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В УНІВЕРСИТЕТІ  

 

 

 

� 13 березня 2009 року в рамках діяльності Наукового 

студентського товариства економічного факультету 

відбулося засідання Круглого столу наукового студентського 

гуртка кафедри фінансів та кредиту, на тему «Фінансово-

економічна безпека суб’єктів господарювання як фактор 

стабілізації економіки держави». У засіданні Круглого 

столу взяли участь викладачі та студенти всіх спеціальностей 

економічного факультету, а також представники юридичного 

факультету. Було підготовлено та виголошено близько 15 

доповідей. Цей захід підтримали викладачі, які виступили в 

ролі експертів:  

 Прушківська Е.В., к.е.н., доцент, декан економічного 

факультету; Коломоєць Т. О., д.ю.н., професор, декан 

юридичного факультету; Череп А. В., к.е.н.,  професор, 

в.о. зав. кафедрою фінансів та кредиту; Пирожкова 

Ю.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та 

господарського права; Сидоров Я.О., к.ю.н.,доцент; 

Пельтек Л.В., к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

кредиту; Болдуєва О.В., к.е.н, ст. викладач кафедри 

фінансів та кредиту; Вербовецька С.Г., асистент 

кафедри фінансів та кредиту; Богма О.С., викладач 

кафедри фінансів та кредиту; Ващенко В.С., ст. 

викладач кафедри економічної теорії та 

підприємництва. 

 

   

Метою Круглого столу було обговорення проблем 

економічної безпеки України, її основних показників та 

складових. Особливу увагу під час обговорення було 

приділено фінансовій безпеці та нормативно-правовому 

забезпеченню діяльності суб’єктів господарювання. 

Студенти висловлюють щиру подяку керівнику 

студентського наукового гуртка кафедри фінансів та 

кредиту Череп Аллі Василівні. 
 

Заст.голови НСТ економічного фак-ту 

                              Шаповалова Вікторія 
 

 

 

27 березня 2009 року у 

приміщенні музею I 

навч.корпусу НСТ 

біологічного факультету 

провело Круглий стіл на тему 

«Проблеми безпритульних 

тварин в урбанізованому 

світі». На засіданні 

торкнулися таких питань: 

гуманне ставлення до тварин; 

притулки для тварин; 

анімотерапія та інші.  

 

 

 

 

На засіданні Круглого столу були присутні почесні гості: Омельянчик Л.О. (декан біологічного факультету), Райченко 

С.А. (завідуюча сайтом про безпритульних собак), Ігнатюк Н.Б. (фахівець по проблемам безпритульних тварин) , які 

виступали у якості експертів. З доповідями та повідомленнями на засіданні Круглого столу виступили такі студенти: 

Чемерис Ангеліна (біологічний ф-т); Мазманян Цогік (юридичний ф-т); Сарська Вероніка, Ткач Анна і Подмазіна  

Валентина (фак-т СПП), Сириця Світлана (голова НСТ ЗНУ). Захід пройшов на високому рівні і торкнувся актуальної 

проблеми нашого сьогодення. 
 

 

 

Студента 4 курсу  економічного факультету  

Євтушенка Михайла, який посів ІІІ місцем у ІІ турі Всеукраїнської  

студентської олімпіади зі спеціальності „Фінанси”.  

Магістра  економічного факультету Омельченко Вікторію 

 стала переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

 і нагороджена Дипломом ІІ ступеню.  Вітаємо студентів  та їх наукового керівника  к.е.н., професора  

кафедри фінансів та кредиту Череп Аллу Василівну. Бажаємо подальших наукових досягнень! 
 

Інформаційний бюлетень  

Наукового студентського товариства ЗНУ 
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 В УНІВЕРСИТЕТІ 

 

� 28 березня 2009 року  на базі факультету 

соціальної педагогіки та психології ЗНУ відбувся 

ФОРУМ-2009: „Протидіємо насиллю і торгівлі 
людьми соціальною відповідальністю”.  

