
№17 (1305)

п’ятниця, 
07 травня
2021 року

Обласна академічна газета

WWW.WEB.ZnU.EDU.Ua/GaZEta/

n У ЗНУ підбили підсумки рейтинго-

вого оцінювання науково-педагогіч-

них працівників за результатами

діяльності у 2020 році, яке прово-

диться у виші в новому форматі вже

втретє. Цього року участь у рейтингу-

ванні взяли 112 професорів, 383

доценти та 80 асистентів, викладачів

і старших викладачів. Серед профе-

сорів до верхньої п’ятірки рейтингу

увійшли Валентина Воронкова, Те-

тяна Меліхова, Олександр Череп,

Наталія Максишко та Володимир

Волков; серед доцентів – Каріна Бє-

локонь, Олексій Макаренков, Кате-

рина Сіріньок-Долгарьова, Олена

Тупахіна й Вікторія Меняйло; серед

асистентів, викладачів, старших ви-

кладачів – Ганна Чемерис, Олек-

сандр Верітов, Дмитро Федчишин,

Руслан Амінов та Анастасія Криво-

хата. Для тих викладачів, хто отримав

високі позиції в рейтингу в рамках

кожної категорії передбачається

матеріальне заохочення. Ректор

Микола Фролов проаналізував дані

цього рейтингу, відзначивши висо-

кі показники викладачів Інженер-

ного інституту та важливість роботи

всіх науково-педагогічних праців-

ників в одній команді на єдиний

результат. 

n На базі центру післядипломної

освіти ЗНУ за спеціальністю “Енер-

гоефективні технології та інженерія”

навчається вже десята група. Деякі її

заняття днями відбулися на базі

лабораторії кафедри теплоенергети-

ки та гідроенергетики. Адже саме тут

розташовано унікальне в нашому

регіоні обладнання, яке дозволяє

досліджувати роботу систем центра-

лізованого й автономного теплопо-

стачання будівель і споруд. Мож-

ливість навчатися за його допомо-

гою з’явилася в Інженерному навча-

льно-науковому інституті ЗНУ завдя-

ки австрійській компанії “HERZ”,

німецькій “Wilo” та запорізькій ком-

панії “СИНТЕК”. Завідувач кафедри

теплоенергетики та гідроенергетики

Андрій Чейлитко розповів слухачам

про основні принципи та перспекти-

ви використання альтернативних

джерел енергії в комунальній галузі.

А під час демонстрації роботи облад-

нання познайомив слухачів із прин-

ципами роботи систем теплопоста-

чання з використанням сонячних

колекторів. Значну увагу Андрій

Олександрович приділив і демонст-

рації впливу інтенсивності сонячного

випромінювання на процес нагріву

теплоносія в колекторі. Про основні

схеми роботи локальних систем теп-

лопостачання розповів слухачам

керівник центру післядипломної осві-

ти та доцент цієї ж кафедри Сергій

Ільїн. Демонструючи роботу системи

за різними схемами підключення

користувачів теплової енергії, Сергій

Віталійович особливу увагу приділив

способам регулювання системи теп-

лопостачання.

НОВИНИЕфективна діяльність ЗНУ лишається основним показником розвитку
Під час заходу його учасники обговорили низку

питань й ухвалили стратегічні рішення, які стануть

основою для невпинного сталого розвитку універси-

тету в майбутньому. Серед них – питання про резуль-

тати рейтингового оцінювання науково-педагогічних

працівників, роботу органу студентського самовряду-

вання вишу, затвердження освітньо-професійних і

наукових програм здобувачів вищої та фахової пере-

двищої освіти та визнання результатів підвищення

кваліфікації шляхом неформальної освіти тощо.

Розпочалося засідання виступом ректора ЗНУ,

професора Миколи Фролова, який проінформував

про результати роботи з акредитації Національним

агентством із забезпечення якості вищої освіти двох

освітніх програм на 5 років – “Комп’ютерні науки” та

“Середня освіта. Інформатика”. Зокрема, він звер-

нув увагу на виклики, пов’язані з проведенням акре-

дитаційних процедур Національним агентством із

забезпечення якості вищої освіти на принципово

нових засадах, і на продовження цієї роботи.

