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ББББББББББББУУУУУУУУУУУУТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!            
   Науковий травень у Запорізькому 
національному вдався на славу! Такою 
кількістю творчих конкурсів, регіональних, 
всеукраїнських і міжнародних науково-
практичних конференцій, семінарів і 
виставок наш університет може по праву 
пишатися. Подією для ЗНУ, та і для всіх 
студентів-масмедійників України, стала 
науково-практична конференція між-
народного рівня «АСОЦІЮВАННЯ СТУДЕНТ-

СЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ», яка 13-15 травня 
проходила у ЗНУ за підтримки Посольства США в Україні. 
   Головним питанням конференції стала розробка 
проекту дієвої професійної асоціації студентів-
журналістів. Представники 45 редакцій студентських 
ЗМІ з усіх регіонів України обговорювали шляхи 

розвитку студентської преси і дійшли висновку: 
асоціація має бути, проте її формат і завдання 
необхідно детально обговорити. Для цього на 
конференції було безліч можливостей: студенти мали 
змогу не лише обмінятися теоретичним досвідом на 
секційних заняттях, не тільки прослухали практичні 
тренінги та майстер класи відомих українських і 
американських медіа-експертів (президента Асоціації 
молодіжної преси України Гліба Головченка, тренера 
Національного університету «Острозька академія» 
Катерини Іванової, координатора американських 
програм академічного обміну ім. Фулбрайта Вави 
Бачинської та американського журналіста Богдана 
Годяка), а й безпосередньо побачили і оцінили 
видання один одного на ІІ Всеукраїнській виставці 
студентських ЗМІ. У рамках виставки був 

проведений конкурс студЗМІ у різноманітних 
номінаціях: «краще офіційне видання ВНЗ», «кращий 
літературно-художній альманах», «краще навчальне 
видання», «краще неофіційне видання ВНЗ», «краще 
незалежне видання для студентів», «найоригінальніше 
видання», «краща стінгазета», «краща телестудія» і 
«краща радіостудія». Звичайно, компетентне журі 
визначило достойних переможців. Тим більш 

приємно, що і наш «Науковець» посів почесне 3 місце 
серед навчальних видань України. 
   Програма конференції була надзвичайно насиченою, 
а це й було головним завданням організаторів: 
об’єднати усю студентську журналістику України 
заради плідної роботи і визначення шляхів її 
подальшого розвитку.  
   Отож, Асоціації студентів-журналістів Україні бути! 
І ми горді з того, що базою АСЖУ є саме Запорізький 
національний університет.  

Катерина Сіріньок-Долгарьова

Інформаційний бюлетень  
Наукового студентського товариства ЗНУ 
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В УНІВЕРСИТЕТІ 

ВСЕУКРАЇВСЕУКРАЇВСЕУКРАЇВСЕУКРАЇННННCCCCЬКА ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИЬКА ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИЬКА ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИЬКА ОЛІМПІАДА З ФІЗИКИ … … … …        
  12-15 травня в нашому університеті відбувся ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Фізика». В олімпіаді взяло участь 58 студентів із  
29 провідних навчальних закладів  України. 
  До складу журі увійшли фахівці  нашого університету, а 
також класичних і педагогічних університетів України. 
Олімпіада проходила для класичних університетів у  
2 тури, за результатами яких перемогу здобув студент 
Київського національного університету ім. Т.Шевченка 
Косаревич Богдан. Дипломи ІІ ступеня отримали також 
студенти КНУ Климко Ярослав та Ляшенко Олександр. 
Крім того, диплом ІІ ступеня отримав студент 
Харківського національного університету Пулькін Артем. 

  Для студентів педагогічних університетів був 
запланований один тур змагань. Рівні результати показали 
Бойко Ігор з Тернопільського національного 
педагогічного університету, Тихоненок Сергій із 
Вінницького державного педагогічного університету та 
Демідовський Костянтин з Полтавського державного 
педагогічного університету, які були нагороджені 
дипломами ІІІ ступеня.  
  Серед призерів цієї олімпіади, на жаль, немає студентів 
ЗНУ, але сподіваємося, що наступного року студенти 
фізичного факультету підготуються більш ретельніше і 
здобудуть перемогу. 

