
№15 (1303)

п’ятниця, 
23 квітня
2021 року

Обласна академічна газета

WWW.WEb.zNU.EDU.UA/gAzETA/

n У ЗНУ адміністрація вишу та представники пер-

винного профспілкового комітету докладають

чимало зусиль, аби в період пандемії, викликаної

коронавірусною інфекцією COVID-19, максималь-

но посилити соціальний захист науково-педагогіч-

них працівників. Зокрема, ті співробітники, які

мають статус малозабезпечених, можуть зверну-

тися до профспілкової організації задля того, щоб

оформити страхування на випадок потреби в ста-

ціонарному лікуванні гострого респіраторного

захворювання, спричиненого коронавірусною

інфекцією COVID-19. На сьогодні таку страхувальну

угоду уклали 124 представники ЗНУ. Для цього

співробітникам потрібно завітати за адресою:

вул. Дніпровська, буд. 33а, навчальний корпус

№ 4, к. 212. Після розгляду документів на вказа-

ний банківський рахунок надійде 300 грн. У цей

час пакети документів, необхідні для оформлення

страхування, представники профспілки переда-

дуть до страхувальної компанії. Потім, коли надій-

дуть потрібні документи від страхувальника, пред-

ставники ЗНУ мають підписати відповідні докумен-

ти та сплатити за страхування – ті самі 300 грн, що

отримали від профспілки. Після цього на випадок

лікування в стаціонарі від COVID-19 такий співро-

бітник отримає страхову плату на суму до 5 тис грн.

Крім того, нагадаємо, що згідно зі змінами до Ко-

лективного договору, внесеними 06.10.2020 року,

виплачується матеріальна допомога штатним пра-

цівникам університету, у яких діагностовано та

підтверджено COVID-19. Звертаємо вашу увагу,

що такі виплати відбуваються на підставі заяви на

ім’я ректора й здійснюються в розмірі, який

визначається університетською комісією із загаль-

нообов’язкового державного соцстрахування.

Окремо акцентуємо увагу, що отримати таку мате-

ріальну допомогу можуть усі представники колек-

тиву ЗНУ, у яких діагностували й підтвердили

COVID-19. Серед тих, хто отримує ці виплати, – й ті,

хто захворів до того, як до Колективного договору

внесли відповідні зміни, й не члени первинної

профспілкової організації університету. Крім того,

від імені студентства університету голова студради

Єгор Гуков звернувся до керівництва вишу з

питанням, чи не можуть і студенти, які перенесли

хворобу, спричинену COVID-19, отримувати мате-

ріальні виплати? Ректор Микола Фролов запевнив,

що адміністрація ЗНУ завжди готова підтримати

студентів, і що вирішення цього питання перебува-

тиме на його особистому контролі.

n У ЗНУ розпочав свою діяльність масштабний

профорієнтаційний проєкт “Школа лідерів учнівсь-

кого самоврядування”. Ця важлива подія органі-

зована відділом доуніверситетської підготовки,

профорієнтації та працевлаштування, а до її про-

ведення долучилися представники факультетів,

Інженерного інституту. На заході наголосили, що

кожної суботи учасники Школи можуть взяти

участь у тренінгах, які допоможуть їм покращити

свої лідерські якості, навчитися працювати в

команді та отримати корисні навички. Перший

тренінг “Анатомія статті” провела для учасників

Школи професорка кафедри теорії комунікацій,

реклами і зв’язків із громадськістю факультету

журналістики Вікторія Ковпак. Вона пояснила

школярам, як побудований інформаційний матері-

ал, які прийоми творення образів використо-

вуються в тексті. На другому тренінгу “Мотивація

лідерства”, спікеркою якого стала доцентка кафед-

ри соціальної філософії та управління Ольга

Широбокова. У жвавому спілкуванні лідери пові-

домили про свої очікування від проєкту. Напри-

кінці тренінгів вони поділилися своїми враження-

ми та подякували за корисну інформацію.

НОВИНИУ ЗНУ підготували кілька масштабних проєктів з аналізу типових помилок
абітурієнтів, виявлених під час тренінгових сесій під час підготовки до ЗНО
У Запорізькому національному університеті традиційно піклуються про

найрезультативніші форми роботи зі вступниками. Тож після завершення

важливих підготовчих тренінгів із пробних тестувань у виші підготували

чимало потужних проєктів із підбиття підсумків цих важливих заходів перед

безпосереднім стартом вступу-2021. 

