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В УНІВЕРСИТЕТІ 
 

�    На факультеті соціології та управління 

нещодавно створеним сектором студентської ради 

«Ліга молодих політологів» проведено Круглий стіл 

«Використання політичних технологій у 

кризовому суспільстві». Щиро вітаємо голову Ліги 

молодих політологів Коваленка Антона з обранням 

на нову посаду! 

� 9-10 жовтня 2008 року на філологічному 

факультеті відбулася Всеукраїнська наукова 

конференція «Література й історія», присвячена 

проблемам жанрово-стильової специфіки історичної 
прози, методики її викладання, концепції історії в 

національних літературах. 

� 16 жовтня 2008 року на юридичному 

факультеті проведено Круглий стіл, присвячений 

«Європейській хартії місцевого само-

врядування», під час якого студенти та викладачі 
обговорювали проблеми та перспективи розвитку 

органів місцевого самоврядування. 

� Факультет іноземної філології на чолі з 
деканом, Морошкіною Галиною Федорівною, 

виграв грант від уряду США на організацію 

ресурсного центру з американістики, поява якого 

надасть змогу фахівцям ознайомитися з сучасними 

американознавчими студіями. 

� 29 жовтня 2008 року відбулося засідання 

студентського психологічного клубу на тему 

«Психологічні аспекти відповідальності». 

� 14 листопада в 53 ауд. І навч.корп. 
відбудеться наукова студентська конференція на 

тему «Адронний колайдер», організована фізичним 

факультетом. Передбачається обговорення етапів 

розвитку і функціонування колайдера, а також 

можливих перспектив і наслідків його запуску.  

� 31 жовтня 2008 року на філологічному 

факультеті відбулася публічна лекція  доктора 

філологічних наук, професора П.І.Білоусенка, на 

тему: «Питання походження української мови: 

здобутки, домисли, фальсифікації». 
 

  
 

Вітаємо Катерину Сіріньок-Долгарьову, колишню 

голову Наукового студентського товариства ЗНУ, з 
успішним захистом магістерської роботи та зі 

вступом до аспірантури. Бажаємо успіхів, наукових 

звершень і всього найкращого!!!  

 

 
 

Сириця Світлана – голова НСТ  ЗНУ 

 

ВІТАЄМО!!! 

 

Студенти факультету іноземної філології вітають       

Мамедову А.І. з успішним захистом кандидатської дисертації 
та бажають творчого натхнення у подальшій науковій 

діяльності! 
**************** 

Студенти філологічного факультету вітають з Днем народження 

Семиряк В.Д., Ліпкевича І.Г. (доцентів кафедри загального і 
слов’янського мовознавства), Зубець Н.О. (доцента кафедри 

української мови), Кравченко В.О., Горб О.А. (доцентів 

кафедри української літератури), а також Шевченка В.Ф. 

(доктора філологічних наук, професора кафедри української 
літератури). Бажають творчого натхнення, родинного затишку! 

**************** 

Вітаємо з Днем народження декана факультету СПП 

Пономаренко О.В. Бажаємо професійних успіхів, здоров’я, 

щастя! Студенти факультету СПП. 

**************** 

Факультет соціології та управління вітає викладача кафедри 

соціальної філософії та управління Капріцина І.І. з блискучим 

захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук. 

**************** 

Студенти факультету СПП вітають викладача Малину О.Г. з 
Днем народження! Бажають творчих успіхів, добра, натхнення. 

**************** 

З блискучим захистом кандидатської дисертації, що відбувся 

23.10.2008 року, студенти факультету соціології та управління 

вітають Приймак Ю.О. Успіхів Вам! 

**************** 

5 листопада  святкуватиме свій День народження 

 доцент кафедри фізики і методики її викладання  

Круцило І.К. Студенти бажають йому міцного 

 здоров1я, професійних успіхів!  

