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n У Запорізькому національному університе-

ті наказом ректора Миколи Фролова створе-

но Центр радіозв’язку інженерного навчаль-

но-наукового інституту, на базі якого поновле-

но роботу колективної радіостанції. Це стало

можливим завдяки активній позиції та всебіч-

ній підтримці проректора з наукової роботи

Геннадія Васильчука та проректора з науко-

педагогічної робота та технічної освіти Вікто-

ра Банаха. Запуск роботи радіостанції відбу-

вається в рамках відзначення 50-річчя її

створення, адже позивний сигнал UK5QBE

тоді ще Запорізького індустріального інституту

вперше почули в ефірі ще в травні 1971 року.

Організаторами радіостанції та її першими

операторами були Василь Дудка, Володимир

Латишенко й Анатолій Усачов. Протягом

наступних десятиліть оператори “колективки”

провели сотні тисяч радіозв’язків із більше

ніж 300 країнами та територіями світу, отри-

мали більш ніж 800 дипломів. Фахівці радіо-

станції підготували 20 майстрів спорту, кілька

десятків кандидатів у майстри спорту. Колек-

тивна радіостанція запорізького вишу входи-

ла в десятку найсильніших радіостанцій мину-

лого століття, пізніше сім разів ставала

Чемпіоном України в національних змаган-

нях. Основна мета створення Центру радіо-

зв’язку – популяризація технічного напряму

підготовки та професійної орієнтації молоді

при виборі майбутньої спеціальності.

n На математичному факультеті відбулася

робоча зустріч науково-педагогічних праців-

ників факультету зі співробітниками держав-

ного підприємства “КБ «Південне» імені

М.К. Янгеля”. Від математичного факультету

були присутні декан математичного факуль-

тету Гоменюк С.І., завідувач кафедри при-

кладної математики і механіки  Грищак В.З.,

завідувач кафедри фундаментальної мате-

матики Гребенюк С.М., завідувач кафедри

програмної інженерії Лісняк А.О. та профе-

сор кафедри програмної інженерії Чопоров

С.В. Від “КБ «Південне» імені М.К. Янгеля” –

заступник начальника науково-експеримен-

тального, випробувального центру ‒ началь-

ник експериментального комплексу з від-

працювання систем живлення та рідинних

ракетних рушійних установок Дегтяренко

П.Г. Під час зустрічі обговорили широке коло

питань, а саме: поточний стан наукового

співробітництва та його подальші перспекти-

ви. Також Дегтяренко П.Г. акцентував увагу

на зацікавленості підприємства в підготовці

фахівців у галузі програмування за освітніми

програмами бакалаврів “Інженерія про-

грамного забезпечення”, “Комп’ютерні на-

уки” й “Інформаційні системи та технології”

та в галузі математичного моделювання за

освітніми програмами бакалаврів “Ком-

п’ютерне моделювання” та “Математика”.

Пролунало побажання в підвищенні певних

компетентностей, у наявності яких зацікав-

лене підприємство. Особливу увагу приділи-

ли підготовці фахівців вищої кваліфікації за

освітньо-науковими програмами “Приклад-

на математика” та “Комп’ютерні науки”.

Представник конструкторського бюро наго-

лосив на зацікавленості підприємства в

навчанні співробітників КБ за цими програ-

мами. А також – можливості спільного фор-

мулювання тематики досліджень із подаль-

шим використанням матеріально-технічної

бази КБ для їхнього виконання.

НОВИНИУ ЗНУ презентували досвід підготовки докторів філософії та акредитації PhD-програм
Нещодавно у виші відбулася онлайн-зустріч адміністрації ЗНУ, науково-

педагогічних працівників різних факультетів – гарантів освітньо-наукових

програм ступеня доктора філософії – і представників проєктних груп із профе-

соркою Тетяною Нагорняк. За час заходу учасники поділились досвідом під-

готовки до акредитації освітніх PhD-програм та діяльності спеціалізованих

вчених рад.