 

………… ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ У ЗНУ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ У ЗНУ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ У ЗНУ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ У ЗНУ    
   19 травня на біологічному факультеті відбулося 
урочисте закриття підсумкової практичної 
конференції і нагородження учасників Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з біології, що 
проходив у рамках цього заходу. 
   На конкурс було надіслано 65 робіт, 55 з яких вийшли 
до фінального туру змагань. У порівнянні з минулими 
роками, цей показник значно підвищився, покращилася і 
якість виконання робіт. 
   Тому, маємо такі результати: Перше місце посіли: 
Олена Драгущенко (ДонНУ), Анна Лісова (ЗНУ), Сергій 
Глотов (ЛНПУ ім. Т.Шевченко), Вікторія Петренко, 

Олексій Тищенко, Тетяна Лісняк (ХНУ ім. В.Каразіна), 
Людмила Блинда (ЧНУ ім. Ю.Федьковича). Дипломами за 
другі місця нагороджено: Ірину Міхіну, Євгена Ткача 
(ЗНУ), Петра Форощука (ЛНПУ ім. Т.Шевченко), Андрія 
Гнатуша (ЛНУ ім. Т.Шевченко), Володимира Юрченко 
(МДАУ), Галину Чеботар (ОНУ ім. І.Мечникова), Тетяну 
Кіприч (ХНУ ім. В.Каразіна). А власниками дипломів з 
третіми місцями, стали такі студенти: Нор Віктор (ПДПУ 
ім. В.Короленка), Тетяна Олійник (МДПУ), Ганна 
Овеченко (КНТУ), Дарія Пронько (ДонНУ), Ірина Джур, 
Катерина Лаврентьєва, Альона Бунас (ДНУ), Олена 
Харабара (ВДПУ ім. М.Коцюбинського). 

 

 

 

 

ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ  

«УНІВЕРСИТЕТ І МИ» НА ЗДОБУТТЯ РЕКТОРСЬКОЇ ПРЕМІЇ: 

 

І МІСЦЕ – КАТЕРИНА СІРІНЬОК-ДОЛГАРЬОВА, магістр факультету  

журналістики (проект «Роль Запорізького національного університету  
у становленні студентської журналістики України»); 

ІІ МІСЦЕ – СТАНІСЛАВ РАПП, студент 3 курсу економічного  

факультету (робота «Електронна нервова система»);  

ІІІ МІСЦЕ – НАДІЯ НІКІТЧЕНКО, студентка 3 курсу факультету  
менеджменту (робота «Престиж університету – наша загальна мета»). 

 

 
Вітаємо з перемогою у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 р. 

№ Прізвище, ім’я, по батькові Наук. керівник Спеціальність Місце 

1. Рогова Ірина Володимирівна проф. Череп А.В. Менеджмент організацій 3 
2. Головін Олександр Юрійович доц. Максишко Н.К. Економічна кібернетика 3 
3. Лома Тетяна Олексіївна доц. Бойко Г.В. Соціологія 3 командне 

місце 
4. Левада Світлана Вікторівна доц. Бойко Г.В. Соціологія 3 командне 

місце 
5. Бойко Марія Анатоліївна доц. Бойко Г.В. Соціологія 3 командне 

місце 
6. Бєленька Олександра Вікторівна доц. Заверіко Н.В., 

доц. Сібіль О.І. 
Соціальна педагогіка 3 

7. Ульяненко Костянтин Володимирович доц. Пащенко С.Ю. Педагогіка (навч.дисц.) 1 
8. Контурак Тетяна Вікторівна доц. Рильський О.Ф. Екологія та охорона 

навколишнього середовища 
3 
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Та у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних та 

гуманітарних наук: 
1. Куянцева Оксана Олександрівна доц. Ніколова О.О. Російська література 1 
2. Ординська Юлія Сергіївна доц. Мацкевич Ю.Р. Педагогічні науки 1 
3. Лісова Анна Анатоліївна проф. Лях В.О. Біологічні науки 1 
4. Бєленька Олександра Вікторівна доц. Голованова Т.П. Ґендерні дослідження 1 
5. Паньковський Ярослав Сергійович проф. Пахомова Т.О. Романо-германські мови 2 
6. Міхіна Ірина Ігорівна доц. Корж О.П. Біологічні науки 2 
7. Ткач Євген Вікторович доц. Сарабєєв В.Л. Біологічні науки 2 
8. Горбатько Вікторія Вікторівна доц. Гуржій Н.М. Менеджмент послуг 2 
9. Бєленька Олександра Вікторівна доц. Сібіль О.І. Педагогічні науки 2 

