

� 21 листопада 2009 року на базі Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича відбудеться  ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція студентів та молодих вчених 
«Актуальні проблеми зовнішньої політики України», яка приурочена 
до 10-ої річниці початку підготовки фахівців за спеціальністю 

«міжнародні відносини». 

Передбачена робота наступних секцій: 

1.   Видатні постаті української дипломатичної служби. 

2.   Актуальні проблеми міждержавних відносин. 

3.   Взаємовідносини України з державами-сусідами. 

4.   Співпраця України з міжнародними організаціями. 

Умови участі в роботі конференції: 
- Подати заявку учасника (до 16 жовтня 2009 р.) на електронну пошту, 
де вказується ім’я та прізвище учасника; місце навчання (роботи), курс; 
тема виступу; науковий керівник (вчене звання, науковий ступінь, 
прізвище та ініціали); наукова секція. 
- Матеріали доповідей (тези) подати (до 23 жовтня 2009 р.) у 
електронному вигляді (CD-диск або e-mail) та надрукований примірник. 
� 26 листопада 2009 року на базі Маріупольського державного 
гуманітарного університету відбудеться   Всеукраїнська науково-
практична конференція молодих вчених та студентів "Українська 

державність: історія і сучасність"  

    Напрямки роботи:  

� Історія України: досвід державотворення.  
� Історіографія та джерелознавство проблем української 

державності. 
� Регіональний вимір української історії.  
� Україна у світовому культурно-інформаційному просторі.  
� Актуальні проблеми зовнішньої політики України.  

� Основні тенденції міжнародних відносин на сучасному 
етапі.  

� Духовна культура сучасної України. 

� Проблеми етнокультурної ідентичності в умовах 
глобалізації.  

� Історія грецьких сіл Приазов’я. 
Термін подачі тез доповідей – до 25 жовтня 2009 р.  

 

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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