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На початку лютого у фахових коледжах ЗНУ

відбулася низка зустрічей представників вишу

зі студентами 3-4 курсів. Метою заходів було

інформування молоді про можливості й пере-

ваги подальшого навчання в закладах вищої

освіти, зокрема в нашому університеті.

У відокремлених структурних підрозділах уні-

верситету: Запорізькому гідроенергетичному

фаховому коледжі, Економіко-правничому фа-

ховому коледжі, Фаховому коледжі бізнесу та

харчових технологій, а також – у Запорізькому

металургійному фаховому коледжі побували

начальниця відділу доуніверситетської підго-

товки, профорієнтації та працевлаштування

Галина Микитів і відповідальна за вступ на

старші курси Вікторія Буличова. Під час зустрі-

чей йшлося про перспективи здобуття якісної

вищої освіти в ЗНУ, який упевнено лідирує в

південно-східному регіоні за набором вступни-

ків. Студентам розповідали про терміни вступ-

ної кампанії, про необхідні для цього докумен-

ти, а також – про сертифікати ЗНО, які потрібні

для вступу на старші курси чи за скороченим

терміном навчання. На згадку про цей захід

студенти отримали профорієнтаційний випуск

газети “Запорізький університет” і визитівку з

QR-кодом, щоб заповнити “Анкету випускника”

й мати постійний зв'язок з університетом.

Завершилася низка візитів до студентів-

випускників в Запорізькому металургійному

фаховому коледжі. Відкриваючи зустріч, дирек-

торка коледжу Лариса Тютюнник нагадала сту-

дентам про сертифікати ЗНО, які потрібні в

цьому році для вступу за скороченим терміном

навчання та на 2 і 3 курси до Інженерного

інституту ЗНУ. Також Лариса Миколаївна

запропонувала студентам подавати заяви на

кілька спеціально-

стей, щоб збільшити

свої шанси навчати-

ся за державним

замовленням. Що ж

до вступу на 2 або

3 курси, то це мож-

ливо тільки на умо-

вах контракту.

Галина Микитів у

своєму виступі за-

значила, що випуск-

ники коледжів входять до структури ЗНУ та

мають можливість вступати на старші курси,

відповідно, на 2 та 3, а також – на 1 курс зі ско-

роченим терміном навчання. Галина Володи-

мирівна наголосила, що багато випускників

Металургійного та Гідроенергетичного коле-

джів вступають саме до Інженерного навчаль-

но-наукового інституту ЗНУ. Враховуючи те, що

в них уже є диплом молодшого спеціаліста, в

Інституті і загалом в університеті таким студен-

там дозволено навчатися за індивідуаль-

ним графіком. Тобто вони можуть працевлаш-

товуватися й відвідувати заняття за можливо-

сті. У виступі й про систему електронного

забезпечення навчання Moodle, а також – про

інші аспекти навчання. Особливу увагу при-

ділили й питанню взаємин із військкомата-

ми, адже в університеті відпрацьована систе-

ма роботи з цією структурою. Як тільки абітурі-

єнт подає заяву на вступ, він отримує тимча-

сову відстрочку від призову до армії, а від-

разу після наказу про зарахування до вій-

ськкоматів надаються оновлені списки студен-

тів. Були згадані й інші переваги навчання в

університеті: стипендіальне забезпечення сту-

дентів, можливість отримувати стипендію від

ПАТ “Запоріжсталь”; система дуальної осві-

ти; безкоштовна, на відміну від багатьох закла-

дів вищої освіти, ліквідація академічної різ-

ниці при вступі випускників коледжу на інші

спеціальності; забезпеченість гуртожитка-

ми тощо. 

Уважно прослухали присутні й інформацію,

якою поділилася з ними відповідальна за вступ

на старші курси ЗНУ Вікторія Буличова. Вона

ознайомила слухачів із термінами подачі та

переліком документів, необхідних для вступу.

Підкреслила Вікторія Вікторівна й те, що в

цьому році вперше студенти, які вступають на

старші курси й на перший курс зі скороченим

терміном навчання, повинні створити свій

електронний кабінет у термін від 1 липня до

10 липня.