Модераторкою проєкту стала професорка

кафедри загальної та прикладної фізики, коорди-

наторка PhD-програм у ЗНУ Вікторія Меняйло.

Під час зустрічі до учасників звернулися прорек-

тор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Олександр Гура та проректор з науково-педаго-

гічної роботи Юрій Каганов, які відзначили важ-

ливість поширення кращих корисних практик,

надбань і здобутків системи підготовки PhD-кад-

рів різних ЗВО. Адже цей обмін інформацією є взаємокорисним для пред-

ставників різних закладів вищої освіти, зокрема і для ЗНУ.

Під час заходу доповідачка – док-

торка політичних наук, професорка

Тетяна Нагорняк – розповіла учасни-

кам онлайн-зустрічі про особливості

підготовки докторів філософії, а також

поділилася досвідом щодо проход-

ження акредитації освітньо-наукових

програм третього рівня вищої освіти.

У своїй презентації Тетяна Леонтіївна

зосередила увагу присутніх на аналізі діяльності спеціалізованих вчених рад

для разового захисту та акредитації PhD-програм. Зокрема, вона висвітлила

основні напрями стратегії розвитку свого вишу та наголосила на критеріях

відбору аспірантів ще на етапі подачі заяв

вступників, серед яких: відповідність науко-

вого керівника вимогам, обов’язковість пуб-

лікацій у WoS і Scopus, практика заповнення

карток самоаналізу науково-педагогічних

працівників двічі на рік, кореляція наукових

інтересів вступника й потенційного науково-

го керівника, здатність закладу створити спе-

ціалізовану вчену раду для разового захисту

майбутнього аспіранта, міждисциплінарність наукових досліджень, специфіка

контингенту тощо.

Також доповідачка поділилася з учасниками зустрічі рекомендаціями щодо

процедури моніторингу та громадського обговорення освітніх програм і роз-

повіла про індикатори аналізу освітніх

програм (динаміка контингенту спеці-

альностей та освітніх програм універ-

ситету; аналіз конкурентного середо-

вища освітніх програм університету;

частка працевлаштованих за фахом

випускників; відповідність керівників

спеціальностей, гарантів і членів про-

єктних груп освітніх програм ліцензій-

ним умовам провадження освітньої діяльності; виконання ліцензійних умов

науково-педагогічними працівниками університету; відповідність науково-

педагогічних працівників освітнім компонентам освітньої програми; позиції

науково-педагогічних працівників за результатами внутрішнього рейтингу-

вання й опитування здобувачів щодо якості викладання дисциплін; академіч-

ний потенціал спеціальностей).

Після ґрунтовної доповіді учасники зібрання мали змогу поставити запитан-

ня гості й отримати на них вичерпні відповіді. Науковців ЗНУ цікавили: окре-

мі аспекти залучення деканатів, структурних підрозділів (навчального відділу,

відділу аспірантури та докторантури, центру кар’єри, відділу якості) до команд-

ної роботи з підготовки до акредитації освітніх програм; шляхи залучення іно-

земних колег до подвійного керівництва науковими дослідженнями, система

оплати їхньої роботи; форми стимулювання роботи гарантів освітніх програм;

нормативна база для регулювання підготов-

ки докторів філософії; система контролю

якості підготовки аспірантів, їхня атестація

та порядок розподілу навчального наванта-

ження науково-педагогічних працівників та

інші питання.

