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В УНІВЕРСИТЕТІ 

 
8 жовтня 2009 року відбулася Звітна конференція Наукового студентського товариства ЗНУ, в якій взяли участь студенти, 

магістранти та аспіранти нашого університету. Серед почесних запрошених гостей були ректор Тимченко С.М., проректор з 
наукової роботи Бостан С.К., начальник НДС Меняйло В.І., головний бухгалтер Тимошик В.Ф., зав. аспірантури і 
докторантури  Васильчук Г.М., декани факультетів та заступники деканів з наукової роботи. 

На початку конференції  ректор Тимченко С.М. виступив з вітальним словом до аудиторії та  оголосив підсумки конкурсу 

студентських наукових проектів на здобуття ректорської премії «Університет і МИ». Сергій Михайлович привітав переможців 

та вручив їм дипломи та грошові премії. 
Далі голова НСТ ЗНУ Світлана Сириця звітувалася за пророблену роботу у 2008/2009 навч. році, а було зроблено не мало. 

Тільки за минулий навчальний рік силами Наукового студентського товариства було проведено майже 80 наукових заходів для 

студентства (для порівняння: 2007/2008 – 35 заходів, 2006/2007 – 12). Світлана також представила обрану Радою НСТ ЗНУ нову 

голову товариства – Ткач Ганну, студентку 3 курсу факультету соціальної педагогіки та психології. 
Потім слово було надано проректору з наукової роботи Бостану Сергію Костянтиновичу, який проголосив про обрання 

робочої групи зі створення нового товариства, до числа якого тепер будуть входити не лише студенти та магістранти, а й 

аспіранти. До складу робочої групи входять голова НСТ Ткач Ганна, заст. голови НСТ Слободянюк Віктор, аспіранти 

Сириця Світлана та Мартинов Микола. Робоча група підготує нове положення та презентує план роботи товариства 

студентів та аспірантів у листопаді цього року. 

Наприкінці заходу була презентована Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua». На питання відповідали 

цьогорічні переможці цієї програми – Сириця Світлана, Дударєва Наталія, Рибалко Інна. 

 

 

Студенти Наукового 

студентського товариства  

ЗНУ на конференції 
з’явилися в яскравих 

шарфах із символікою  

НСТ. Тепер на кожен  

студентський науковий 

захід члени активу НСТ 

будуть з'являтися  в такому 

вбранні, підвищуючи імідж 

молодого науковця та 

пропагандуючи  

товариство  
22 жовтня 2009 року о 14.30 в 

50 ауд. І навч. корпусу відбудеться 

публічний захист наукових робіт, 

представлених на конкурс 

Стипендіальної програми Фонду 

Віктора Пінчука «Завтра.ua». 

Запрошуємо  конкурсантів, їх 

наукових керівників та всіх 

бажаючих взяти участь у цьому 

заході. 

Увага!!! 

Продовжується прийом студентських наукових 

робіт на конкурс Національної академії наук України 

на здобуття премій для молодих учених і студентів 

вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи 

в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних 

наук. Кінцевий термін подачі робіт – 15 грудня 2009 

року. За детальнішою інформацією звертатися в 

науково-дослідних сектор (4 корп., 234 каб.,             

т.: 764-47-23) 

      Запрошуємо всіх зацікавлених студентів 

взяти участь у презентації  Міжнародної 
польсько-української програми щодо 

створення в нашому університеті системи 

запровадження інновацій, яка відбудеться  23 

жовтня 2009 року о 9.30 в 50 ауд. І навч. 

корпусу. Ця програма розрахована на 

амбіційних, бажаючих отримати додаткові 
знання, навички та досвід роботи молодих 

людей. 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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ПОДІЇ В УНІВЕРСИТЕТІ 
*  *  * 

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я. Його 

метою є скорочення розповсюдження депресивних розладів, 

психічних розладів, наркотичної залежності, розумових 

відхилень. Факультет СПП організував святкування цього дня 

9 жовтня. Під час великої перерви біля другого корпусу 

лунала релаксаційна музика та звуки природи, в усіх 

навчальних корпусах проходила діагностика всіх бажаючих 

"Пізнай свій внутрішній світ". За кілька хвилин студенти ЗНУ  

мали змогу дізнатись про свій рівень самооцінки, 

взаємовідносин з оточуючими, положення в суспільстві, 
особистісні характеристики. Також студенти отримали 

інформаційні буклети, в яких представлені методичні 
рекомендації як підготуватись і скласти іспити без стресу. 

* *  * 

14-15 жовтня 2009 року на економічному факультеті 
пройшла IV Міжнародна науково-практична конференція 

«Трансформаційні процеси в економіці держави та 

регіонів». 

14 жовтня об 11.00 в 50 ауд. І корпусу відбулось урочисте 

відкриття конференції та пленарне засідання, на якому 

виступили  з доповідями провідні науковці у галузі економіки: 

Дучинська Н.І., д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної 
теорії Дніпропетровського національного університету 

ім.О.Гончара, Дергаль А.В., к.е.н., професор кафедри 

економічної теорії ЗНУ, Макаренко П.М., д.е.н., професор 

Дніпропетровського державного аграрного університету, 

Максишко Н.К., к.ф.-м.н., доцент, в.о. зав. кафедри 

економічної кібернетики ЗНУ, Богма О.С., к.е.н., ст. викладач 

кафедри фінансів ЗНУ. 