Усю необхідну допомогу в створенні елек-

тронних кабінетів вступникам нададуть пред-

ставники факультетів і кафедр, на які вони

будуть вступати, а також, безпосередньо в

коледжах. Вікторія Буличова попередила май-

бутніх абітурієнтів, що потрібно заздалегідь

перевірити наявність усіх важливих для подан-

ня заяв документів. Підставою для зарахуван-

ня на 1 курс навчання є подання винятково

оригіналів документів.

У фахових коледжах ЗНУ презентували освітні можливості для молоді

Представники Школи Конфуція ЗНУ як шанувальники східної культу-

ри та традицій відзначили прихід Китайського Нового року Білого

Металевого Бика за сонячно-місячним календарем. Попри карантинні

обмеження, керівництво Школи Конфуція – директори У Шихун (від

китайської сторони) та Володимир Волков (від української сторони)

влаштували незабутнє свято для її співробітників і всіх охочих, яких

зацікавило святкування Нового

року – найважливішого свята в

китайському календарі. Перші два

поверхи в навчальному корпусі

№ 6, де розташована Школа Кон-

фуція, виглядали святково й ошатно,

адже тут розмістили традиційні

китайські прикраси. Кожна з них

мала символічне значення: це – був

або оберіг, або побажання всіх

гараздів у новому році.

Крім того, на честь свята його

учасники приготували китайські но-

ворічні страви під керівництвом Дай

Бінга, який викладає в Школі Кон-

фуція каліграфію й водночас є фахівцем із традиційної китайської кулі-

нарії. У приготуванні страв, що часто мають символічне значення й

повинні сприяти успіху в новому році, взяли участь керівники Школи, її

викладачі – Ген Ліпінг, Ксіа Юєксіа, Ван Цзінчжоу, фахівець Анна Пере-

верзєва. На свято також запросили студентів відкритої в цьому

навчальному році спеціальності “китайська мова та література” факуль-

тету іноземної філології та голову За-

порізької обласної федерації ушу, із якої

постійно співпрацює Школа Конфуція,

Євгена Шульгу. На учасників святкуван-

ня чекали не лише святкові китайські

страви та щирі привітання, але й ново-

річні подарунки, які з найкращими поба-

жаннями вручив усім присутнім дирек-

тор Школи Конфуція (від української сто-

рони) Володимир Волков. А викла-

дач-каліграф Дай Бінг усім подарував

намальовані ним ієрогліфи-привітання,

що значать “щастя”.

Варто зауважити, що завдання цього структурного підрозділу вишу –

не лише надати змогу викладачам і студентам ЗВО та всім охочим

мешканцям За-

поріжжя опанува-

ти китайську мо-

ву, вивчити напи-

сання ієрогліфів

тощо. Значну ува-

гу викладачі мов-

них курсів – нау-

ково-педагогічні

працівники з вишу-партнера ЗНУ – Аньхойського педагогічного універ-

ситету (Китай) приділяють знайомству слухачів курсів із китайськими

звичаями та традиціями.

n За передплатою Міністерства освіти і науки України

Запорізький національний університет отримав

доступ до ScienceDirect eBooks. Він із університетсь-

кої мережі здійснюється автоматично за обліковим

записом до бази Scopus. Платформа ScienceDirect

дає змогу викладачам, дослідникам і студентам

отримати нові знання з-понад 35 000 міждисциплі-

нарних книг, що містять досвід 47 000 авторів, від

першої книги, опублікованої в 1896 році, та до

найновіших назв, у тому числі: 39 000+ електронних

книг, 200+ основних довідників, 6 500+ серійних та

довідкових видань, 200+ підручників, 330 000+ тема-

тичних сторінок, 500+ журналів Золотого Відкритого

доступу. Упродовж 2021 року команда співробітників

Elsevier проводитиме віртуальні тренінги – у режимі

реального часу з доступом до записів, – щоб допомог-

ти навчитися інтегрувати ScienceDirect у свій робочий

дослідницький процес і з широкого кола інших тем:

це – поради як опублікувати книгу з Elsevier; Літня

академія ScienceDirect. Дізнатись більше про захо-

ди, розроблені спеціально для України, включно з тре-

нінгами, семінарами та конференціями, можна з від-

повідного розділу порталу Online Training Hub for

Central and Eastern Europe. Варто зазначити, що

ScienceDirect – одна з найбільших онлайн-колекцій

опублікованих наукових досліджень від видавництва

Elsevier.