Наприкінці заходу проректор Олександр

Гура та професорка Вікторія Меняйло подяку-

вали першому проректорові Донецького наці-

онального університету імені Василя Стуса, професорці Тетяні Нагорняк за ціка-

вий, дуже корисний та інформаційно насичений виступ і висловили сподівання

на подальшу плідну наукову й освітню співпрацю між нашими університетами.

n Четвертокурсниця ЗНУ Юлія Канзеба отримала

диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі сту-

дентських наукових робіт галузей знань і спеці-

альностей (журналістика). Дівчина підготувала нау-

кову роботу на тему “Дотримання редактором соці-

альних норм при підготовці медіатекстів” під керів-

ництвом доценти факультету журналістики Інни

Горбенко. Практичним доробком при цьому стала

брошура “Лайфхаки для редакторів. Соціальні

норми”. Її мета – ознайомити фахівців, студентів

галузі журналістики з поняттям “соціальні норми”,

на прикладах продемонструвати дотримання й

порушення редакторами норм при підготовці

медіатекстів до публікування. “Моя розробка допо-

може медіафахівцям і початківцям, студентам у

галузі журналістики розібратися, що таке соціальна

норма, які прави-

ла слід враховува-

ти під час написан-

ня та редагування

матеріалів, як важ-

ливо їх дотримува-

тися, і до яких

наслідків може

призвести “хайпова, клікабельна” новина, якщо не

звертати увагу на норми та стандарти під час її ство-

рення”, – розповідає Юлія про свою роботу.

Нещодавно під час підсумкової науково-практичної

відеоконференції студентка захистила свій науково-

практичний доробок на “відмінно”. Конкурс органі-

зував факультет систем і засобів масової комуніка-

ції Дніпровського національного університету імені

Олеся Гончара.

n Днями волейбольна команда “Орбіта-ЗНУ” про-

вела вдома два матчі бронзової серії плей-офф

чемпіонату Суперліги, проти “Волинь-Університет-

ОДЮСШ” (Луцьк). У результаті запорізькі спортсмен-

ки здобули переконливі перемоги: 3:0 і 3:1. У пер-

шій грі гості – спортсменки команди “Волинь-

Університет-ОДЮСШ”. – починаючи зі стартових

хвилин гри, зуміли нав’язати гостру боротьбу. Проте

це був останній

позитивний ре-

зультат на табло

спортивного ком-

плексу ЗНУ на

користь лучанок.

Після стартового

натиску супер-

ниць запоріжанки вгамували надмірне хвилюван-

ня та поступово приступили до виконання тре-

нерського плану на гру. Щодо загальних показни-

ків, то господарки були помітно сильнішими в одно-

му з трьох компонентів гри – атаці. 

n За підсумками Кубку України з веслування на

байдарках і каное пам’яті Юлії Рябчинської, що

нещодавно проходив у м. Дніпрі, визначилися

веслувальники, які візьмуть участь у європейській

кваліфікації на Олімпійські ігри. Серед них – випуск-

ниця факультету фізичного виховання, здоров’я та

туризму ЗНУ, заслужена майстриня спорту України

з веслування на байдарках і каное, чемпіонка світу

Людмила Бабак. Спортсменка проходитиме відбір

на Олімпіаду в То-

кіо на дистанції

200 м у каное-оди-

ночці. На Кубку Ук-

раїни вихованка

Сергія Снєжка ви-

борола три нагоро-

ди. Людмила Бабак здобула «срібло» в каное-оди-

ночці на дистанції 1000 м і бронзові нагороди у

цьому ж класі на дистанціях 5000 і 200 м.

Олімпійський кваліфікаційний турнір відбудеться

вже 12-13 травня в м. Сегеді (Угорщина).

