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n Згідно з наказом ректора № 126 від

26.03.2021, у ЗНУ стартувало рейтинго-

ве оцінювання науково-педагогічних

працівників за результатами роботи у

2020 календарному році. Участь у рей-

тингуванні обов'язкова для всіх штатних

науково-педагогічних працівників уні-

верситету, які обіймають посади аси-

стентів, викладачів, старших викладачів,

доцентів, професорів, завідувачів ка-

федр (серед іншого, Інженерного інсти-

туту). Процедура самооцінювання здій-

снюється в електронному вигляді шля-

хом заповнення в період із 26 берез-

ня по 06 квітня 2021 р. електронної

форми, розміщеної за покликанням:

http://bit.do/znu2021

n За присутності представників ЗНУ

днями відбулася онлайн-зустріч коорди-

наторів партнерського проєкту “Зміц-

нення психічного здоров’я у студентів й

учнів в умовах вимушеної соціальній

ізоляції під час пандемії”, який підтрима-

ли Євросоюз і Британська Рада в Ук-

раїні. Проєкт реалізується в партнерстві

ЗНУ з Волинським національним універ-

ситетом ім. Лесі Українки, Кам’янець-

Подільським національним університе-

том ім. Івана Огієнка, Житомирським

політехнічним університетом. Під час

заходу учасники обговорили прикладні

аспекти реалізації проєкту – розробку

програми самодіагностики і самодопо-

моги для студентів у вигляді веб-ресурсу.

Над проєктом працюють фахівці кафед-

ри психології ЗНУ за підтримки декана

факультету СПП Ольги Пономаренко,

завідувачки кафедри психології Наталії

Губи, його координаторка – доцентка

кафедри психології, заступниця декана з

міжнародної роботи Наталія Мосол. До

реалізації проєкту залучені також сту-

денти спеціальності “Психологія”.

НОВИНИУ ЗНУ затвердили кандидатури на посади завкафедр і погодили
кандидатуру на посаду директора Інженерного інституту

Двадцять четвертого березня в Інженерному

навчально-науковому інституті ЗНУ з дотриманням

усіх необхідних карантинних заходів та обмежень

відбулися збори органу громадського самовряду-

вання. Під час цього засідання затвердили канди-

датури на посади завідувачів кафедр: електротехні-

ки та енергоефективності, металургії, обробки

металів тиском, а також погодили кандидатуру на

посаду директора Інституту й обрали виборного

представника Інженерного навчально-наукового

інституту до складу Вченої ради ЗНУ.

Головою зборів органу громадського самовряду-

вання став ректор ЗНУ Микола Фролов, секрета-

рем – заступниця директора інституту з навчальної

роботи Тетяна Шарапова. На заході були присутні:

перший проректор Олександр Бондар, проректор з

наукової роботи Геннадій Васильчук, проректор з

науково-педагогічної та навчальної роботи Олек-

сандр Гура та проректор з науково-педагогічної

роботи та технічної освіти Віктор Банах. До складу

лічильної комісії увійшли: завідувач кафедри місь-

кого будівництва і архітектури Андрій Банах (голова

комісії), завідувачка кафедри менеджменту органі-

зації та управління проєктами Валентина Воронко-

ва (секретарка) та завідувач кафедри автоматизо-

ваного управління технологічними процесами

Михайло Пазюк (член комісії).