 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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СТИПЕНДІЇ, ГРАНТИ, КОНКУРСИ 

� З 1 жовтня по 1 грудня 2008 року оголошується 

конкурс тематичних  студентських творів-есе з  
напрямків: право, історія, політологія, філософія. 

Роботи   подавати  в  деканат   юридичного  
факультету  (5 корп., 210 каб., т.: 764-28-21)  або   в   

науково-дослідний   сектор (4 корп., 324 каб., т.: 764-

47-23). 

� Східний інститут українознавства                         

ім. Ковальських (м.Харків) проводить щорічний 

конкурс студентських наукових робіт у галузі 
українознавства. На конкурс приймаються індивідуальні 
та колективні роботи з історії, філології, етнології та 
культурології. Пріоритет надається роботам, 

присвяченим українсько-російським взаєминам, 

східним регіонам України, українській діаспорі в 

Росії, а також дослідженням з інтелектуальної історії, 
урбаністики, регіоналістики, компаративістики. Термін 

подання робіт на конкурс - до 1 лютого 2009 року.   

     

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ 

ЖУРНАЛІСТИКИ !!! 

Українською  академією друкарства  (м.Львів) 

оголошено Міжнародний конкурс студентських 
наукових робіт з поліграфії та видавничої справи 

“Молодь і поліграфія”. 
Конкурс проводиться за такими напрямками:  

- технологія поліграфічного машинобудування, 

поліграфічні машини та автоматизовані комплекси; 

- технологія поліграфічного виробництва, фото- та 

поліграфічні матеріали, комп’ютерна обробка 

текстової і графічної інформації;  

-  економіка підприємств, маркетинг, менеджмент, 

облік і аудит в поліграфії; 

- книгознавство та книготоргівельна діяльність;  

- електронні мультимедійні видання;  

- книжкова графіка і дизайн видавничо-поліграфічної 

продукції..  

Останній термін подачі робіт – 31 березня 2009  

року. 

 

� 26-27 березня 2009 року на базі Тернопільського 

національного економічного  університету відбудеться 

ІІ Міжнародна конференція молодих учених і 
студентів «Інноваційні процеси економічного і 
соціально-культурного розвитку: вітчизняний та 

зарубіжний досвід». 
На конференції передбачається робота таких секцій: 

- Інвестиційні процеси у глобальному середовищі; 

- Інституційне забезпечення економічного зростання; 

- Перспективи розвитку національної економіки; 

- Математичний інструментарій та прикладні моделі 

інноваційного розвитку; 

- Соціокультурна складова у підготовці майбутнього 

фахівця; 

- Міжкультурні комунікації у теорії і практиці; 

- Сучасні технології у діловому спілкування. 

Під час конференції будуть проводитися майстер-

класи фахівцями із США та Канади. Тези доповідей 

учасників будуть видані до початку конференції. 
Термін подачі заявки та тез доповіді – до 10 лютого 

2009 року. 

 

� 11 грудня 2008 року Міністерство освіти і науки 

України, Асоціація навчальних закладів України 

приватної форми власності та Європейський 

університет проводять ІІ Міжнародну науково-

практичну конференцію «Болонський процес 
очима студентів». До участі запрошуються студенти 

та аспіранти навчальних закладів. 

На конференції планується робота таких секцій: 

- Освітня політика України в контексті інтеграції 

суспільних процесів. 

- Міжнародні системи вищої освіти: порівняльний 

аналіз. 

- Основні підходи та стан впровадження ідей 

Болонського процесу в Україні. 

-Кредитно-модульна система організації навчального 

процесу: переваги та проблеми. 

Участь у коференції безкоштовна. Для участі у 

конференції необхідно до 28 листопалда 2008 року  

направити анкету-заявку та тези доповіді. 
 

� 12 листопада 2008 року  у приміщені Київського 

регіонального центру Академії правових наук України 

відбудеться науково-практична конференція 

„Загальні тенденції та особливості реалізації, 
охорони і захисту приватних прав в Україні та 

світі”, яка проводиться Науково-дослідним інститутом 

приватного права і підприємництва Академії правових 

наук України. 