n У виші відбулося засідання робочої групи з реаліза-

ції субпроєктів у рамках Надзвичайної кредитної про-

грами для відновлення України із залученням пред-

ставників підрядних організацій, технічного й авто-

рського нагляду та Програми розвитку Організацій

Об’єднаних Націй, замовників, які будуть виконувати

роботу. Під час зустрічі її учасники обговорили юри-

дичні й технічні питання реалізації проєктів. Нага-

даємо, що наразі співробітники АГЧ провадять робо-

ти з отримання декларацій на початок робіт і підго-

товки фінансових документів. За словами проректо-

ра з навчально-виробничої роботи та матеріально-

технічного забезпечення Сергія Кушніра, підрядники

готові розпочинати ремонтні роботи в гуртожитках

ЗНУ №№ 3 і 4 після отримання дозволів. Зокрема,

вони здійснюватимуть заміну вікон, проведуть утеп-

лення фасаду та виконають низку інших енергоощад-

них заходів. Орієнтовний термін закінчення робіт –

жовтень, однак підрядники та члени робочої групи

сподіваються, що роботи відбудуться в найкорот-

ший термін.

n Нещодавно в Школі педагогічної майстерності ЗНУ

завершився курс підвищення кваліфікації для науко-

вих керівників аспірантів “Актуальні питання підготов-

ки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня

вищої освіти”, кураторами якого виступили декан

юридичного факультету, професорка Тетяна Коло-

моєць і професорка кафедри загальної та прикладної

фізики Вікторія Меняйло. Із метою розвитку професій-

них компетентностей науково-педагогічних працівни-

ків із цього напрямку Радою молодих вчених при МОН

України спільно з ГО “Інноваційний університет” та

Благодійним фондом “Міжнародний фонд досліджень

освітньої політики” було розроблено Програму підви-

щення кваліфікації “Акредитація освітніх програм

третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчес-

ність”, перший (очний) етап якої відбувся на Львів-

щині з 6 по 10 лютого 2021 р. Від ЗНУ участь у цій про-

грамі брала голова Запорізького регіонального відді-

лення ГО “Інноваційний університет”, експертка освіт-

ніх програм у Нацагентстві із забезпечення якості

вищої освіти, професорка Вікторія Меняйло. Другим

(заочним) етапом програми підвищення кваліфікації

є виконання індивідуальних проектів та їхній подаль-

ший захист під час третього (очного) етапу стажуван-

ня, який відбудеться наприкінці березня в Сумському

національному аграрному університеті.

НОВИНИУ Школі Конфуція ЗНУ радо зустріли 
Новий рік за китайським календарем 
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Номер підписаний до друку 19.02.2021

n 24 лютого – завідувача кафедри управління персоналом і маркетингу, профе-
сора Миколу Миколайовича Іванова; професора кафедри міжнародної економі-
ки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Анну Василівну
Переверзєву;
n 26 лютого – в. о. завідувача кафедри прикладної математики і механіки, про-
фесора Віктора Захаровича Грищака;
n 27 лютого – заступника головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку,
фінансової та бюджетної звітності Наталію Сергіївну Левченко;

З ДНеМ НарОДЖеННЯ!

Колектив ЗНУ вітає іменинників…

…і ювілярів університету!

Слідкуйте за новинами та анонсами: 
на офіційному сайті ЗНУ: https://znu.edu.ua

на сторінці у Фейсбук: https://www.facebook.com/univerzp
на сторінці у Твіттері: https://twitter.com/znu_university

на каналі Телеграм: https://t.me/znu_official 
та в Інстаграм: https://www.instagram.com/znu.official/

та на youtube znuofficial: 
https://www.youtube.com/channel/uC_HsyeS3czipt7czldaHFzw

У ЗНУ провели олімпіаду з фізики 
для старшокласників Запоріжжя й області

У ЗНУ відбулися профорієнтаційні заходи для старшоклас-

ників закладів загальної середньої освіти Запоріжжя та

області, головною подією серед яких стала обласна олімпіа-

да ЗНУ з фізики. Їхніми організаторами стали співробітники

відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та пра-

цевлаштування та математичного факультету. 

