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n Американські Ради з міжнародної

освіти в рамках упровадження проєкту

“Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти”, учасником якого є

ЗНУ, розпочали проведення низки важ-

ливих тематичних заходів. Йдеться,

зокрема, про такі важливі проєкти, як

конференція “Форум вищої освіти”

(захід лідерів змін для обміну досвідом

і масштабування проєктів, програм,

кращих академічних практик із висту-

пами-презентаціями спікерів, а та-

кож – короткими hard talk інтерв’ю),

вебінар “Як створити центр забезпе-

чення якості освіти – досвід Універ-

ситету Ватерлоо”, засідання круглого

столу “Академічна доброчесність в ос-

вітньому середовищі: виклики та прак-

тики”. Нагадуємо, що презентації спіке-

рів, відеозаписи вебінарів “Робота з

даними та напрацювання стратегій для

посилення політик академічної добро-

чесності та якості”, що пройшли у квітні

2021 р. за програмою проєкту “Ініціа-

тива академічної доброчесності та яко-

сті освіти”, доступні українською та анг-

лійською на сайті наукової бібліоте-

ки ЗНУ http://library.znu.edu.ua/ link

“Сервіси та послуги. Перевірка на

плагіат”.

n Колективна радіостанція Центру

радіозв’язку Інженерного навчально-

наукового інституту отримала від дер-

жавного підприємства “Український

державний центр радіочастот” офіцій-

ний Дозвіл (ліцензію) на роботу в радіо-

аматорському ефірі. Позивний універ-

ситетської радіостанції – UR4QWW. Від-

тепер усі охочі школярі, студенти та вик-

ладачі під наглядом начальника колек-

тивної радіостанції Сергія Хрипка

мають можливість провести радіозв’я-

зок цим позивним та поспілкуватися з

колегами-аматорами з України, інших

країн і навіть континентів на спеціаль-

но виділених діапазонах. Колектив-на

радіостанція розташована в аудиторіях

Центру радіозв’язку л607, л608 корпусу

№ 10 Інженерного навчально-науково-

го інституту за адресою: проспект Со-

борний, б. 226. Фахівці Центру разом із

молоддю займаються конструюванням

і спорудженням аматорської приймаль-

но-передавальної апаратури та антен,

пошуком кореспондентів і проведен-

ням радіозв’язку з аматорськими ра-

діостанціями, що працюють із віддале-

них регіонів, беруть участь у різних на-

ціональних і міжнародних змаганнях із

радіозв’язку. Молодь вивчає абетку

Морзе, основні закони фізики, розпов-

сюдження радіохвиль, англійську мову,

особливості видів зв’язку та володіння

технікою. Нагадаємо, що основна мета

створення Центру радіозв’язку ЗНУ –

популяризація технічного напряму під-

готовки та професійної орієнтації моло-

ді при виборі майбутньої спеціальності.

Центр радіозв’язку активно розвива-

ється, завдяки всебічній підтримці про-

ректора з наукової роботи Геннадія Ва-

сильчука та проректора з науково-педа-

гогічної робота та технічної освіти Вік-

тора Банаха.

НОВИНИРектор ЗНУ Микола Фролов: “Саме завдяки українсько-болгарському напрямку 
співпраці в ЗНУ за сприяння недільної школи «Светліна» відкрили мультимедійну аудиторію”
Двадцять першого квітня на базі історичного

факультету Запорізького національного університету

відбулося урочисте відкриття мультимедійної аудито-

рії із сучасним обладнанням. Це стало можливим

завдяки тривалій та плідній співпраці ЗНУ, зокрема

історичного факультету із Запорізьким обласним

товариством болгарської культури та недільною бол-

гарською школою “Светліна” ще з 2014 року.

Зокрема, увесь цей час на базі університету актив-

но діє болгарська недільна школа, де всі охочі

можуть вивчати мову, літературу та традиції Болгарії. 