Днями в ЗНУ завершилася низка семінарів для вчителів закладів загаль-

ної середньої освіти “Аналіз типових помилок абітурієнтів, виявлених під

час тренінгових се-

сій із підготовки до

ЗНО-2021”. Це –

важливий складник

співпраці ЗНУ зі

школами Запоріж-

жя, а також – Запо-

різької та сусідніх

областей, який тра-

диційно проходить у рамках діяльності Регіонального освітньо-наукового

інноваційного комплексу ЗНУ (РОНІК). Щороку за підтримки ректора

Миколи Фролова та проректора з науково-педагогічної та навчальної робо-

ти Олександра Гури співробітники відділу доуніверситетської підготовки,

профорієнтації та працевлаштування під керівництвом Галини Микитів і

представники факультетів, Інженерного інститут проводять ці важливі мето-

дичні заняття. Про зацікавленість вчителів у такій формі співпраці із ЗНУ

свідчить той факт, що для участі в семінарах зареєструвалися 190 фізичних

осіб (усього – 204 зареєстрованих, дехто взяв участь у роботі кількох семі-

нарів). Із них 151 людина взяла участь в онлайн-семінарах. Для ЗНУ така

форма співпраці із закладами загальної середньої освіти давно вже стала

доброю традицією. Щороку на базі університету всі охочі можуть взяти

участь у безкоштовних пробних тренінгах, під час яких максимально від-

творені особливості проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, абітурієнти виконують тестові завдання, розроблені науково-

педагогічними працівниками вишу з урахуванням оприлюднених матеріа-

лів ЗНО минулих років.

Ще одним нововведеням року став відеопроєкт центру культури ЗНУ

“Аналіз помилок ЗНО від ЗНУ”, який готували впродовж двох місяців.

Координатором цього профорієнтаційного задуму став проректор з науко-

вої роботи ЗНУ Геннадій Васильчук. Ідейним натхненником і автором про-

єкту виступив центр культури (директор – Юлія Янько), відеооператор і

монтаж – Антон Осадчук. У презентації організатори відзначили, що відте-

пер абітурієнти

можуть деталь-

но вивчити

аналіз усіх ти-

пових помилок

із пробних тре-

нінгів ще й у

відеоформаті.

Усі роботи про-

єкту презентуватимуть під гаслом “ЗНУ з тобою від ЗНО до червоного дип-

лома”. Під час роботи організатори охопили такі предмети: хімія, ан-

глійська мова, математика, українська мова і література, історія Ук-

раїни, фізика, біологія, географія. Кожен блок організатори зібрали в

окремих плейлистах і відеоуривках. Першим для загалу презенту-

вали напрямок “Англійська мова” (4 відео у плейлисті) можна ви-

вчити на каналі Центру культури ЗНУ: https://www.youtube.com/chan-

nel/UCpEQlTANDEEYmteL3WotRdw

n У ЗНУ відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт зі спеціальності

“Службове право”. Цього року представники 20

ЗВО подали до нього 46 робіт. За підсумками

заходу кваліфіковане журі, до складу якого увійш-

ли представники різних ЗВО  України, Націо-

нальної академії правових наук України, правни-

чих професійних громадських організацій,

визначило його переможців. 1 місце, зокрема,

посів Даніл Приймаченко (ЗНУ). Диплом ІІІ ступе-

ня здобула Крістіна Васильєва (ЗНУ). Усі учасни-

ки конкурсу отримали сертифікати, лауреати кон-

курсу – дипломи, цінні подарунки, а їх наукові

керівники – подяки.

n На базі Волинського національного універси-

тету імені Лесі Українки відбувся заключний етап

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт зі спеціальності “Економіка”.

Серед його учасників була студентка 2 курсу еко-

номічного факультету спеціальності “фінанси,

банківська справа та страхування” Валерія

Чеховська (науковий

керівник – професор

Череп О.Г.). На кон-

курс надіслали 68

робіт із різних ЗВО

України та, за оцінка-

ми рецензентів, відіб-

рали на підсумкову

конференцію 28 нау-

кових робіт із 22 ЗВО.

Серед представлених

високу оцінку отримала робота Валерії Чеховсь-

кої на тему “Формування інвестиційної політики

з метою підвищення конкурентноспроможності

України”. У ній молода вчена удосконалила тео-

ретичні підходи до визначення сутності поняття

управління інвестиційною діяльністю конкурент-

носпроможності продукції, підприємств, регіону

та держави загалом. Проаналізувала й стан і тен-

денції інвестицій в Україну, виявила проблеми

формування інвестиційного клімату України та

запропонувала шляхи його покращення. Успіш-

ний захист наукової роботи та впевнена відпо-

відь на поставлені запитання дали змогу Валерії

отримати диплом ІІІ ступеня.

n Представники економічного факультету приві-

тали зі здобуттям 1 місця у Всеукраїнському кон-

курсі студентських наукових робіт зі спеціально-

сті “Облік і оподаткування” магістрантку кафедри

обліку та оподаткування Запорізького національ-

ного університету Вікторію Романову та її науко-

ву керівницю – профе-

сорку Нелю Проскурі-

ну. ІІ тур Всеукраїнсь-

кого конкурсу студент-

ських наукових робіт зі

спеціальності “Облік і

оподаткування” тривав

на базі Національного

університету “Чернігів-

ська політехніка”. На

конкурс надійшло 130 наукових робіт від 149 ав-

торів. За результатами рецензування рішенням

галузевої конкурсної комісії сформували рейтин-

говий список конкурсантів і на підсумкову науко-

во-практичну конференцію запросили 45 осіб.