Під час засідання Вченої ради ЗНУ в рамках

питань порядку денного заслухали виступи голови

студентської ради ЗНУ Єгора Гукова та голови сту-

дентської ради ІННІ Мілени Сьомчиної про роботу

органу студентського самоврядування вишу. Так,

Єгор Гуков подякував представникам університету та

його керівництву за конструктивну співпрацю та пре-

зентував особливості роботи органів студентського

самоврядування, їхню структуру, побудову комуніка-

ції на рівні університету, факультету, деканату й студ-

ради. Зокрема, він розповів про систему менторства

серед студентів, про реалізовані проєкти “Освіта

ЗНУ”, “Форум ЗНУ”, “U-Fest”, “ЗНУ ТІМНАЙТ”, успіхи в

грантовій діяльності, плани щодо залучення фінансів

для студентських проєктів. 

У рамках засідання перший проректор Олександр

Бондар запропонував до розгляду питання про

затвердження освітньо-професійних програм за спе-

ціальностями для здобувачів вищої освіти бакалав-

рів та для здобувачів фахової передвищої освіти

освітньо-професійного ступеня молодшого фахового

бакалавра. 

Звертаючись до представників усіх факультетів і

структурних підрозділів, ректор наголосив на тому,

що університет не повинен зупинятися на досягнуто-

му, адже сьогодення ставить свої виклики й завдан-

ня. Крім того, Микола Олександрович звернув увагу

на важливість вирішення організаційних питань

роботи університету в умовах пандемії коронавірусу.

Наприкінці ректор Микола Фролов подякував за плід-

ну роботу всім учасникам Вченої ради. Він висловив

сподівання, що й надалі ефективність залишиться

важливим показником діяльності представників ЗНУ.

n Доцентка кафедри німецької філоло-

гії і перекладу ЗНУ Наталія Шапоч-

ка отримала офіційне підтвердження

звання тренерки німецького культурно-

го центру “Goethe-Institut в Україні”.

Цей сертифікат засвідчує наявність від-

повідних кваліфікацій: володіння німе-

цькою на рівні С2, вміння планувати та

проводити курси й семінари підвищен-

ня кваліфікації

викладачів за

стандартами. На-

талія В’ячесла-

вівна відмінно

склала іспит у

Берліні на ви-

щий рівень воло-

діння німецькою мовою за критеріями

системи, орієнтованої на загальноєв-

ропейські рекомендації з мовної осві-

ти. Вона пройшла трирічний курс підго-

товки на спеціальній онлайн-платформі

під керівництвом німецьких виклада-

чів. Наталія В’ячеславівна готує своїх

колег і слухачів курсів Ґете-інституту до

здачі міжнародних іспитів рівнів В2, С1

у Запоріжжі, Черкасах, Чернівцях і

Харкові. Проте Наталія Шапочка пра-

цює не тільки у форматі курсів для вик-

ладачів, але й активно навчає німець-

кої мови студентів ФІФ. 

n Здобувачі освіти за ОП “Графічний

дизайн” факультету соціальної педагогі-

ки та психології ЗНУ вкотре підтвердили

високий рівень своїх талантів і профе-

сійних здібностей. Так, серед перемож-

ців ІV Міжнародного інтернет-конкурсу

образотворчого та декоративно-при-

кладного мистецтва “Етюдний верні-

саж” – студентка Юлія Зєвахіна (викла-

дачка живопису – старша викладачка

кафедри дизайну факультету СПП Веро-

ніка Сілогаєва). Робота Юлії Зєвахіної

відзначена Дипломом ІІ ступеня в номі-

нації “Живопис” (VII вікова категорія), а

викладачку Вероніку Сілогаєву від-

значили подякою. 

n Всеукраїнський конкурс студент-

ських наукових робіт зі спеціальності

“Адміністративне право і процес; фі-

нансове право; інформаційне право” у

фіналі зібрав 38 наукових робіт. Світ-

лана Дригинич – студентка 1 курсу

магістратури юридичного факультету –

за наукову роботу “Правове регулю-

вання застосування спеціальний тех-

нічних засобів автоматичної фіксації

правопорушень у галузі дорожнього

руху: порівняльно-правовий аналіз”

здобула диплом І ступеня. Науковий

керівник студентки – професорка

Тетяна Коломоєць.

n Цього року до здобутків Ганни Чеме-

рис, старшої викладачки кафедри ди-

зайну факультету СПП, додалось ще

одне досягнення. Її запросили до скла-

ду редакційної колегії міжнародного

щорічного видання “Yearbook of

Moving Image Studies” (YoMIS), яке пла-

нується й

керується

засновни-

ками та ад-

м і н і с т р а -

тивною ра-

дою Дослідницької групи “Moving Image

Science” (м. Кіль, м. Мюнстер, Німеччи-

на) та публікується виданням “Büchner-

Verlag”. Цьому сприяла активна публі-

каційна та проєктна діяльність викла-

дачки, спрямована на дослідження

процесу створення додатків із доповне-

ною та віртуальною реальністю, яка є

невід’ємною частиною захищеного

Ганною Юріївною дисертаційного дос-

лідження для здобуття ступеня доктора

філософії (PhD) у вересні 2020 року. 