 Серед запрошених гостей особливо зацікавивала слухачів 

доповідь Бутейко С.М. (директор ТОВ «Проком») на тему 

«Актуальні питання розрухунку собівартості в умовах 

використання комплексної інформаційної системи 

підприємства». 

Під час конференції працювали секції за наступними 

тематичними напрямками: 

- Теоретичні проблеми трансформаційних процесів в 

економіці України та на рівні регіонів. 

- Теорія і практика обліку, аналізу, аудиту: сучасний стан, 

актуальні проблеми та перспективи розвитку. 

- Моделювання економічних систем в умовах 

невизначеності. 
- Проблеми і перспективи розвитку фінансово-кредитного 

механізму на регіональному та макроекономічному 

рівнях. 

- Формування та розвиток суб’єктів ринкової економіки 

за умов глобалізації. 
15 жовтня з 10 до 11.30 конференція продовжила роботу 

по секціях, яка відбулась на високому науковому рівні. Окрім 

викладачів, активну участь у роботі секцій та обговоренні 
взяли молоді науковці, магістри та аспіранти. 

Голова НСТ  

економічного факультету Євтушенко Михайло 

*  *  * 

2 жовтня 2009 року на факультеті  соціальної педагогіки та 

психології  відбувся круглий стіл, присвячений Міжнародному Дню 

ненасильства. Його було організовано спільно з Центром 

громадянсько-соціальних ініціатив. 

На Круглому столі був представлений огляд праць та статей 

філософії ненасильства Ганді, що знаходяться у фондах бібліотеки 

Запорізького національного університету. Активісти НСТ факультету 

СПП Наталя Владова та Катерина Щербина підготували презентацію 

найбільш відомих афоризмів філософа. 

Активну участь взяли не лише студенти факультету СПП, а й гості з 

інших факультетів. Серед викладачів, які цікавляться філософією 

ненасилля Ганді, був присутній викладач кафедри спортивних ігор 

факультету фізичного виховання Юрій Гришко, який змалював 

психологічний портрет і характерні риси особистості філософа, 

висловив своє розуміння теорії Ганді. 
Наприкінці засідання було виокремлено основні принципи теорії 

ненасилля: стимулювання активності і впевненості у відстоюванні 
власних життєвих позицій; формування лідерських якостей; надання 

права вибору людині в складних життєвих ситуаціях; впровадження 

теорії ненасилля в навчання школярів; виховання толерантного 

ставлення, терпимості, чесності, самодисципліни, працьовитості, 
впевненості в собі.  

Студенти висловлюють подяку доценту кафедри педагогіки та 

психології Тетяні Петрівні Головановій та Центру громадянсько-

соціальних ініціатив за організацію та проведення Круглого столу.  

Голова НСТ факультету СПП Чірка Ганна 

 

*  *  * 

Минулого тижня на юридичному факультеті  членами  Наукового 

студентського товариства була проведена масштабна презентація для 

першокурсників. Робота по ознайомленню студентів із НСТ тривала 

протягом всього тижня. За цей час першокурсники прослухали лекцію 

про важливість наукової активності студента для подальшого навчання 

та особистого розвитку. Також була представлена яскрава Презентація, 

яку розробила член НСТ юридичного факультету Ірина Гречковська. 

Результатом проведеної роботи стало бажання студентів першого курсу 

взяти активну участь у науковому житті юридичного факультету ЗНУ! 

 

*  *  * 

9 жовтня 2009 року, члени НСТ юридичного факультету ЗНУ 

спільно із викладачами взяли участь у Міжрегіональних 

муніципальних слуханнях «Конституційні засади організації 

місцевої влади». У заході взяли участь представники із АРК, 

Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та м. 

Севастополя. На заході було розглянуто проект Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України» від 25 серпня 2009 року № 

671\2009. Юридичний факультет ЗНУ представляли Зозуль Ія, 

Александрова Дарія, Носов Антон, Константинова Катерина і 
доцент кафедри теорії  та історії держави і права, Ганзенко Олександр. 

 

Голова НСТ юридичного факультету 

Харьков Віталій 

 

ВІТАЄМО!!! 

Від щирого серця студентська спільнота вітає з Днем народження своїх наставників. Хочеться побажати їм 

міцного здоров’я,  злагоди в родині, душевної рівноваги, творчих злетів та яскравих звершень.  

Поздоровляємо: 
7 жовтня    - Гредінарову О.М., доцента кафедри практичної психології 
9 жовтня    - Борщевську Ганну Едуардівну,  старшого викладача кафедри цивільного права, магістра права 

12 жовтня  -  Костюченко Наталію Іванівну, асистента кафедри загальної зоології та екології 
13 жовтня  -  Пономаренко Ольгу Вікторівну, декана факультету соціальної педагогіки та психології  
15 жовтня  -  Кельдер Таїсію Леопольдівну,  доцента кафедри економічної теорії та підприємництва  

22 жовтня  -  Копійку Віру Вікторівну,  заст. декана біологічного факультету з наукової роботи, доц. кафедри біохімії та імунології 
25 жовтня  -  Горбаня Валерія Віталійовича, доц. кафедри екології біологічного факультет 

 

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 