На урочистому заході буди присутні ректор ЗНУ

Микола Фролов, декан історичного факультету Воло-

димир Мільчев, голова Запорізького обласного то-

вариства болгарської культури Василь Мітков,

директор недільної болгарської школи “Светліна”

(“Сяйво”) Іван Ангелов і викладач цієї школи Іван

Вельчев.

Микола Олександрович привітав присутніх, подя-

кував за можливість покращити матеріально-техніч-

ну базу університету та висловив сподівання на

подальшу плідну співпрацю. За умовами договору,

6 днів на тиждень цією мультимедійною лабораторі-

єю для навчання студентів користуватимуться пред-

ставники Запорізького національного університету,

а в неділю її використовуватимуть для навчання

представники болгарської недільної школи. Ректор

ЗНУ, розповідаючи про сьогодення та перспективи

розвитку вишу, наголосив, що це – активний і дина-

мічний заклад вищої освіти, який оперативно реа-

гує на вимоги сьогодення й завжди відкритий до

співпраці, зокрема з іноземними колегами. Він

висловив сподівання на подальший розвиток укра-

їнсько-болгарського напрямку співпраці в стінах

Запорізького національного університету.

На сьогодні на базі ЗНУ вже 7 років активно діє

недільна болгарська школа. Це відбувається за

активного сприяння ректора ЗНУ Миколи Фролова,

який особливого значення надає розвитку мульти-

культурного середовища Запорізької області та

створенню однакових стартових умов для всіх

національних громад міста. Також діяльність цієї

недільної школи всіляко підтримує декан історично-

го факультету Володимир Мільчев, саме в аудитор-

ному фонді цього факультету збираються охочі вив-

чити болгарську мову або покращити свій рівень

володіння нею.

Від керівництва й колективу болгарської недільної

школи на адресу Міністерства освіти Болгарії

надійшла грантова заявка щодо придбання необхід-

ної техніки та створення лінгафонного кабінету. Ця

заявка виграла, що дало змогу придбати 11

комп’ютерів: 10 для слухачів та один – для виклада-

ча, їхні комплектуючі, а також мультимедійну дошку.

Своєю чергою, Запорізький національний універси-

тет в особі ректора Миколи Фролова успішно вико-

нав свою частину договору про співпрацю: примі-

щення, відведене під нову мультимедійну аудито-

рію, відремонтоване та обладнане меблями.

На сьогодні техніка вже встановлена в аудиторії. Її

стан перевірили в.о. керівника Центру інформацій-

них систем і комп’ютерних технологій Владислав

Ракша та провідний фахівець центру Олександр Бо-

гатченко. Вони запевнили, що вся техніка готова до

роботи. Як зазначив декан історичного факультету

Володимир Мільчев, у подальшому ці ресурси муль-

тимедійної аудиторії будуть використовуватися під

час навчання студентів спеціальностей “країно-

знавство”, “історія та археологія”, “середня освіта

(історія)” та відкритої цього року спеціальності “дід-

житал-історія”. 

За словами Володимира Івановича, співпраця з

представниками болгарського товариства – один з

елементів фахової підготовки студентів спеціально-

стей “країнознавство” (історичний факультет) і

“туризм” (факультет фізичного виховання, здоров’я

та туризму). Вивчення болгарської мови може стати

для них актуальним під час проходження практики в

Болгарії. Раніше до ЗНУ приїздили викладачі з бол-

гарських вишів – Іван Семіонов, Людмила Мінько-

ва, – тож студенти мали змогу спілкуватися з носія-

ми болгарської мови. На сьогодні, на превеликий

жаль, через пандемію представники університету

позбавлені такої можливості. Та вони сподіваються,

що надалі така можливість з’явиться знову.