Микола Фролов звернув увагу присутніх, що без-

посередньою підставою для засідання з кадрових

питань органу громадського самоврядування

Інституту є наказ від 18.03.21 № 105 “Про органі-

зацію та проведення процедури погодження канди-

датури на посаду директора Інженерного навчаль-

но-наукового інституту ЗНУ”. Відповідно до Поло-

ження про дію органу громадського самоврядуван-

ня Інженерного інституту ЗНУ, засідання проводить-

ся, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві

третини від кількісного складу. Повний склад органу

самоврядування інституту – 159 осіб, із них присут-

німи були – 139. Дотрималися на заході й необхід-

них вимог щодо складу членів органу самовряду-

вання Інституту. Він складається з 16 виборних

делегатів із допоміжного персоналу, 119 науково-

педагогічних працівників, а це – 75 % від загальної

кількості членів, та 24 студентів. Про попередні

результати конкурсних процедур проінформував

перший проректор Олександр Бондар, який зазна-

чив, що до участі в конкурсі на заміщення вакант-

них посад завідувачів кафедр конкурсною комісією

були допущені претенденти: професор Віктор Кова-

ленко (кафедра електротехніки та енергоефектив-

ності), доцент Олексій Кириченко (кафедра мета-

лургії) та професор Юрій Бєлоконь (кафедра оброб-

ки металів тиском). До конкурсу на посаду директо-

ра Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ

допустили кандидатів: завідувачку кафедри інфор-

маційної економіки, підприємництва та фінансів

Наталію Метеленко, завідувача кафедри тепло-

енергетики та гідроенергетики Андрія Чейлитка та

доцента кафедри металургійного обладнання Ан-

дрія Власова. Згідно з чинним законодавством,

ректор університету запропонував одну з кандида-

тур на посаду директора, а саме – професорку

Наталію Метеленко, та запросив кандидатку до

виступу. Наталія Георгіївна представила присутнім

свою стратегію розвитку Інженерного навчально-

наукового інституту ЗНУ на період із 2021 по 2025

рік. Після виступу кандидатка на посаду директора

відповіла на поставлені питання. За результатами

голосування (“за” – 94 особи) кандидатуру профе-

сорки Наталії Метеленко погодили на посаду дирек-

торки Інженерного навчально-наукового інституту. 

Під час заходу рекомендували до затвердження

кандидатури на посади завідувачів кафедр: профе-

сора Віктора Коваленка (на завідування кафедрою

електротехніки та енергоефективності), доцента

Олексія Кириченка (на завідування кафедрою мета-

лургії) та професора Юрія Бєлоконя (на завідування

кафедрою обробки металів тиском), а також обрали

до складу Вченої ради ЗНУ доцента Олександра

Федченка. На заході були обговорені й інші важливі

для Інженерного інституту питання. Зокрема, Ми-

кола Олександрович звернув увагу присутніх на

необхідність навіть в умовах карантину надавати

якісні освітні послуги, активно працювати із систе-

мою електронного забезпечення навчання ЗНУ

(Moodle), покращити рівень комунікації зі студента-

ми. Микола Фролов зазначив, що реалії сучасного

життя ускладнюють профорієнтаційну роботу, проте

цьому питанню потрібно приділити максимум уваги,

зокрема, постійно поповнювати інформацію на сто-

рінках кафедр у соціальних мережах. Звернув увагу

присутніх Микола Олександрович і на те, що в

Інженерному інституті продовжуються ремонтні

роботи, а саме, готується встановлення нових пла-

стикових вікон, придбані два сучасні комп’ютерні

класи, тож модернізація Інституту триває.

n На факультеті СПП завершився Ректорський конкурс – ХІ-й

Обласний конкурс читців української поезії та прози. Цей важливий

мистецький захід започаткований співробітниками кафедри

акторської майстерності. До творчої програми приєдналися пред-

ставники Одеської області. Запорізьку область у конкурсі представ-

ляли читці з Мелітопольського,

Михайлівського, Пологівського та

Запорізького районів та із смт.

Кирилівка. Запам’ятались яскраві

виступи читців шкіл Запоріжжя:

№№ 61, 93, 77 і 27. Високу оцінку

отримали роботи виконавців шкіл

мистецтв № 1, № 4, театральний

колектив “Vitamin T”, “Театральна майстерня Fortuna”, театральне

відділення музшколи № 1, “Народній художній колектив” Театр-студія

“Музична казка” ПНЗ ЦЕВ Хортицького району, театральна студія

“Карамелька”, “Зразковий художній колектив” театральний гурток

“Прем’єра” ПНЗ “ЦДЮТ Дніпровського району”, вихованці НВК

“Джерело” Комишуваського СБК, Народний театр “Веселята” з

м. Пологи. Оцінювало конкурс журі в складі народних і заслужених

артистів України – викладачів кафедри акторської майстерності.