Мета форуму-2009: Актуалізація соціальних проблем, 

пов’язаних з кризовими процесами в суспільстві. 

Організаторами форуму виступили: 

- Міжнародна організація міграції; 

- Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

Запорізької обласної держадміністрації (ЗОДА); 

- Комітет у справах сім’ї та молоді Запорізької 

міської ради; 

- Запорізька жіноча організація „Центр громадсько-

соціальних  ініціатив” 

- Запорізький національний університет, факультет 

соціальної педагогіки та психології; 

- Наукове студентське товариство Запорізького 

національного університету. 

 

 Модераторами  форуму виступили: 

- Валентина Васильєва, Запорізька жіноча організація 

«Центр громадянсько-соціальних ініціатив»; 

-  Тетяна Голованова,  Запорізький національний 

університет. 

Серед почесних гостей Форуму були: В.Васильєва (голова 

ради запорізької жіночої організації „Центр громадсько-

соціальних ініціатив”); В.Сватьєва (голова комісії з 

соціальних питань Запорізької обласної ради); А.Склярук 

(начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

ЗОДА); І.Філіпенко (голова комітету у справах сім’ї та 

молоді Запорізької міськради); І.Разуєва (заст. начальника 

головного управління праці та соціального захисту 

населення ЗОАД); М.Саприкіна (директор Центру 

„Розвиток корпоративної соціальної відповідальності”); 

О.Сергєєва (заст.начальника служби у справах дітей 

ЗОДА); Ю.Білий (екологічна організація „Сварог”); 

М.Чернишова (голова жіночої організації „Дочері Землі”); 

С.Самарська (голова жіночого об’єднання „Согласие”) та 

ін. 
Гранд Вікторія 

голова НСТ фак-ту СПП  

 

ДО УВАГИ ВСІХ  

УЧАСНИКІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ  

ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ „МОЛОДА НАУКА” 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 (8-10 квітня 2009 року) 

 

8 квітня 2009 року 
 

10:00 - 11:00 - робота секції „Фізичне виховання та реабілітація”  (приміщення музею І навч.корпусу); 

11:00  - 13:00 - робота секції „Біологічні науки” (приміщення музею І навч.корпусу); 

13:00  -  16:00 - робота секції „Менеджмент та логістика” (55 ауд, І навч. корпусу); 

13:00 - 15:00 - робота секції „Фізичні та математичні науки” (приміщення музею І навч.корпусу); 

15:00 - 17:00  - робота секції „Соціологія та політологія” (приміщення музею І навч.корпусу); 

14:30 - 17:00 - робота секції „Педагогіка та психологія” (222 ауд., 8 навч. корпус (ДК „Дроб’язко”). 
 

9 квітня 2009 року 
 

08:00 - 10:00 -  робота секції „Іноземна філологія” (приміщення музею І навч.корпусу); 

10:00 - 12:00 - робота секції „Історія та право” (приміщення музею І навч.корпусу); 

12:00 - 13:00 - засідання секції „Журналістика” (приміщення музею І навч.корпусу); 

13:00 - 16:00 - робота секції „Філологічні науки” (приміщення музею І навч.корпусу); 

11:00 - 13:00 -   робота секції „Економічні науки” (62 ауд., І навч.корп.). 
 

10 квітня 2009 року 
 

13:00 - 14:30 - заключне пленарне засідання університетської підсумкової науково-практичної 

конференції студентів та молодих учених „Молода наука”: 

- вітальне слово ректора ЗНУ - проф. Тимченка С.М. 

-  звіт про організацію та проведення конференції голови Наукового студентського товариства ЗНУ 

- Сириці Світлани; 

- звіт голів секцій; 

- відзначення найактивніших учасників конференції, вручення грамот та подяк; 

- презентація Збірника матеріалів університетської науково-практичної конференції студентів та 

молодих учених „Молода наука”. 

За детальнішою інформацією звертатися в науково-дослідний сектор ( 4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23) 

 

 

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, 69000 

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

e-mail:sveta.sirica@rambler.ru 