Крім того, договір про співпрацю відкриває нові

горизонти співробітництва з представниками

Запорізького обласного товариства болгарської

культури.

n Нещодавно ректор ЗНУ Микола

Фролов привітав зі значною перемо-

гою бронзового призера чемпіонату

Європи з важкої атлетики серед чоло-

віків і жінок-2021, студента магістрату-

ри факультету фізичного виховання,

здоров'я та туризму Дмитра Воронов-

ського та його тренера, викладача

факультету фізичного виховання, здо-

ров’я та туризму, заслуженого тренера

України Анатолія Орлова. Також на зус-

трічі Миколи Олександровича зі спорт-

сменом і тренером був присутній про-

ректор з наукової роботи Геннадій Ва-

сильчук. Вітаючи спортсмена, Микола

Фролов відзначив, що це – дуже

потужна перемога для вишу та що й

надалі керівництво університету буде

підтримувати важкоатлетів ЗНУ. Дмит-

ро Вороновський, своєю чергою, за-

певнив ректора, що продовжуватиме

працювати та своїми спортивними

досягненнями сприятиме підвищенню

іміджу Запорізького національного уні-

верситету. Заслужений тренер України

Анатолій Орлов висловлює слова вдяч-

ності ректору Запорізького національ-

ного університету Миколі Фролову та

проректору з наукової роботи Генна-

дію Васильчуку за підтримку спортсме-

нів-важкоатлетів університету: це –

дуже важливо для них. Також він щиро

вдячний першому проректору Олек-

сандру Бондарю, проректору з науко-

во-педагогічної та навчальної роботи

Олександру Гурі та проректору з науко-

во-педагогічної роботи Юрію Кагано-

ву. Крім того, Дмитро Вороновський та

Анатолій Орлов висловлюють слова

щирої подяки керівництву факультету

фізичного виховання, здоров'я та

туризму в особі декана Миколи Ма-

лікова та всім науково-педагогічним

працівникам факультету.

n Студентка юридичного факультету

Дарина Куліченко посіла 1 місце у

Всеукраїнському конкурсі студентсь-

ких наукових робіт. Він проходив у

Кременчуцькому національному уні-

верситеті ім. М. Остроградського, де

відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкур-

су студентських наукових робіт за

напрямом “Транспортні технології”

(секція “Транспортне право”). Дарина

успішно виступила з темою “Проблеми

та перспективи стану нормативно-пра-

вового регулювання легкого персо-

нального транспорту в Україні та зару-

біжних країнах”. Науковий керівник

студентки – д.ю.н., професорка, член-

кореспондентка Національної акаде-

мії правових наук України Тетяна Ко-

ломоєць. У запеклій боротьбі, гідно

представивши наш університет, Дари-

на отримала Диплом І ступеня.

n Упродовж лютого – квітня 2021 року

на факультеті психології, педагогіки та

соціальної роботи Дрогобицького дер-

жавного педагогічного університету

імені Івана Франка проходив ІІ тур

Всеукраїнського конкурсу студентсь-

ких наукових робіт із галузі знань “Со-

ціальна робота” спеціальності «Соціа-

льна робота». Серед його учасників

був і студент ФСУ Гліб Усенко, який

успішно презентував свій виш на все-

українському рівні. До складу комісії

увійшла й доцентка ЗНУ Олена

Маловічко. Гліб Усенко під керівницт-

вом д.філософ.н. О.М. Приймака посів

2 місце, його нагородили Дипломом ІІ

ступеня.

n Студентка кафедри економічної

кібернетики Анастасія Трясорук посіла

3 місце у Всеукраїнському конкурсі

наукових робіт зі спеціалізації “Еконо-

мічна кібернетика” (наукова керівни-

ця – доцентка

кафедри еконо-

мічної кіберне-

тики ЗНУ Олена

М а к а р е н к о ) .

Диплом ІІІ ступе-

ня став гідною

оцінкою праці

талановитої сту-

дентки та її нау-

кового керівника. Важливим є те, що

після захисту наукової роботи Анаста-

сії запропонували підтримку в прак-

тичній реалізації розробленого нею

проєкту. Варто зазначити, що в мину-

лому році Анастасія Трясорук отрима-

ла Диплом І ступеня в конкурсі “Про-

грамування в автоматизованих систе-

мах обліку” Міжнародної студентської

олімпіади з інформаційних технологій

“ІТ-Universe-2020”. Але, за її словами,

участь у Всеукраїнському конкурсі сту-

дентських наукових робіт є більш

складною, оскільки, крім практич-

ної значущості роботи, важливим

є наукове обґрунтування її резуль-

татів.
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Верстання - Яни Мелінчук
Номер підписаний до друку 30.04.2021