Серед них – студентку економічного факультету

Вікторію Романову. У підсумковій науково-прак-

тичній конференції взяли участь 43 конкурсанти.

Вони підготували доповіді за результатами

досліджень, викладених у конкурсних наукових

роботах, та презентації. За результатами оціню-

вання захисту наукових робіт і з урахуванням

середнього балу на І етапі ІІ туру конкурсу

Вікторія Романова посіла 1 місце з науковим

дослідженням “Аудит поточних біологічних акти-

вів рослинництва”. У конкурсі також брали

участь студентки кафедри обліку та оподаткуван-

ня Юлія Потєряхіна (наукова керівник – доцент-

ка Вікторія Гринь) та Анастасія Гнідкова (науко-

ва керівниця – доцентка Вікторія Сьомченко).

Галузева конкурсна комісія відзначила студенток

ЗНУ подяками за участь у конкурсі.

n На базі Ужгородського національного універ-

ситету відбулась підсумкова науково-практична

конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт зі спеціальності

“Соціологія”. ЗНУ був представлений роботою

студента 4 курсу факультету соціології та управ-

ління, спеціальності “Соціологія” Володимира

Бублєєва на тему “Медична грамотність у спо-

живчій поведінці студентської молоді” (науковий

керівник – доцент кафедри соціології О.С. Соро-

кіна). За результатами підсумкової конференції

робота посіла 3 місце. Журі конкурсу було пред-

ставлене провідними науковцями з різних уні-

верситетів України. До захисту представили

роботи, що стосувались проблематики сучасного

цифрової нерівності, медичної грамотності, об-

разу успішної людини, європейських цінностей,

багатодітних сімей, геймінгу, харасменту, суб-

культури футбольних фанатів і ґендерних стерео-

типів студентства.

n Викладачі, співробітники та студенти ЗНУ приві-

тали спортсменок волейбольної команди “Орбіта-

ЗНУ-ЗОДЮСШ” із черговою вагомою перемогою.

Вкотре запорізькі волейболістки переконливо

продемонстрували свої таланти, чудову фізичну

форму, прагнення до перемоги та вміння долати

перешкоди на шляху до нових спортивних вер-

шин. Вони стали бронзовими призерками чемпіо-

нату України сезону 2020/21! Днями в Луцьку під

час чемпіонату України з жіночого волейболу

(Суперліга) в боротьбі з місцевою командою

“Волинь-Університет-ОДЮСШ” у плей-офф за третє

місце (четверта гра) вони здобули перемогу.

Серія закінчилася з рахунком 3:1 на користь

“Орбіти-ЗНУ” (24:26, 25:19, 18:25, 25:20, 6:15).

Тож спортсменки із Запоріжжя вкотре підтвердили

свій високий спортивний статут і здобули престиж-

ну “бронзу” чемпіонату.
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n 26 квітня – заступника декана з міжнародної роботи юри-

дичного факультету, доцента кафедри історії і теорії держави

та права Олексія Леонідовича Макаренкова;

n 27 квітня – заступника декана з навчальної роботи еконо-

мічного факультету, доцента кафедри економічної кібернети-

ки Віту Олексіївну Лось; професора кафедри соціальної філо-

софії та управління Олега Миколайовича Приймака;

n 28 квітня – завідувача кафедри соціальної педагогіки та

спеціальної освіти, професора Наталію Віталіївну Заверико;

n 1 травня – заступника начальника Експлуатаційно-техніч-

ного відділу Анатолія Олексійовича Місюру;

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_HsyeS3czip

t7czldAHFzw

n 29 квітня – доцента кафедри фізіології, імунології і біохімії

з курсом цивільного захисту та медицини Наталію Василівну

Новосад; доцента кафедри комп’ютерних наук Надію

Вікторівну Матвіїшину.

У ЗНУ організували роботу вже XVІІ Міжнародної конференції. Це –

традиційний для науковців економічного факультету захід, який щоро-

ку об’єднує представників провідних закладів вищої освіти України,

але й з Литви, Польщі та Казахстану. Нагадаємо, що цьогорічний захід

проходив у рамках проєкту “Диверсифікація сільського туризму через

збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в

Україні” (DIRUT) за підтримки Програми “Erasmus+: Jean Monnet”

Європейського Союзу, що реалізується в ЗНУ.

