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Студентська науково-дослідна робота 
Інформаційний бюлетень   

 

Нагородження студентів ЗНУ та їх наукових керівників за підсумками конкурсу 

Запорізької обласної адміністрації для обдарованої молоді в галузі науки  
 
 

 
8 грудня 2009 року в Запорізькій обласній державній адміністрації відбулося, хоч й із запізненням, святкування  

міжнародного Дня студента. Саме до цього свята  проводився традиційний щорічний конкурс студентських наукових робіт. 
Наш університет був гідно представлений на цьому конкурсі – всього було подано 44 студентські наукові роботи.  

 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ   

ТА ЇХ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мартинов Микола (аспірант) у галузі «Право».  Науковий 

керівник проф. Коломоєць Тетяна Олександрівна. 

Наукова робота на тему «Шляхи вдосконалення 

законодавчого регулювання участі захисника при 

провадженні у справах про адміністративні 
правопорушення» 

Лаврік Вероніка (студ. фак-ту соціології та управління) у галузі 
«Соціологія». Науковий керівник доц. Гугнін Едуард Анатолійович. 

Наукова робота на тему «Політичний шантаж як специфічна технологія 

формування  політичного простору» 

  

 

 

 

 
Дерюгін Сергій (студ. математичного фак-ту) у галузі 
«Обчислювальна техніка та програмування». Науковий керівник 

проф. Гоменюк Сергій Іванович. 

З науковою роботою на тему «Розробка алгоритму та 

програми візуалізації результатів чисельних розрахунків» 

 Сириця Світлана (аспірантка) у галузі «Українознавство». 

Науковий керівник доц. Кравченко Валентина Олександрівна. 

З науковою роботою на тему «Проблема художнього психологізму  

та засобів характеротворення у творах Р.Федоріва» 
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Литвиненко Раїса (студ. біологічного фак-ту) у галузі 
«Експериментальні та клінічні аспекти медицини». 

Науковий керівник проф. Фролов Олександр 

Кирилович. 

З науковою роботою на тему 

«Імунологічні аспекти 

оптимізації репродуктивної 
функції жінок дітородного 

періоду та якості їх життя при 

пери- та менопаузі в 

промисловому Запорізькому 

регіоні» 

Бублик Оксана 

(студ. історичного 

фак-ту) у галузі 
«Краєзнавство». 

Науковий керівник 

доц. Швайба Надія 

Іванівна 

З роботою на тему 

«Архітектура міста 

Олександрівська 

другої половини 19 

– початку 20 

століття» 

Бондаренко Сергій (студ. 

біологічного фак-ту) у галузі 
«Фармація». Науковий 

керівник доц. Луганська 

Ольга Василівна. 

З науковою роботою на тему 

«Потенціометричне 
титрування похідних 

хіноліну із застосуванням 

Cu2+ іоноселективного 

електроду» з розділу 

«експериментальні та 

клінічні аспекти медицини» 

Куликовський Сергій 

(студ. фак-ту  СПП) у 

галузі «Педагогіка». 

Науковий керівник доц. 

Заверико Наталія 

Віталіївна. 

З науковою роботою на 
тему «Ігрова діяльність 

підлітків як фактор 

соціалізації» 

 

 

 

 

 

 

 

Крім цього, варто зазначити, що  до складу  обласних конкурсних комісій увійшли представники нашого вишу: 

Номінація «Право»: 

Коломоєць Тетяна Олександрівна - д.ю.н., проф., декан юридичного факультету ЗНУ. 

Номінація «Педагогіка»: 

Пономаренко Ольга Вікторівна  - к.пед.н., доц., декан факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ. 

Номінація «Українознавство (філологічний напрямок)»: 

Кравченко Валентина Олександрівна - канд. філол. н., доцент кафедри української літератури ЗНУ. 

Номінація «Краєзнавство»: 

Ткаченко Віктор Григорович – к.і.н., доц.,  декан історичного факультету ЗНУ. 

Номінація «Експериментальні та клінічні аспекти медицини»: 

Омельянчик Людмила Олександрівна – д.фармац.н., проф., декан біологічного факультету ЗНУ. 

Номінація «Соціологія, філософія, релігія»: 

Лепський Максим Анатолійович – д.філос.н., декан факультету соціології та управління. 
Номінація «Технічні науки, обчислювальна техніка та програмування»: 

Гоменюк Сергій Іванович – д.т.н., проф., декан математичного факультету ЗНУ. 

Номінація «Економіка»: 

Череп Алла Василівна – д.е.н., професор кафедри фінансів та кредити ЗНУ.  

ДЯКУЄМО!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ЇХ НАУКОВІ КЕРІВНИКИ !!! 

 

 ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙОМ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ   НА КОНКУРС ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ НА  НАСТУПНИЙ РІК 

Конкурс проводиться за такими напрямками: 

• краєзнавство (історичне, географічне);  
• економіка(енергозбереження;системи якості; кредитні ресурси та інвестування; реструктуризація підприємств);  
• філософія;  
• релігія;  
• соціологія;  
• право;  

• педагогіка;  
• експериментальні та клінічні аспекти медицини;  

• фармація;  
• українознавство (філологічний напрямок);  
• обчислювальна техніка та програмування;  
• технічні науки. 

Роботи подавати до 1 червня 2010 року в науково-долідний сектор Христич Ірині Анатоліївна (4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23). 

 
 

Засновник і видавець: 

Науково-дослідний сектор Запорізького національного 
університету 

Розповсюджується безкоштовно 
 Наклад 100 примірників 

 

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 