n У 2020-2021 н.р. ЗНУ став “базовою

установою” для проведення Всеукраїн-

ського конкурсу студентських наукових

робіт зі спеціальності “Право”. Цьогоріч

для участі в конкурсі свої наукові робо-

ти надіслали 148 здобувачів вищої

освіти, які навчаються за спеціальністю

081 “Право” в провідних закладах ви-

щої освіти України. За підсумками дип-

лом І ступеня, зокрема отримала

Катерина Говоруха (ЗНУ), диплом ІІ сту-

пеня отримала Карина Яковчук (ЗНУ).

Усі учасники конкурсу отримали серти-

фікати учасників, а переможці – дипло-

ми І, ІІ та ІІІ ступенів, їхні наукові керів-

ники – подяки.

n Студентка економічного факультету

Юлія Руденко перемогла у Всеукраїнсь-

кому конкурсі наукових робіт зі спеціа-

лізації “Управління фінансово-еконо-

мічною безпекою”. На конкурс надійш-

ло 50 робіт від 62 дослідників з усієї

України. Студентка під керівництвом

професора Олек-

сандра Черепа

представила робо-

ту “Економічна

безпека підприєм-

ства й шляхи запо-

бігання внутріш-

нім і зовнішнім загрозам”. Її наукова

розвідка відзначена дипломом III сту-

пеня. У роботі розглянули теоретичний і

методологічний складники безпеки

через розгляд структурних елементів та

встановлення напрямів економічної

безпеки.

n Нещодавно організатори важливого

наукового проєкту підбили підсумки ІІ

етапу Всеукраїнського конкурсу сту-

дентських наукових робіт зі спеціально-

сті “Технології захисту навколишнього

середовища”. ЗНУ на цьому конкурсі

представляла студентка магістратури

біологічного факультету спеціальності

“Екологія” Крістіна Обруч. Її робота

“Очищення стіч-

ної води маши-

нобудівного за-

воду іммобілізо-

ваною на штуч-

них носіях біо-

тою” відзначена

дипломом І сту-

пеня. Науковий

керівник її конкурсної роботи – завіду-

вач кафедри загальної та прикладної

екології і зоології, професор Олександр

Рильський. 

n Підсумкова науково-практична кон-

ференція ІІ туру Всеукраїнського кон-

курсу студентських наукових робіт зі

спеціалізації “Управління у галузі еко-

номічної конкуренції” презентувала на-

уковому загалу 118 робіт від 192 авто-

рів із 47 закладів вищої освіти. ЗНУ

представляла студентка 2 курсу еконо-

мічного факультету спеціальності “фі-

нанси, банківська

справа та страхуван-

ня” Валерія Чехов-

ська з роботою

“Формування інве-

стиційної політики з

метою підвищення

конкурентоспро -

можності України”

(науковий керівник – д.е.н., професор

Олександр Череп). Наукову роботу

Валерії відзначили Дипломом ІІ ступе-

ня. У роботі удосконалили визначення

сутності поняття конкурентноспромож-

ність держави. 

n Студенти ОП “Графічний дизайн”

факультету СПП вкотре засвідчили свої

таланти й здобуті під час навчання про-

фесійні навички. Вони стали перемож-

цями V дистанційного конкурсу образо-

творчого та декоративно-прикладного

мистецтва “Симфонія кольорів – Са-

моцвіти”. Так, диплом І ступеня в номі-

нації “Образотворче мистецтво” (5 ві-

кова група) і відзнаку “За високий

рівень конкурсних робіт, гарну уяву та

живу емоцію”, за рішенням журі, при-

судили студенту ЗНУ Валентину Ко-

леснікову. Також Дипломи І ступеня в

цій номінації здобули студентки факу-

льтету СПП Юлія Годько, Юлія Зєвахі-

на, Єва Трусова й Анастасія Цигипа.