Робота учасників конференції – науковців із різних країн – розпо-

чалася пленарним онлайн-засіданням, у якому взяли участь понад

80 учасників. На його початку зі словами щирого вітання до присутніх

звернулися проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук і декан

економічного факультету Алла Череп. Геннадій Миколайович привітав

присутніх від імені ректорату, зокрема ректора Миколи Фролова. Він

наголосив на важливості й актуальності теми, яку науковці обрали для

розгляду, а також подякував науково-педагогічним співробітникам

економічного факультету під керівництвом декана Алли Череп за плід-

ну наукову й міжнародну діяльність. Проректор побажав усім учасни-

кам наукової конференції наснаги та плідної роботи. До роботи конфе-

ренції доєднався проректор з навчально-педагогічної роботи Олек-

сандр Гура, який зазначив “Я дуже радий бути присутній на щорічно-

му традиційному заході. Наш університет продовжує розвиватися та

працювати незважаючи на ситуацію, що склалася в світі. Вірус згурту-

вав наш колектив, у всьому потрібно шукати позитивні моменти. Світ

маленький і в наших силах шукати нові методи та прийоми його роз-

витку. Ми сильні, як ніколи! Можемо дозволити зарядити один одного

позитивом!”.

Своєю чергою, Алла Василівна привітала учасників наукового

зібрання. Вона зазначила, що такі міжнародні конференції, серед

постійних учасників яких – науковці з Польщі, країн Прибалтики,

Казахстану, давно вже стали важливим складником наукового життя

факультету. Декан подякувала всім, хто приєднався до проведенні кон-

ференції в онлайн-режимі.

Вона надала слово для привітання Жанетті Симанавичене, профе-

сорці, завлабораторії Бізнес інновації університету Ромериса (Литва),

Меруерт Канабековій, доцентці, заступниці завідувача кафедри еконо-

міки Казахського національного педагогічного університету ім. Абая,

Світлані Файзуліній, доцентці Казахського національного педагогічно-

го університету ім. Абая, Раушан Бековій, доцентці Казахського універ-

ситету “Туран”, Раї Гулимбетовій, докторантці 3 курсу Каспійського сус-

пільного університету (м. Алмата) та іншим іноземними учасникам

конференції. Усі вони подякували представникам Запорізького націо-

нального університету, зокрема економічного факультету під керів-

ництвом його декана Алли Череп за можливість взяти участь у цій важ-

ливій науковій події. Учасники заходу відзначили, що дуже цінують

можливість у ці складні часи мати змогу взяти участь в обговоренні

такої актуальної теми, як “Управління соціально-економічним розвит-

ком регіонів і держави”, на міжнародному рівні.

Також учасників привітав Перший віце-президент, Головний учений

секретар ГО “Міжнародна Академія освіти і науки”, професор Сергій

Пузік. Він розповів про діяльність Академії, зокрема її економічного

напрямку роботи, який курирує професорка Алла Череп. Крім того, на

пленарному засіданні пролунали виступи науковців ЗНУ – професор-

ки, академіка академії наук вищої освіти України, завідувачки кафед-

ри менеджменту організацій та управління проєктами Інженерного

навчально-наукового інституту Запорізького національного універси-

тету Валентина Воронкова та доктора фіз-мат. наук Ігоря Козина

(колективна робота разом із О.І. Баштанник, Н.К. Максишко, еконо-

мічний факультет). Також під час пленарного засідання свої доповіді

представили представник Асоціації Українських банків Олександр

Марковський, консультант Проєкту USAID “Економічна підтримка

Східної України” із запуску кейс-клубів Ярослав Жидик та інші,

Важливою особливістю роботи конференції стало те, що в її роботі

взяли участь як відомі науковці, котрі присвятили себе вивченню різ-

них актуальних питань економічної галузі, її сьогодення та перспектив,

проблем і здобутків, так і економісти-практики. Саме це дозволило під

час заходу розглянути важливі аспекти управління соціально-економіч-

ним розвитком регіонів і держави на прикладі різних країн. Під час

їхньої роботи учасники мали можливість заслухати доповіді науковців,

взяти участь в обговоренні, поставити всі актуальні для них запитання

й визначити подальші шляхи плідного наукового співробітництва та

дослідження багатьох актуальних на сьогодні тем.

Наприкінці заходу його учасники подякували організаторам – пред-

ставникам економічного факультету ЗНУ – за високий організаційний

рівень, на якому відбулося потужне наукове зібрання. А також запро-

сили усіх охочих на онлайн-День відкритих дверей економічного

факультету, який відбудеться 24 квітня.

На економічному факультеті відбулася потужна міжнародна науково-практична
конференція “Управління соціально-економічним розвитком регіонів і держави”

НАУКОВИЙ ЛІТОПИС