10. Бойко Марія Анатоліївна доц. Гугнін Е.А. Соціологічні науки 2 
11. Косенко Марія Володимирівна доц. Максишко Н.К. Банківська справа 3 
12. Воскобойнікова Юлія Сергіївна доц. Заховалко Т.В.  Кількісні методи в економіці 3 
13. Колесник Ірина Вікторівна доц. Бойко Г.В. Державне управління 3 
14. Віденко Анастасія Володимирівна доц. Бакурова А.В. Кількісні методи в економіці 4 
15. Кобилянська Тетяна Геннадіївна доц. Максишко Н.К. Кількісні методи в економіці 4 
16. Давіденко Олена Леонідівна доц. Топалов А.Д. Економіка підпр-ва і упр. виробн. 4 

 

ДДДДДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ            ННННННННННННААААААААААААУУУУУУУУУУУУККККККККККККИИИИИИИИИИИИ            ННННННННННННАААААААААААА            ХХХХХХХХХХХХООООООООООООРРРРРРРРРРРРТТТТТТТТТТТТИИИИИИИИИИИИЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦІІІІІІІІІІІІ                                                                                                                                                                                                                        СВЯТО НАУКОВЦІВ 

«Творча молодь» - таку назву мало свято, приурочене представниками Наукового студентського 
товариства Запорізького національного університету до Дня науки. А базою для проведення 
урочистостей став біостанція-профілакторій ЗНУ на о. Хортиця. 

Під час офіційної 
частини заходу голови 
факультетських відділень НСТ 
прозвітували про свою роботу 
за 2007-2008 навчальний рік. 
Також молоді науковці 
обговорили перспективи 
подальшого розвитку Това-
риства. Оскільки більшість 
цьогорічних заходів, органі-
зованих членами Наукового 
студентського товариства, 
гарно себе зарекомендували, 
то їх проведення планується 
зробити традиційним для 
нашого університету. Зокрема, 
це стосується круглого столу, 
приуроченого до Всесвітнього 
дня захисту від СНІДу, 
«ВІЛ/СНІД: погляд у 
майбутнє» та студентської 
науково-практичної конферен-
ції «Молода наука». До участі 
в останній планується більш 
активно залучати бакалаврів та 
магістрів, які виходять на 
захист дипломних робіт і 
потребують наукові публікації. 

Обговорювали під час урочистостей і нові напрями 
роботи Товариства. При цьому загальне схвалення 
викликала пропозиція написати слова та музику гімну 
Наукового студентського товариства. Нагадаємо, що його 

герб і прапор (автор ідеї – 
Андрій Горбенко) були 
затверджені ще два роки 
тому під час організаційного 
засідання. 

Не менш важливим 
питанням для подальшої 
діяльності Товариства стало 
обговорення можливих 
кандидатур на посаду його 
голови. Зараз НСТ нашого 
університету очолює магістр 
факультету журналістики 
Катерина Сіріньок-Долга-
рьова. У зв’язку із 
завершенням її навчання у 
членів студтовариства і 
виникла потреба підшукати 
достойного наступника. Поки 
що вони остаточно не 
визначилися із можливими 
кандидатурами на цю посаду. 
Але вже досягнуто 
домовленість, що при будь-
якому результаті майбутніх 
виборів представники Това-
риства залишаться єдиною 
командою. І звісно, продо-

вжать усі починання Катерини, яка багато зробила для 
розвитку НСТ і об’єднання молодих науковців нашого 
університету. 

Таміла Тарасенко, прес-центр ЗНУ 
СТИПЕНДІЇ, ГРАНТИ, КОНКУРСИ            

КОНКУРС «УКРАЇНА. ДУКОНКУРС «УКРАЇНА. ДУКОНКУРС «УКРАЇНА. ДУКОНКУРС «УКРАЇНА. ДУХОВНІ ОСТРОВИ»ХОВНІ ОСТРОВИ»ХОВНІ ОСТРОВИ»ХОВНІ ОСТРОВИ»    

З огляду на важливість всебічної підтримки справи 
збереження та популяризації історико-архітектурної, 

культурної спадщини України, потребу привернути увагу 
суспільства до проблем охорони та адекватної експлуатації 

Хортиця додала молодим науковцям наснаги! 
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українських пам'яток і поширення матеріалів про історію 
України, її духовні та матеріальні надбання, музейне життя 
держави, Український центр розвитку музейної справи та 
редакція газети «Сім'я і Дім» оголошують Всеукраїнський 
конкурс публіцистичних матеріалів (нарисів, есеїв, 
діалогів, інтерв'ю тощо) культурологічної па'мятко-
охоронної та музейної тематики – «Україна. Духовні 
острови». 