Крім того, подякою від організаторів

фестивалю за активну участь у підго-

товці та проведенні V дистанційного

конкурсу образотворчого та декора-

тивно-прикладного мистецтва “Сим-

фонія кольорів – Самоцвіти” відзна-

чили старшу викладачку кафедри ди-

зайну факультету СПП Вероніку Сі-

логаєву.
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n 14 травня – директора Відокремленого структурного підрозділу “Економіко-правничий
фаховий коледж ЗНУ” Олену Євгенівну Грибанову;
n 15 травня – завідувача кафедри журналістики, професора Людмилу Віталіївну Чернявську;

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 Школі Конфуція ЗНУ 
тривають просвітницькі заходи

n 11 травня – водія автотранспортних засобів відділу автотранспорту Дмитра Анатолійовича
Горшкова;
n 12 травня – доцента кафедри ділової комунікації Ганну Миколаївну Шмелькову; швейцара
спортивно-оздоровчого комплексу Валентину Петрівну Іванову;
n 15 травня – інженера-електронника 1 категорії відділу технічних засобів навчання Євгенія
Івановича Пінчука.

Під час онлайн-заходу учасники дискутували з

питань розвитку взаємовигідної співпраці в науковій,

проєктній, освітній галузях, а також – щодо мобільності

викладачів і студентів тощо. Захід організований

Посольством Республіки Узбекистан в Україні. Коор-

динатором зустрічі виступив радник із торгово-еконо-

мічних питань Посольства Республіки Узбекистан в

Україні Бабур Расулов. Він передав особисті вітання

учасникам від Надзвичайного і Повноважного Посла

Республіки Узбекистан Алишера Курманова, який не

так давно вже зустрічався в ЗНУ з ректором Миколою

Фроловим. Під час тої зустрічі між ними були досягнуті

домовленості про розвиток співробітництва за певни-

ми напрямами. 

Узбецьку сторону на заході представляли: проректор

із міжнародного співробітництва Ургенчського держав-

ного університету Гайрат Уразбоєв, начальник відділу

міжнародних зв’язків Ельорбек Юлдашов, а також –

представники факультетів іноземної філології, фізико-

математичного, біоінженерії та безпеки харчових про-

дуктів. Від ЗНУ учасниками зустрічі були проректор з

наукової роботи Геннадій Васильчук, начальниця відді-

лу міжнародних зв’язків Аліна Осаул, директорка

Інженерного навчально-наукового інституту Наталія

Метеленко, декани факультетів економічного та іно-

земної філології – Алла Череп і Галина Морошкіна, а

також – представники кафедр цих факультетів та ІННІ.

Насамперед, проректор Ургенчського державного

університету Гайрат Уразбоєв передав українській ака-

демічній спільноті вітання від ректора Бахрома Абдул-

лаєва. Звертаючись до колег із пропозицією співробіт-

ництва в цікавих для обох ЗВО галузях, він також пре-

зентував історію та діяльність свого освітнього закладу,

який був заснований у 1992 році на базі Хорезмсь-

кого державного педагогічного інституту. 

Своєю чергою, проректор ЗНУ Геннадій Васильчук

ознайомив гостей зі специфікою діяльності українсько-

го університету й передав щирі вітання від ректора

Миколи Фролова. Він також подякував представникам

Посольства Республіки Узбекистан в Україні за органі-

зацію цього актуального для обох університетів заходу.

Доповідач відзначив, що обидва ЗВО мають багато

спільного як в історії свого становлення, так і в сучас-

ному розвитку, отже, можуть разом розпочати реалізо-

вувати напрямки спільної діяльності. 

Під час зустрічі її учасники приділили увагу обгово-

ренню цікавих для представників УрДУ напрямків

співробітництва: це – наукова та освітня співпраця із

французьким лінгвістичним центром ЗНУ, організація

спільних навчальних та виробничих практик, започат-

кування програм подвійних дипломів у рамках спеці-

альностей магістратури “Водопостачання та водовід-

ведення” та бакалаврату “Економічна кібернетика”,

мобільність викладачів і наукових співробітників, орга-

нізація та проведення спільних конференцій і семіна-

рів, а також – спільне керівництво аспірантами.

Зокрема, проректор УрДУ Гайрат Уразбоєв окреслив

коло проблем, які прагнуть вирішити представники

узбецького ЗВО у співпраці із ЗНУ. Він зосередив увагу

на галузі французької філології, яка на відміну від пред-

ставленої в цьому університеті германської філології не

забезпечена належною кількістю фахівців, котрі мають

науковий ступінь у галузі філології. Також існує потреба

здійснювати підготовку молодих висококваліфікованих

фахівців у різних галузях: романської, англійської філо-

логії, математичних та економічних наук тощо. Вели-

кою перевагою буде при цьому подвійне керівництво

науковими роботами аспірантів, обмін викладачами

для читання лекцій, впровадження програми подвійно-

го диплома для здобувачів вищої освіти обох універси-

тетів тощо. На пропозиції радо відгукнулися й пред-

ставники керівництва ЗНУ та декани факультетів.