n 3 травня – декана факультет іноземної філології Галину Федорівну Морошкіну;
n 6 травня – професора кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Юрія
Антоновича Зацного;
n 7 травня – в.о. завідувача кафедри обробки металів тиском, доцента Юрія
Олександровича Бєлоконя; професора кафедри німецької філології і перекладу
Олександру Олександрівну Ніколову;
n 8 травня – в.о. завідувача кафедри української літератури, доцента Наталію Вікторівну
Горбач; завідуючу економічним відділенням Відокремленого структурного підрозділу
“Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ” Анжелу Петрівну Сумму;
n 9 травня – коменданта навчального корпусу № 4 Наталію Михайлівну Дем'яненко;

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

ММіінн іі сстт еерр  сс ттввоо ооссвв іі ттии   іі   ннаа   уу   ккии   УУкк   рраа її ннии
ЗЗаа   ппоорр іі ззьь  ккиийй  ннаацц іі ооннаалльь  нниийй   уунн іі ввеерр   ссии  тт ее тт

ого ло шує кон курс на заміщен ня ва ка нт них по сад:
n завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, доцент – 1,0 став-
ки;
n професор кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного
навчально-наукового інституту Запорізького національного університету – 1,0 ставки;
n професор кафедри електротехніки та енергоефективності Інженерного навчально-нау-
кового інституту Запорізького національного університету – 1,0 ставки;
n доцент кафедри міського будівництва і архітектури Інженерного навчально-наукового
інституту Запорізького національного університету – 3,0 ставки;
n доцент кафедри прикладної екології та охорони праці Інженерного навчально-науково-
го інституту Запорізького національного університету – 5,0 ставок;
n доцент кафедри промислового та цивільного будівництва Інженерного навчально-нау-
кового інституту Запорізького національного університету – 4,0 ставки;
n доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Інженерного
навчально-наукового інституту Запорізького національного університету – 11,0 ставок;
n доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Інженерного навчально-нау-
кового інституту Запорізького національного університету – 3,0 ставки;
n доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного
навчально-наукового інституту Запорізького національного університету – 4,0 ставки;
n доцент кафедри теплоенергетики та гідроенергетики Інженерного навчально-науково-
го інституту Запорізького національного університету – 4,0 ставки;
n доцент кафедри електротехніки та енергоефективності Інженерного навчально-науко-
вого інституту Запорізького національного університету – 2,0 ставки;
n доцент кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем Інженерного
навчально-наукового інституту Запорізького національного університету – 7,0 ставок;
n доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами
Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету –
1,0 ставки;
n доцент кафедри металургійного обладнання Інженерного навчально-наукового інститу-
ту Запорізького національного університету – 2,0 ставки;
n доцент кафедри металургії Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького
національного університету – 4,0 ставки;
n доцент кафедри обробки металів тиском Інженерного навчально-наукового інституту
Запорізького національного університету – 3,0 ставки.

Умо ви кон кур су:
Кандидат на посаду завідувача кафедри, доцента повинен мати вищу освіту за фахом,

вчене звання доцента, науковий ступінь кандидата відповідної галузі наук і стаж науко-
во-педагогічної роботи за профілем кафедри в закладах вищої освіти не менше ніж п’ять
років.

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 доцента повинен мати вищу освіту за фахом, науковий ступінь кан-
дидата наук відповідної галузі наук або вчене звання доцента, старшого дослідника за
профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри в закладах
вищої освіти не менше ніж п’ять років.
Заяви на участь у конкурсному відборі подавати протягом місяця з дня надрукування
оголошення за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковсько-го, 66, навчальний кор-
пус № 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 2 травня – керівника секції спортивного напряму кафедри фізичного виховання
Анатолія Петровича Смірнова;
n 3 травня – доцента кафедри генетики та рослинних ресурсів Ірину Олексіївну Полякову;
бухгалтера 2 категорії комбінату громадського харчування ЗНУ Марину Іванівну Власенко;
n 7 травня – провідного фахівця відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та
працевлаштування Ірину Віталіївну Гречкіну; чергового зміни відділу охорони Валерія
Олександровича Ріву; охоронника відділу охорони Віталія Вікторовича Труська.