У рамках конференції планується проведення 

двох круглих столів: 

1. Механізми охорони та захисту майнових прав в 

Україні та ЄС. 

2. Проблеми реалізації привотноправових відносин в 

умовах глобалізації. 

Заявку на участь  необхідно надіслати до          

7 листопада 2008 року. 

 

� 20 березня 2009 року на базі Київського 

національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана відбудеться Всеукраїнська 
міжвузівська наукова студентська конференція 

„Засади та інструменти активізації фінансового 
впливу на соціально-економічний розвиток 

України”. 

Пріоритетні напрямки роботи конференції: 
1. Теоретичні засади розроблення фінансової  

політики України. 

1.  Податкова політика та її вплив  на інвестиційний 

клімат. 

2.  Бюджетні пріоритети оптимізації соціально-

економічного розвитку. 
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3.  Бюджетний дефіцит і боргова політика у контексті 

макрофінансової стабілізації та можливостей  ринку. 

Заявку на участь та матеріали надіслати до 15 січня 

2009 року. 

ДО  УВАГИ  СТУДЕНТІВ  ЮРИДИЧНОГО  

ФАКУЛЬТЕТУ !!! 

Українська молодіжна фундація політико-

правових досліджень «МАТЕЗІС», ВМГО  

«Національний молодіжний правничий Союз» 

оголошують про проведення  Всеукраїнського 
конкурсу студентських робіт з виборчого права, 

присвяченого  черговій позачерговій виборчій 

кампанії в Україні. 
Конкурсні роботи подавати до 1 грудня 2008 

року. Переможці будуть нагороджені дипломами і 
грошовими преміями: За І місце - 3000 грн, ІІ місце - 
2000 грн., ІІІ місце - 1000 грн. 

Усі учасники Конкурсу незалежно від результатів 

одержать сертифікати про участь у Конкурсі, а кращі 

роботи будуть опубліковані. 
� Українська молодіжна фундація політико-

правових досліджень «МАТЕЗІС», ВМГО 

«Національний молодіжний правничий Союз» 

повідомляє, що триває Всеукраїнський конкурс 
наукових, науково-практичних та науково-

публіцистичних статей до першого в Україні 
молодіжного правничого  фахового видання, 

присвяченого актуальним питанням і важливим 

проблемам  політико-правового життя сучасної України.  

Статті приймаються на електронну адресу 
редакції science_mathesis@ukr.net.  Детальніше про 

проект можна дізнатися на офіційному сайті  
www.mathesis.org.ua.  

  

 
 

ПЕРЕМОЖЦІВ I ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ПРОСВІТНИЦЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО КОНКУРСУ 

«ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ. ПАМ'ЯТЬ НАРОДУ» 

До конкурсної комісії надійшло 28 студентських 

робіт. 
№ ФАКУЛЬТЕТ КІЛЬКІСТЬ 

1. Юридичний  5 

2. Історичний  2 

3. Фізичний  1 

4. Фак-т журналістики 3 

5. Фак-т соціології та 

управління 

5 

6. СПП 3 

7. Математичний  3 

8. Філологічний  2 

9. Економічний  4 

 Всього: 28 

1 місце -  студ. історичного фак-ту Ігнатуша 

Олексій, „Голодомор 1932-1933 рр. у селах Запоріжжя”. 

2 місце – студ. філологічного фак-ту Дорофєєва 

Анна, „Над пам’яттю не владний час: тема штучного 

голоду 1932-1933 рр. у повісті Є.Гуцала „Голодомор”. 

3 місце – студ. фак-ту журналістики Стащук 

Інна та Попруга Тетяна, „На сталінській фабриці-
кухні: „Оріхівська справа”. 

4 місце – студ. економічного фак-ту Редька 
Ірина, „Голодомор 1932-1933 рр.: знати правду”. 