Перед початком олімпіади відбулися загальні збори із

учасниками заходу. Інструктори, серед яких були начальни-

ця відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та

працевлаштування Галина Микитів і представник матема-

тичного факультету ЗНУ – співголова журі, завідувач кафед-

ри загальної та прикладної фізики Андрій Андрєєв. 

Організатори привітали учасників олімпіади, а також

побажали їм успіхів у вирішенні поставлених перед ними

завдань. Зокрема, учням повідомили, що олімпіада з фізи-

ки проводиться за програмою 11 класу, але до неї також

включені окремі завдання із загального шкільного курсу

фізики. Також під час проведення олімпіади у двох аудито-

ріях, куди розмістили після загального зібрання учасників

заходу, були присутні помічники інструкторів – студенти спе-

ціальності “Середня освіта (Фізика)” математичного факуль-

тету, які допомагали організовувати роботу школярів. Вони

роздали матеріали для тестувань, а також слідкували за

порядком в аудиторії. Олімпіада тривала 4 години.

Після завершення заходу роботи учасників олімпіади

перевірила компетентна комісія, до складу якої увійшли

представники математичного факультету ЗНУ та шкільні вчи-

телі: голова журі – декан математичного факультету, профе-

сор Сергій Гоменюк, завідувач і професор кафедри загаль-

ної та прикладної фізики Андрій Андрєєв, доцентка цієї

кафедри Наталія Тихонська, інженер кафедри загальної та

прикладної фізики Владислав Вєніков, а також – учитель

фізики Наталівського НВК, кандидат фізико-математичних

наук, експерт-консультант Олександр Багрійчук, учитель

фізики ліцею № 99 Олександр Булах, консультант “Центру

професійного розвитку педпрацівників” Павло Долгорукий,

провідний фахівець Центру дистанційної освіти та телемеди-

цини Запорізького медуніверситету Євген Дуда, вчитель

фізики ліцею № 105 Максим Циценко та вчителька фізики

школи № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології

Євгенія Чельцова.

Організатори відзначили високий рівень роботи всіх

представників ЗНУ, задіяних у проведенні олімпіади.

Зокрема, вони висловили вдячність викладачам-членам

журі та студентам – помічникам інструкторів, які допомогли

організувати роботу учасників олімпіади.

ММіінніі сс ттеерр   ссттввоо ооссвв ііттии  іі   ннаа  уу   ккии  УУкк  рраа її ннии
ЗЗаа   ппоорр іі ззьь   ккиийй  ннаацц іі ооннаалльь   нниийй  уунн іі вв еерр  ссии  ттее тт

ого ло шує кон курс на заміщен ня ва ка нт них по сад:
n професор кафедри історії України – 1,0 ставки;
n професор кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоеконо-
мічної діяльності – 1,0 ставки;

n доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономіч-
ної діяльності – 2,0 ставки;

n доцент кафедри ділової комунікації – 5,0 ставок;
n доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій і логістики –
5,0 ставок;

n доцент кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту –
1,0 ставки;

n доцент кафедри викладання другої іноземної мови – 1,0 ставки;
n доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних
дисциплін – 1,0 ставки;

n старший викладач кафедри новітньої історії України – 1,0 ставки;
n старший викладач кафедри викладання другої іноземної мови – 1,0 ставки;
n старший викладач кафедри підприємництва, менеджменту організацій і логі-
стики – 1,0 ставки.

Умо ви кон кур су:

Кандидат на посаду професора повинен мати вищу освіту за фахом, науко-

вий ступінь доктора наук відповідної галузі наук або вчене звання професора

за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафед-

ри в закладах вищої освіти не менше ніж п’ять років.

Кандидат на посаду доцента повинен мати вищу освіту за фахом,

науковий ступінь кандидата наук відповідної галузі наук або вчене звання

доцента, старшого дослідника за профілем кафедри і стаж науково-педагогіч-

ної роботи за профілем кафедри в закладах вищої освіти не менше ніж

п’ять років.

Кандидат на посаду старшого викладача повинен мати вищу освіту

за фахом, стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри в закладах

вищої освіти не менше ніж п’ять років, досвід викладацької, науково-дослід-

ницької роботи (не менше 5 опублікованих наукових робіт, участь не менше

ніж у 6 конференціях) або за наявності наукового ступеня кандидата наук –

стаж не менше ніж три роки.