Зокрема, Геннадій Васильчук запевнив, що найближ-

чим часом будуть підготовлені документи та відбудеть-

ся підписання меморандуму про наміри щодо співро-

бітництва, а після послаблення карантинних обмежень

і святкових днів, які триватимуть у травні як в Україні,

так і в Узбекистані, відбудеться урочисте підписання

відповідної Угоди про співробітництво між університе-

тами з урахуванням усіх перспективних напрямів та за

участю представників Посольства Республіки Узбеки-

стан в Україні і ректорів обох ЗВО.

Радо на пропозицію за конкретним напрямом спів-

робітництва – у галузі іноземної філології – відгукнули-

ся й представники ФІФ: декан Галина Морошкіна та

завідувачка кафедри романської філології і перекладу

Ірина Шаргай. Вони змогли особисто поспілкуватися з

проректором Гайратом Уразбоєвим і визначити при-

вабливі для обох галузі. Також представниці ЗНУ поді-

лилися досягненнями факультету й кафедри з інозем-

ним гостем. Йшлося про багаторічне ефективне спів-

робітництво з французьким Університетом Дю Мен (Ле

Ман), програму подвійного диплома, що діє для студен-

тів різних факультетів ЗНУ, співробітництво з іншими

ЗВО ЄС, що триває в рамках програм “Erasmus+”

тощо. Зокрема, Ірина Шаргай навела статистику щодо

вивчення французької мови студентами ЗНУ: у попе-

редній рік понад 1000 осіб її вивчали як основну іно-

земну мову, як другу – понад 2500, а ще як третю –

майже 400. Окрім цього, близько 200 представників

університету займалися вивченням французької мови

для реалізації своїх професійних інтересів, серед них –

студенти і викладачі. 

Фахівці ЗНУ також виступили з пропозицією розши-

рити рамки співробітництва й у галузі англійської філо-

логії та перекладу. Адже представники ФІФ мають фун-

даментальні напрацювання й високу кваліфікацію, тож

їм є чим поділитися з колегами. А ще – звернули увагу

на той факт, що на факультеті плідно розвиваються

напрями підготовки фахівців за 5 мовами: це – англій-

ська, німецька, французька, італійська й іспанська.

Окрім цього, новацією стало створення на базі факуль-

тету напряму китайської філології – за участю Школи

Конфуція ЗНУ, яку започаткували в співпраці з Аньхой-

ським педагогічним університетом (Китай). Згадали

співрозмовники й про інші заходи в обох університе-

тах, які корелюються в багатьох моментах: це – й дні

франкофонії, участь в міжнародних проєктах тощо.

Представники ЗНУ та Ургенчського державного університету
(Узбекистан) обговорили напрямки майбутньої співпраці

До міжнародного Дня китайської мови, який був впроваджений ООН, представники школи

Конфуція ЗНУ  розповіли запорізьким журналістам про причини зростання популярності мови,

перспективи її вивчення та деякі аспекти. 

“Це просування в світовій економі-

ці безпосередньо Китаю. Більше

тридцяти років відкрита політика, яка

пов’язана з вивченням світового

досвіду безпосередньо китайцями, і

звичайно зворотній зв’язок пов’яза-

ний із розповсюдженням тих досяг-

нень, які здобув Китай на сьогодні. І

це, загалом, від філології до космо-

су” – пояснив причини різкого зро-

стання популярності китайської мови

директор школи Конфуція Володимир Волков. Завдяки міжнародним зв'язкам та розвитку

економіки актуальність китайської мови зростає з кожним роком. Наприклад, в Україні вже

10 закладів вищої освіти мають відповідний напрям роботи. Це стосується і ЗНУ. 

“Для читання знадобиться знання більш менш трьох тисяч ієрогліфів” – розповіла викладач-

ка китайської мови у Школі Конфуція ЗНУ Ген Ліпін.

Для носіїв європейських мов китайська фонетика доволі таки незвична, тож можуть виник-

нути деякі труднощі у вимові. Більше того, велику роль у китайській мові має висота, інтонація

та тривалість звуку. Відтак, слово з двох звуків вимовлених по-різному може мати чотири абсо-

лютно різні значення. Усього існує шість рівнів володіння мовою.