n Студентка 4 курсу спеціальності «управління пер-

соналом і економіка праці» економічного факульте-

ту Владлена Сєрова стала переможницею Всеук-

раїнського конкурсу студентських наукових про-

єктів у напрямку “Економіка”. Захід відбувся в

онлайн-режимі на базі ЗВО “Університет Короля

Данила”, м. Івано-Франківськ. Проєкти студентів

проходили п’ять етапів відбору. Визначення номі-

нантів відбувалося шляхом суми балів виставлених

журі попереднього оцінювання та прилюдного

захисту проекту. Роботи аналізували за відсотком

оригінальності тексту (перевірка на плагіат за допо-

могою системи “Unicheck”). Проєкт мав бути пошу-

ковим та інноваційним за своїм характером, науко-

вим і практичним, спрямованим на вирішення

проблем. Обов’язковим елементом кожного з них

мали бути певні умовно об’єктивні дані (щось на

вибір): анкетування,

опитування, аналіз офі-

ційних статистичних да-

них, спостереження,

вимірювання тощо. На

конкурсі Владлена Сє-

рова представила про-

єкт під керівництвом

доцента Вікторії Малтиз. Представники журі від-

значили, що механізм впровадження освіченості

дітей, запропонований Владленою, має практичне

значення і є надзвичайно актуальним. За результа-

тами конкурсу студентських наукових проєктів у

напрямку “Економіка” студентка Владлена Сєрова

отримала перемогу та була відзначена дипломом І

ступеня, а також отримала грошову премію в роз-

мірі 1000 грн.
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n 19 квітня – керівника студії Центру культури Наталію Дмитрівну Пиріг;
n 21 квітня – завідувача педагогічного відділення Відокремленого структурного
підрозділу “Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ” Тетяну Володимирівну
Волошко;
n 22 квітня – декана історичного факультету, професора кафедри джерелознав-
ства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Володимира Івановича
Мільчева;
n 24 квітня – в.о. завідувача кафедри електротехніки та енергоефективності,
професора Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Віктора Леонідовича
Коваленка; заступника начальника відділу кадрів Яну Миколаївну Драєвську;
n 25 квітня – в.о. завідувача кафедри англійської філології, професора Санію
Маратівну Єнікєєву;

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

МММііі нннііі ссс тттеееррр    ссстттвввооо ооосссвввііі тттиии   ііі    нннааа   ууу    кккиии   УУУккк   рррааа їїї ннниии
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 фізичної культури і спорту – 1,0 ставки
n старший викладач кафедри фізичної культури і спорту – 3,0 ставки.

Умо ви кон кур су:

Кандидат на посаду професора повинен мати вищу освіту за фахом, науковий

ступінь доктора наук відповідної галузі наук або вчене звання професора за

профілем кафедри і стаж науково-педагогічної 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 п’яти років, досвід викладацької, науково-дослідницької роботи

(не менше ніж 5 опублікованих наукових робіт, участь не менше ніж у 6-ти 

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 надруку-

вання 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 19 квітня – завідувача кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із гро-
мадськістю, професора Віту Віталіївну Березенко;
n 21 квітня – старшого лаборанта кафедри міського будівництва і архітектури
Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Наталію Михайлівну Кулік;
n 23 квітня – професора кафедри фізичної культури і спорту Світлану Іванівну
Караулову; бібліотекаря 2 категорії наукової бібліотеки Ірину Кирилівну
Марченко; чергового зміни відділу охорони Володимира Миколайовича
Антонова.

Десятого квітня на базі ЗНУ провели

пробне ЗНО від Дніпропетровського

регіонального центру оцінювання яко-

сті освіти. Нагадаємо, що цей важли-

вий профорієнтаційний захід на допо-

могу абітурієнтам традиційно прово-

диться у виші щовесни. Він проходить

при всебічній підтримці ректора

Миколи Фролова та дієвому сприянню

проректора з науково-педагогічної та

навчальної роботи Олександра Гури.

Чималий досвід і злагоджена праця

всіх задіяних у його проведенні пред-

ставників ЗНУ під керівництвом відпо-

відальної за пункт проведення пробно-

го ЗНО, начальниці відділу доуніверси-

тетської підготовки, профорієнтації та

працевлаштування Галини Микитів

дозволили й цього року, попри всі

складнощі, провести захід на високому

організаційному рівні.

При цьому особливу увагу організа-

тори приділили дотриманню всіх про-

тиепідемічних норм і вимог. Персонал

служби охорони особливо слідкував за

збереженням соціальної дистанції.