Заяви на участь у конкурсному відборі подавати протягом місяця з дня надру-

кування оголошення за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

навчальний корпус № 1, відділ діловодства та архіву (каб. 48).

До заяви, зареєстрованої у відділі діловодства та архіву, додається: 

?додаток до заяви на участь у конкурсі; ?завірений список наукових праць, 

?довідка про виконання умов попереднього контракту,

а для тих, хто не працює в ЗНУ, також: 

?особовий листок з обліку кадрів, підписаний керівником кадрової служби 

за основним місцем роботи, ?автобіографія, 

?документи про освіту, науковий ступінь 

та вчене звання, засвідчені відповідно до чинного законодавства;

?одну фотокартку розміром 4х6 см; ?копію паспорта громадянина України; 

?список наукових праць, які свідчать про професійний рівень кандидата.

За довідка ми звер та тись за те ле фо нами: 

228-75-12 та 228-75-08

n 22 лютого – в. о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу з англій-
ської мови, доцента Світлану Петрівну Запольських;
n 23 лютого – професора кафедри металургії Інженерного навчально-наукового
інституту ЗНУ Дмитра Володимировича Прутцькова; професора кафедри теорії та
методики фізичної культури і спорту Валерію Олексіївну Тищенко; швейцара
спортивно-оздоровчого комплексу Любов Іванівну Савченко;
n 24 лютого – завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
професора Анатолія Петровича Кущика; старшого лаборанта кафедри програм-
ного забезпечення автоматизованих систем Інженерного навчально-наукового
інституту ЗНУ Олену Павлівну Осадченко; водія автотранспортних засобів відділу
автотранспорту Володимира Володимировича Тарачева;
n 25 лютого – доцента кафедри історії України Геннадія Миколайовича Тощева;
прибиральницю службових приміщень навчального корпусу № 9 Людмилу
Василівну Малик;
n 26 лютого – старшого лаборанта кафедри промислового та цивільного будів-
ництва Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Світлану Володимирівну
Басанець.

За пОріЗь КИй НаціОНаль НИй УНіВер сИ тетЗа пОріЗь КИй НаціОНаль НИй УНіВер сИ тет
оголошує прийом до аспірантури на контрактній основі 

для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) 
Документи приймаються з 15 лютого по 15 березня 2021 року за адресою: ЗНУ, корпус № 4, 

вул. Дніпровська, 33-А, каб. 317, відділ аспірантури і докторантури.
До уваги вступників пропонується низка актуальних освітньо-наукових програм: 

Форми і строк підготовки в аспірантурі: очна форма (денна, вечірня) – 4 роки; заочна форма – 4 роки.

Вступні випробування: співбесіда, спеціальність, іноземна мова. Зарахування до аспірантури: 1 квітня 2021 р.

Вартість підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб: денна форма – 19 000 грн за рік;

– заочна, вечірня форма – 18 000 грн за рік.

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

?заява на ім’я ректора; ?особовий листок з обліку кадрів; 

? ксерокопія диплома про вищу освіту; ? ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду (2 прим.); 

? довідка про проходження флюорографії; ? список опублікованих наукових праць (за наявності); 

? згода на збір та обробку персональних даних; ? дві фотокартки 3х4.

Форми документів розміщені на сайті: http://phd.znu.edu.ua/page/1316.ukr.html

Тел. для довідок: (061) 228-76-30 E-mail: phd.znu@gmail.com Веб-сайт: www.phd.znu.edu.ua 

v Середня освіта 
(за предметними спеціалізаціями)

v Професійна освіта 
(за спеціалізаціями)

v Фізична культура і спорт
v Історія та археологія
v Філософія
v Філологія
v Економіка
v Політологія
v Психологія

v Соціологія
v Журналістика
v Менеджмент 
v Маркетинг 
v Право
v Біологія
v Екологія
v Хімія
v Фізика та астрономія
v Прикладна фізика 

та наноматеріали

v Прикладна математика
v Комп’ютерні науки 
v Металургія
v Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка

v Теплоенергетика
v Будівництво та цивільна 

інженерія

v Соціальна робота
v Публічне управління 

та адміністрування