n У м. Запоріжжі відбувся Міжнарод-

ний турнір із плавання “Кубок Мотор-

Зеніт”. У категорії “Мастерс” у ньому

блискуче виступила керівниця нап-

рямку фізвиховання, майстер спорту

та досвідчена викладачка Економі-

ко-правничого фахового коледжу

Олена Есаулова, яка взяла участь у чотирьох видах програми: в осо-

бистому заліку на 50 м і на 100 м (брас), в естафетному плаванні

4х50 м (вільним стилем) та 4х50 м (комбінований стиль). У резуль-

таті пані Олена виборола чотири золоті медалі. Її результати на 50 м

і на 100 м брасом стали найкращими в абсолютній першості.

n У м. Бровари (Київська

область) пройшов чемпіо-

нат України з ушу (таолу)

серед дорослих. У змаган-

нях взяли участь атлети зі

всієї країни, починаючи з

технічного рівня “гуйдін”.

Запорізький край пред-

ставляли 26 атлетів із Бердянська та Запоріжжя. Серед них – вихо-

ванець факультету фізвиховання, здоров’я та туризму Георгій

Животок, який здобув переконливі перемоги у двох видах змагань.

Георгій Животок (тренери – Пестов В.А. та Храмова Н.О.) виборов

золоті нагороди в змаганнях із цзянь шу (виступ із використанням

меча) та цян шу (виступ із використанням спису).

n Днями в Чернігові відбувся чемпіонат України з важкої атлетики

серед юніорів до 20 років. У ваговій категорії до 102 кг досить успіш-

но дебютував на змаган-

нях студент ЗНУ Максим

Куропата, який виконав

усі змагальні спроби в

ривку та поштовху. Вихо-

ванець ЗНУ виборов три

срібні нагороди, з резуль-

татами: ривок 145 кг,

поштовх 170 кг, сума дво-

борства 315 кг. Крім того, Максим Куропата виконав норматив май-

стра спорту України з важкої атлетики, а точніше навіть перевиконав

норматив на 13 кг. Спортсмен тренується під керівництвом

Заслуженого тренера України, викладача ЗНУ Анатолія Орлова й

Олени Зінов’євої-Орлової. 

n У Харкові нещодавно проходив чемпіонат України з олімпійського

тхеквандо ВТ. Серед його учасників був студент 4 курсу (4 групи)

юридичного факультету Тарас Мальченко. Після річної паузи в зма-

ганнях, що виникла через коро-

новірусну хворобу, Тарас впев-

нено виграв три поєдинки.

Перший – проти спортсмена з

Донецька з рахунком 22:0.

Другий, з рахунком 32:6, –

проти спортсмена з Одеси.

Третій – проти спортсмена з

Києва з результатом 22:6. У результаті він здобув золоту нагороду.

Завдяки цій перемозі, Тараса Мальченка відібрали на Чемпіонат

Європи в м. Софія (Болгарія).

n Відома запорізька спортсменка-

легкоатлетка, випускниця Економі-

ко-правничого фахового коледжу

ЗНУ Анастасія Бризгіна в складі збір-

ної України встановила новий націо-

нальний рекорд в естафеті 4х400 м.

В естафеті 4х400 м чемпіонату Єв-

ропи у приміщенні, що проходив в м. Торуні (Польща), українська

команда у складі Вікторії Ткачук, Анастасії Бризгіної, Катерини

Климюк та Анни Рижикової, показала час 3:30.38 с. Відтепер це –

новий національний рекорд України.
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n 5 квітня – заступника декана по заочному відділенню факультету фізично-
го виховання, здоров’я та туризму, завідувача кафедри туризму та готельно-
ресторанної справи, професора Наталію Валеріївну Маковецьку; завідува-
ча відділу аспірантури і докторантури Олену Петрівну Єфіменкову;
n 6 квітня – завідувача навчальної лабораторії телевізійної журналістики
кафедри журналістики Катерину Григорівну Вавілову;
n 7 квітня – заступника декана з міжнародної роботи факультету іноземної
філології, доцента кафедри романської філології і перекладу Ольгу Володими-
рівну Тупахіну;
n 8 квітня – заступника декана з виховної роботи математичного факультету,
доцента кафедри прикладної математики і механіки Наталію Олександрівну
Кондрат’єву; завідувача навчальної лабораторії загальної та прикладної еко-
логії при кафедрі загальної та прикладної екології і зоології Михайла Андрійо-
вича Ткаченка; заступника головного бухгалтера відділу бухгалтерського облі-
ку, фінансової та бюджетної звітності Віолетту Анатоліївну Фоменко;
n 9 квітня – завідувача кафедри комп’ютерних наук, доцента Сергія
Юрійовича Борю; заступника декана з виховної роботи факультету фізично-
го виховання, здоров’я та туризму, старшого викладача кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи Едуарда Анатолійовича Криволапова;