5 місце – студ. фізичного фак-ту Кудінова 

Олена, „Голодомор: факти, події та документи”. 

Роботи переможців візьмуть участь в 

обласному турі конкурсу. Бажаємо успіхів у 

подальших змаганнях! 

 

� У вересні-жовтні 2008 року відбувся VІІІ 
Всеукраїнський конкурс дипломних робіт 
студентів-випускників 2007/2008 навч. року у галузі  
знань „Менеджмент і адміністрування”. Від нашого 

університету участь у цьому конкурсі взяли: 

-  в номінації  „Менеджмент у виробничій сфері”: 

Рогова І.В. „Мотивація праці управлінського та 

виробничого персоналу  підприємства (на прикладі АК 

ВАТ „Мотор Січ”). Наук. керівник:  к.е.н., доц. 

Богданов С.М.; Ліпінський  К.С. „Формування 

ефективної комерційної діяльності підприємства на 

основі маркетингу (на прикладі ТОВ 

„Електропривод”). Наук. керівник:  к.е.н., доц. 

Галушко О.С. 

- в номінації  „Менеджмент у  сфері послуг”: 

Горбатко В.В. „Маркетингові дослідження  на 

автомобільного ринку України (на прикладі ТОВ 

„Олві-Центр”)”. Наук. керівник:  к.е.н., ст.викладач 

Гуржій Н.М.; Озарянська А.Г. „Розробка 

маркетингової політики на підприємстві та шляхи її 
удосконалення (на прикладі ВАТ „Виробничо-

торгівельна фірма „Селена”)”. Наук. керівник: к.е.н., 

доц. Шишкін В.О. 

- в номінації  „Менеджмент готельно-ресторанного 
бізнесу”: Трофименко Д.В. „Конкурентоспроможність 

підприємства (на прикладі ПП „Дімона-авіатур”)”. 

Наук. керівник:  к.е.н., ст.викладач Гуржій Н.М. 

- в номінації  „Логістика”: Мацегора Н.О. 
„Оптимізація транспортної логістики на підприємстві 
(на прикладі ВАТ „Запоріжтрансформатор”)”. Наук. 

керівник:  к.е.н., ст.викладач Гуржій Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� З травня по вересень 2008  року тривав 

університетський тур Конкурсу Запорізької обласної 
державної адміністрації на здобуття премій для 

обдарованої молоді у галузі „наука”. Найкращі  

ВІТАЄМО  
Мацегору Надію з перемогою в цьому конкурсі – 

ІІІ місце в номінації „Логістика” та її наукового 

керівника Гуржій Наталію Миколаївну 
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студентські роботи були направлені для участі у 

другому турі: 
№ П.І.П. 

студента 

факультет Науковий керівник 

1 Соляник Н. історичний Білівненко С.М. 

2 Башук Н. філологічний Ніколаєнко В.М. 

3 Фаріна Ж. біологічний Фролов О.К. 

4 Шевейко Р.  юридичний Коломоєць Т.О. 

5 Мартинов М. 

(2 роботи) 

юридичний Коломоєць Т.О. 

6 Бейко Л. біологічний Колісник Н.В. 

7 Жердьова А. економічний Шик Л.М. 

8 Крива О. економічний Шик Л.М. 

9 Шварцман Д. філологічний Ніколаєнко В.М. 

10 Рибалко І. філологічний Ніколаєнко В.М. 

11 Дорофєєва А. філологічний Горбач Н.В. 

12 Бойко М. соц.та управл. Гугнін Е.А. 

13 Деревинська І. біологічний Григорова Н.В. 

14 Козаченко Ю. СПП Заверико Н.В. 

15 Кармазенко Ю СПП Мацкевич Ю.Р. 

16 Івашко О. СПП Мацкевич Ю.Р. 

17 Шалтишова К. СПП Сібіль О.І. 
18 Пелешко О. СПП Романенкова Л.О. 

 

Результати конкурсу будуть підведені до Дня студента – 19 

листопада 2008 року. Бажаємо успіхів нашим студентам! 