УМОВИ КОНКУРСУ 

До участі в конкурсі приймаються матеріали, що не 
були раніше опубліковані і не брали участі у аналогічних 
конкурсах. Матеріали необхідно надіслати до 1 липня 2008 
року на адресу всеукраїнського видання «Сім'я і Дім» (а/с 
31, м. Луцьк, 43026) з приміткою «Україна. Духовні 
острови». Обсяг тексту (шрифт №10) – до 10 сторінок 
формату А4. Можна направляти, також, на електронну 

адресу  korsak@simya.lutsk.ua (без обмеження обсягу). 
Матеріали не рецензуються і не повертаються. Усіх 
учасників конкурсу буде нагороджено почесними 
грамотами, а переможці отримають матеріальну 
винагороду.  

І місце – 5000 грн., ІІ місце – 2500 грн., ІІІ місце – 1500 

грн. Дві заохочувальні премії по 500 грн. 

Матеріали, які експертна рада визначить 
найкращими, побачать світ на шпальтах газети, з'являться 
на сайті видання «Сім'я і Дім» (http://www.simya.com.ua), 
будуть оприлюднені на порталі «Музейний простір 
України». У 2008 році з матеріалів переможців конкурсу 
«Україна. Духовні острови» буде укладено й видано книгу. 
Її презентуватимуть під час чергового Форуму видавців у 
Львові за участю відомих естрадних колективів. 
Переможців конкурсу визначатиме експертна рада.    

 

ОГОЛОШЕННЯ 

  Оголошується прийом студентських наукових робіт на щорічний конкурс Запорізької 
облдержадміністрації для обдарованої молоді у галузі науки. 

Щорічний конкурс у галузі науки 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 подати у науково-дослідний сектор (4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23) не пізніше 10 червня 2008 року.

****                ****                ****    
   13-15 листопада 2008 року в м. Києві у приміщенні 
центру ділового та культурного співробітництва 
«Український дім» відбудеться святкування Дня 
студента. Серед заходів свята – Міжнародна 
спеціалізована виставки «Освіта і кар’єра - День 
студента 2008» та виставка закордонних навчальних 
закладів.  
   У програмі виставок 13 листопада  планується 
проведення Другої  виставки наукових розробок 
студентів у галузі природничих, технічних і 
гуманітарних наук. Розробки  представляються 
натурними зразками, макетами, схемами, методиками, 
публікаціями, комп’ютерними програмами, копіями 
патентів і документами про впровадження. 

   Розробки можуть бути подані як окремо студентом, так і 
творчою групою студентів.  
   Кращі з наукових розробок будуть відзначені дипломами 
та цінними подарунками в трьох номінаціях: „Природничі 
науки”, „Технічні науки” та „Гуманітарні науки”. 
   Вищі навчальні заклади, студенти яких бажають взяти 
участь у цій виставковій експозиції, представляють: 

- короткий анотований матеріал розробки на 2-х 
сторінках; 

- відомості про автора; 
- супровідний лист. 

   Матеріали подавати у науково-дослідний сектор ЗНУ  

(4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23) до 20 червня 2008 року. 
 

ООООбласний бласний бласний бласний конкурсконкурсконкурсконкурс бізнес бізнес бізнес бізнес----планів планів планів планів 

Учасниками конкурсу можуть бути молоді особи, вік 
яких не перевищує 35 років і які вчасно подали бізнес-
план та заповнили заяву. 

Бізнес-план повинен складатися з опису виду 
діяльності підприємства, мети і задач бізнес-плану, 
ресурсного забезпечення, унікальності продукції або 
послуги, механізму реалізації, плану маркетингу, 
організаційного та фінансового плану. 

Вчасно подані бізнес-плани будуть оцінюватися 

Експертною радою конкурсу за такими критеріями: 
логіка та повнота викладу змісту бізнес-плану, 
самостійність, оригінальність та новизна ідеї, 

обґрунтованість, прибутковість та можливість реалізації, 
соціально-економічне значення для міста, відповідність 
належним стандартам і структурі бізнес-плану, чітке 
фінансово-економічне обґрунтування, забезпечення 
створення нових робочих місць для молоді. 

Експертна рада конкурсу визначить найкращих 6 
бізнес-планів, автори яких будуть допущенні до фіналу 
конкурсу та презентуватимуть власні бізнес-ідеї. 

 За авторами зберігається право інтелектуальної 
власності! Останній термін заповнення заяв та подання 
бізнес-планів - 25 червня 2008 року. 

Детальна інформація – 4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23.  
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