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

На ФІФ відбулося знайомство викладачів і студентів-китаїстів 
із новопризначеним директором Школи Конфуція ЗНУ

ММіінн іі сс ттеерр   ссттввоо ооссввіі ттии  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 завідувач кафедри програмної інженерії, доцент – 1,0 ставки;
n доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії – 1,0 ставки;
n старший викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії – 1,0 ставки.

Умо ви кон кур су:

Кандидат на посаду завідувача кафедри, доцента повинен мати вищу

освіту за фахом, вчене звання доцента, науковий ступінь кандидата від-

повідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем

кафедри 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-педагогічної роботи за профілем кафедри в закладах вищої осві-

ти 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 п’яти років, досвід викладацької, нау-

ково-дослідницької роботи (не менше ніж 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 над-

рукування оголошення за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковсько-

го, 66, навчальний корпус № 1, відділ діловодства та архіву (каб. 48).

До заяви, зареєстрованої у відділі діловодства та архіву ЗНУ, 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 5 квітня – охоронника відділу охорони Олександра Павловича Єзву;
n 6 квітня – швейцара навчального корпусу № 1 Людмилу Миколаївну
Соболєву;
n 7 квітня – доцента кафедри романської філології і перекладу Юлію
Юріївну Третяк; викладача Відокремленого структурного підрозділу “Еконо-
міко-правничий фаховий коледж ЗНУ” Ольгу Володимирівну Учуєву;
n 9 квітня – швейцара біостанції-профілакторію Юрія Олексійовича
Махноносова.

У нашому виші впродовж кількох місяців тривали спершу

онлайн-тренінги з предметів, які увійшли до переліку зов-

нішнього незалежного оцінювання. А днями завершилося

проведення офлайн-заходів цього важливого профорієнтацій-

ного проєкту для всіх охочих перевірити свої знання перед

стартом вступної кампанії-2021. 

Зокрема, 27 березня до вишу завітали всі охочі перевірити

свій рівень знань із математики. У тренінгу з написання ЗНО з

математики

взяли участь

289 учасни-

ків. Усього

з а р е є с т р у -

валися 444

особи. Зага-

лом цього

дня задіяли

для безпо-

середнього

проведення тренінгу 15 аудиторій та 30 співробітників вишу.

Крім того, саме викладачі математичного, економічного

факультетів та Інженерного навчально-наукового інституту

слідкували за дотриманням усіх правил під час написання

тестових робіт. Для проходження тесту учасникам виділялось

150 хв. На заході були присутні проректор з науково-педагогіч-

ної та навчальної роботи Олександр Гура, представники відді-

лу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та праце-

влаштування, зокрема провідна фахівчиня Оксана Булавіна, а

також – викла-

дачі й співробіт-

ники факульте-

тів, які проводи-

ли пробні тесту-

вання. 

Фінішним за-

ходом проєкту

стала сесія без-

коштовних тре-

нінгів з історії

України. Цього разу охочих перевірити свій рівень знань із

вказаного предмету виявилося близько 200 осіб. У заході

цього дня від ЗНУ задіяли співробітників відділу доуніверси-

тетської підготовки профорієнтації та працевлаштування, орга-

нізацією роботи яких керувала провідний фахівець відділу

Оксана Булавіна, а також – представників факультетів – істо-

ричного, менеджменту, ФСУ, СПП та Інженерного інституту.