 

ПЕРЕЛІК ЗАПЛАНОВАНИХ СТУДЕНТСЬКИХ КОНКУРСІВ 

НА 2008-2009 НАВЧ. РІК 

 

№ Назва конкурсу Проведен

ня 

1.  Конкурс Запорізької обласної 
держадміністрації на здобуття премій 

для обдарованої молоді з розділу 

„Наука” 

01.05.08

– 

15.09.08  

2. Всеукраїнський просвітницько-

патріотичний конкурс студентських 

наукових робіт щодо вшанування 

пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. 

„Голодомор 1932-1933 рр. Пам’ять 

народу” 

10.09.08

– 

01.10.08 

3. VІІІ Всеукраїнський конкурс дипломних 

робіт студентів-випускників 2007/2008 

навч. року у галузі  знань „Менеджмент і 
адміністрування” 

01.09.08

– 

15.09.08 

4. Відкритий загальноукраїнський конкурс 

на здобуття премії Стипендіальної 
програми "Завтра.UA" та  фонду 

В.Пінчука 

01.10.08

– 

31.10.08 

6. Університетський конкурс студентських 

наукових робіт з теми „Лихо ХХ 

століття: ГОЛОДОМОР” 

20.11.08

– 

20.12.08 

7. Конкурс „Студент-науковець року” До 

01.11.08. 

8. Конкурс Академії наука вищої освіти 

України на здобуття премій для молодих 

учених і студентів вищих навчальних 

закладів  за кращі наукові роботи 

До 

01.11.08 

9. ІХ Міжнародний конкурс з української 
мови імені Петра Яцика 

09.11.08

– 

10.01.09 

10.  Всеукраїнський конкурс студентських 

робіт з виборчого права, присвяченого 

черговій позачерговій виборчій кампанії 
в Україні 

20.10.08

– 

01.12.09 

11. Національний конкурс есе 2008 року 

„Корупція у вищій школі” 

До 

31.10.08 

12. Всеукраїнський конкурс наукових, 

науково-практичних та науково-

публіцистичних статей до першого в 

Україні молодіжного правничого  

фахового видання, присвяченого 

актуальним питанням і важливим 

проблемам  політико-правового життя 

сучасної України 

01.09.08

– 

15.11.08 

14. Конкурс студентських творчих робіт з 
проблем ВІЛ-СНІДу в  Україні та світі, 
приуроченого до традиційного Круглого 

столу „ВІЛ-СНІД: ПОГЛЯД У 

МАЙБУТНЄ” 

До 

01.12.08 

15. Фотоконкурс «Запоріжжя очима 

екологів», що проводиться у рамках 

Круглого столу  «Міфи в екології» 

До 

15.12.08 

16. Університетський конкурс „Університет 

і МИ” на здобуття ректорської премії 
Березень
-квітень 

2009 р. 

17. Міжнародний конкурс студентських 

наукових робіт з поліграфії та 

видавничої справи “Молодь і 
поліграфія” 

До 

31.03.09 

18. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з 
технічних, природничих та гуманітарних 

наук у 2008/2009 навч. році 

01.01.09

– 

01.03.09 

19. Університетський конкурс художніх 

перекладів (у рамках традиційної 
конференції студентів та молодих 

вчених „Молода наука”) 

До 

15.04.09 

20. Щорічний обласний конкурс «Бізнес-

планів підприємницької діяльності серед 

молоді» 

До 

25.06.09 

21. Конкурс Запорізької обласної 
держадміністрації на здобуття премій 

для обдарованої молоді з розділу 

„Наука” 

01.05.09 

– 

15.09.09 

 

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 

НСТ ЗНУ висловлює подяку студентам, які 
взяли участь у Програмі розвитку ООН в 

Україні та корпорації Intel-Україна 

Драніциній Т. (СПП), Горбенку А., Рибій 

О., Коваленко Д. (ф-т соціології та 

управління) 
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