Медична працівниця Ольга Шевченко

провела температурний скринінг усіх

співробітників пункту проведення про-

бного ЗНО, а також – кожного його

учасника. Старші інструктори й інструк-

тори, чергові на поверхах, співробітни-

ки відділу доуніверситетської підготов-

ки, профорієнтації та працевлаштуван-

ня, зокрема помічниця відповідальної

за пункт тестування Оксана Булавіна,

доклали всіх зусиль, аби створити без-

печні й комфортні умови для учасників

пробного тестування. Високий органі-

заційний рівень проведення заходу,

серед іншого, відзначила й представ-

ниця поліції, задіяна в його проведенні

як чергова біля вхідних дверей.

Цього року на базі ЗНУ провели про-

бне ЗНО з української мови, у якому

взяли участь 111 осіб, та математики

(рівень стандарт), у якому взяли участь

75 осіб. Обидва тривали 150 хвилин,

згідно з умовами проведення основної

сесії зовнішнього незалежного оціню-

вання. Старші інструктори, інструктори

й чергові – представники Запорізького

національного університету та Запорі-

зького колегіуму № 98 – доклали всіх

зусиль, аби максимально точно відтво-

рити процедуру проведення основної

сесії ЗНО.

Учасникам – старшокласникам за-

кладів загальної середньої освіти м.

Запоріжжя й Запорізької області – роз-

повіли про всі організаційні моменти,

на які потрібно звернути особливу

увагу під час проходження основної

сесії ЗНО. Крім того, представники різ-

них факультетів ЗНУ провели профорі-

єнтаційну роботу з майбутніми абітурі-

єнтами. Їм розповіли про умови вступу,

переваги й особливості навчання за

різними спеціальностями вишу. Також

представники відділу доуніверситетсь-

кої підготовки, профорієнтації та пра-

цевлаштування роздали вступникам

інформаційно-профорієнтаційні букле-

ти та спецвипуск газети “Запорізь-

кий університет”, у якому йдеться

про особливості цьогорічної вступної

кампанії.

Начальниця відділу доуніверситетсь-

кої підготовки, профорієнтації та пра-

цевлаштування ЗНУ Галина Микитів

подякувала від імені керівництва За-

порізького національного університету

всім, хто долучився до організації та

проведення цього важливого профорі-

єнтаційного заходу. Вона відзначила

їхній професіоналізм і злагоджену

працю, висловила сподівання, що

участь у пробному зовнішньому неза-

лежному оцінюванні стане для абітурі-

єнтів важливим кроком у підготовці до

успішного проходження основної сесії

ЗНО, а отже, й до вступу в подальшому

на омріяну спеціальність.

У пробному зовнішньому незалежному оцінюванні на базі ЗНУ
абітурієнти мали змогу перевірити рівень своїх знань

Щорічний конкурс 
“Таланти твої, Запоріжсталь!” 

змінює формат 
і стає телевізійним шоу 

“Сталеві таланти” 
(Steel talent). 
І це ще не все! 

ПАТ “Запоріжсталь” 

запрошує студентів Інженерного

навчально-наукового інституту 

та математичного факультету ЗНУ

стати учасниками шоу!

Якщо ти мрієш, 

щоб всі дізналися, 

який ти талановитий, тоді заповни 

реєстраційну форму за лінком:

https://forms.gle/

SpCoyyc9eaPFQg4o8

І все – ти учасник 

конкурсу! Кастинг 

відбуватиметься 

щосереди з 15:00

у Палаці культури металургів. 

Скористайся унікальною 

можливістю 

продемонструвати 

свій талант зоряному журі 

та всьому Запоріжжю 

на телеканалі ТВ-5! 

І, хто знає, може, саме ти 

станеш переможцем 

Steel talent, і, крім 

задоволення від участі 

в конкурсі, отримаєш 

ще й цінний приз від 

ПАТ “Запоріжсталь”!