Провідні університети України під

головуванням Програми академій

Cisco запрошують усіх охочих взяти

участь в online-марафоні “girls

Power tech-2021 – Дівчата заряд-

жають технології” з нагоди Міжна-

родного дня кар’єри жінок у ІТ. Го-

лова марафону – керівниця Центру

підтримки Академій Cisco ЗНУ та

інструкторка Академії Cisco рівня

expert, доцентка кафедри програм-

ного забезпечення автоматизова-

них систем Інженерного навчально-

наукового інституту Запорізького

національного університету Наталія

Полякова. Захід проходитиме в рам-

ках Всеукраїнського фестивалю

“SteM-весна-2021” за підтримки

Інституту модернізації змісту освіти

МОН України.

Компанія Cisco організовує ці

події для молоді вже 10 рік поспіль. І

за цей час постійно зростає цільова

аудиторія заходів. Усе більша кіль-

кість вишів бере участь у масштаб-

ній акції та навіть входить до складу

оргкомітету. Цього року серед орга-

нізаторів online-марафону – Запорі-

зький національний університет; Фа-

ховий коледж ракетно-космічного

машинобудування Дніпровського

національного університету ім. Оле-

ся Гончара; Тернопільський націо-

нальний технічний університет імені

Івана Пулюя; Національний техніч-

ний університет України “Київський

політехнічний інститут імені Ігоря

Сікорського”; Національний універ-

ситет “Львівська політехніка”; Дер-

жавний університет “Житомирська

політехніка”; Чернівецький націона-

льний університет імені Юрія Федь-

ковича; Донецький національний

технічний університет і Луганський

національний університет імені Та-

раса Шевченка.

Як розповіла Наталія Полякова,

“заходи до Міжнародного дня кар’є-

ри дівчат в ІТ наша Академія Cisco

проводить із 2015 року. До настання

пандемії кафедра програмного за-

безпечення автоматизованих сис-

тем щорічно запрошувала понад

100 школярів міста Запоріжжя. Для

молоді з області та інших міст

України паралельно використову-

вався online-формат. За часів панде-

мії дистанційний формат проведен-

ня став основним, але це не зава-

жає дівчатам відчувати натхнення та

спробувати себе в ІТ- технологіях”.

Формат заходу передбачає пере-

гляд відеозаписів розповідей дівчат,

які зробили успішну кар’єру в ІТ;

майстер-клас anyone can Code:

кожен може автоматизувати своє

життя за 15 хвилин; складання

навчального тесту для отримання

сертифіката, а також “профорієнта-

ційну хвилинку”. Переможці конкур-

сів, які влаштовують для учасників

університети, отримують сувеніри

від компанії Cisco та організаторів.

Оnline-марафон “girls Power tech-

2021” триватиме до 14 травня,

отже, у марафоні ще можуть взяти

участь учениці та учні старших кла-

сів шкіл, закладів професійної (про-

фесійно-технічної) освіти, студентки

та студенти коледжів. Для отримання

доступу до майстер-класів, відеоза-

писів, тестів та конкурсів всі охочі

мають зареєструватися особисто за

лінком https://gpt-2021.ztu.edu.ua/

Участь у марафоні безкоштовна!

Вона доступна як для груп учнів під

керівництвом викладача, так і для

індивідуальних гравців. За результата-

ми оnline-марафону вручать сертифі-

кати всім дівчатам і хлопцям, які візь-

муть участь у заході, а також – закла-

дам освіти за умови участі від них

десятьох чи більше осіб. Приєднуйте-

ся! Це дуже цікаво й корисно!

Програма академій Cisco та провідні університети України розпочали 
online-марафон “Girls Power Tech 2021 – Дівчата заряджають технології”