Крім того, конт-

роль за органі-

зацією та про-

веденням про-

бних тестувань

із ЗНО здійсню-

вали представ-

ники ректорату,

які, до речі, цьо-

го дня спілкува-

лися із місцеви-

ми ЗМІ, що висвітлювали перебіг тестувань, – перший прорек-

тор Олександр Бондар і проректор з науково-педагогічної та

навчальної роботи Олександр Гура. 

Перед початком тестування в аудиторіях з учасникам тесту-

вань зустрілися представники історичного факультету, зокрема

його декан, професор Володимир Мільчев. Шкільній молоді

презентували освітні програми, за якими здійснюється підго-

товка студентів на історичному факультеті, розповіли про особ-

ливості вступу на різні спеціальності, а також висвітлили певні

особливості навчання на цьому факультеті. 

Варто відзна-

чити, що без-

коштовні проб-

ні тренінги з

усіх предметів,

включених до

переліку ЗНО,

уже більше 10

років поспіль

проходять на

базі Запорізького національного університету за дієвої підт-

римки керівництва вишу та завдяки зусиллям викладачів і

співробітників ЗНУ. Уже зараз майбутні вступники можуть

обрати ті предмети, з яких необхідно перевірити свій рівень

знань, і водночас пройти тренінги, які відбуватимуться в атмо-

сфері, максимально наближеній до основної сесії зовнішнього

незалежного оцінювання.

У ЗНУ фінішували безкоштовні пробні тренінги з підготовки до ЗНО 

На ФІФ завітав новопризначений

директор Школи Конфуція ЗНУ з китай-

ської сторони У Чжанхоа, його дружина

Юї Шуелє та викладачі школи Конфуція –

науковці Аньхойського педагогічного

університету (Китайська Народна Рес-

публіка), із яким давно і плідно співпра-

цює Запорізький національний уні-

верситет.

Від ЗНУ на зустрічі були присутні декан

факультету іноземної філології Галина

Морошкіна, кураторка групи студентів

спеціальності “Китайська мова і літера-

тура”, доцентка кафедри іноземних мов

професійного спрямування Юлія Хале-

мендик, а також – студенти першого

набору, що вивчають китайську мову та

літературу на базі ФІФ. Під час заходу

перекладачкою стала викладачка Школи

Конфуція Ген Лепін. Самі студенти, що

вже семестр вивчають китайську, розпо-

віли представникам Школи Конфуція

про свої успіхи й вислухали поради про

те, як ефективно вивчати цю мову.

На початку заходу декан факультету

іноземної філології Галина Морошкіна

зазначила, що присутні зібралися ра-

зом, аби краще познайомитися один з

одним й обговорити перспективи по-

дальшої співпраці. Своєю чергою, пан У

Чжанхоа подякував за гостинну зустріч,

він наголосив, що серед його пріоритет-

них завдань – розвиток Школи Кон-

фуція, опікування тим, як відбувається

викладання китайської мови на факуль-

теті іноземної мови, та покращення спів-

робітництва між Україною та Китаєм. Він

закликав студентів старанно вивчати

китайську мову, аби в майбутньому

успішно скласти іспит й отримати серти-

фікат міжнародного зразка. Це дозво-

лить продовжити навчання в магістрату-

рі китайського вишу. Декан Галина Мо-

рошкіна поцікавилася, чи існує можли-

вість для студентів, які вивчають китай-

ську мову, пройти стажування під час

навчання на базі закладів вищої освіти

Китайської Народної Республіки, адже

це дозволить здобувачам вищої освіти

вдосконалити свої знання шляхом т.з.

“мовного занурення” та стимулюватиме

їх до вивчення іноземної мови. На це

пан У Чжанхоа відповів, що над реаліза-

цією такої можливості представники

китайської сторони саме старанно пра-

цюють. Крім того, присутні на заході нау-

ково-педагогічні працівники та студенти

ЗНУ мали нагоду поставити директору

Школи Конфуція від китайської сторони

актуальні для них запитання, обговорити

різноманітні аспекти співпраці з китай-

ськими викладачами тощо.

Наприкінці зустрічі декан Галина

Морошкіна подякувала її учасникам.

Вона висловила сподівання на по-

дальше плідне співробітництво між ви-

кладачами Школи Конфуція ЗНУ та пред-

ставниками факультету іноземної фі-

лології.


