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n Наказ ректора Миколи Фролова № 190

від 07.05.2021 “Про продовження дії ка-

рантину та послаблення протиепідеміч-

них заходів у ЗНУ” урегулював важливі

нюанси подальшої діяльності ЗВО в умо-

вах пандемічної ситуації. У документі йде-

ться про те, що із метою запобігання

поширення гострої респіраторної хворо-

би COVID-19, спричиненої коронавірусом

SARS-CоV-2, продовжити в ЗНУ карантин

до 30.06.2021. Організацію освітнього

процесу з 11.05.2021 здійснюють за змі-

шаною (очно/дистанційною) формою від-

повідно до затвердженого графіку. Тож у

виші планують проведення сесії та атеста-

ції здобувачів освіти, роботу екзаменацій-

них комісій згідно із затвердженими гра-

фіками в очній формі. Як виняток, за

заявою здобувача освіти підсумковий

семестровий контроль та атестація мо-

жуть відбуватись за дистанційною фор-

мою (з використанням технологій дистан-

ційного навчання) на підставі розпоряд-

ження декана (директора). На період залі-

кових тижнів, сесії та підсумкової атеста-

ції затверджуються графіки присутності

викладачів на кафедрах для проведення

консультацій, добору балів, прийому ака-

демічних заборгованостей здобувачів

освіти. Також у виші проводитимуть куль-

турно-масові заходи, включаючи студент-

ські, загальноуніверситетські та спортивні

із суворим дотриманням вимог щодо

наповненості залів не більше 50% місць у

кожному окремому залі.

n Шість кроків до медіаграмотності,

новації правопису 2019 року та коротка

історія про розвиток діяльності людини –

це і ще багато іншого розглядали 8 трав-

ня на тренінгах учасники Школи лідерів

учнівського самоврядування – масштаб-

ного профорієнтаційного проєкту, котрий

триває на базі ЗНУ. Для учасників цей

день виявився дуже насиченим – інте-

рактивні ігри, пізнавальний матеріал і

значна кількість цікавої інформації не

давали учням занудьгувати. “Медіагра-

мотність: застосовувати не можна відмо-

витись” – саме так звучала перша тема

тренінгу. Його проводила доцентка кафед-

ри української літератури філологічного

факультету Ірина Бакаленко. Наступний

виступ був від доцентки кафедри укра-

їнської мови філологічного факультету

Світлани Сабліної. Разом із нею учасники

тренінгу дізналися про історію становлен-

ня українського правопису, повторили

новий правопис 2019 року та з’ясували

причини зміни правил. Про історію появи

людини, першу зброю, фізичний та розу-

мовий розвиток перших представників

людської раси – про все це з великим

захопленням слухали учасники Школи

лідерів під час тренінгу від доцента кафед-

ри обліку, аналізу, оподаткування та ауди-

ту Інженерного навчально-наукового ін-

ституту Лева Феофанова. Наприкінці за-

ходу його організаторка, начальниця від-

ділу доуніверситетської підготовки, проф-

орієнтації та працевлаштування Галина

Микитів подякувала тренерам за цікавий

матеріал і запросила учасників Школи до

участі в наступних не менш цікавих і змі-

стовних тренінгах.

НОВИНИУ ЗНУ організували тематичні пам’ятні заходи 
на вшанування героїчних вчинків викладачів і студентів вишу

Із нагоди Дня пам’яті та примирення й Дня пере-

моги над нацизмом у Другій світовій війні в ЗНУ

відбулося вшанування пам’яті всіх тих, хто пожерт-

вував своїм життям заради завершення однієї з

найстрашніших війн в історії людства. За ініціати-

вою ректора ЗНУ Миколи Фролова у виші організу-

вали урочисте покладання квітів до пам’ятника

студмістечка на вшанування героїв воєнного лихо-

ліття в 1941-45 рр. У заході взяли участь ректор

Микола Фролов, перший проректор Олександр

Бондар, проректор з наукової роботи Геннадій Ва-

сильчук, начальниця відділу виховної роботи Світ-

лана Кондратенко, представники науково-педаго-

гічних працівників вишу та студентського активу.

Присутні вшанували пам'ять викладачів, співро-

бітників, студентів і випускників закладу вищої осві-

ти, загиблих під час Другої світової війни, хвилиною

мовчання. Крім того, під час заходу згадали про

щоденний подвиг українських військовослужбов-

ців, які на сьогодні віддано боронять цілісність і не-

залежність України і серед яких завжди були пред-

ставники Запорізького національного університету.

У часи воєнного лихоліття в 1941-45 рр. на фронт

добровольцями відправлялися викладачі, співро-

бітники вишу, його студенти й випускники. На пре-

великий жаль, не всім із цих героїв судилося повер-

нутися додому. На вшанування їхньої пам’яті на те-

риторії студмістечка ЗНУ – між навчальним корпу-

сом № 1 і спортивно-оздоровчим комплексом –

встановлено пам’ятник. Щороку, за давньою тради-

цією, до нього представники вишу покладають кві-

ти на згадку про вічний подвиг героїв. Не став

винятком і цей рік.

n Днями завершився кейс-чемпіонат

“M.Student Champ-2021”, який відбу-

вався на підприємствах Групи “Метін-

вест”. Перемогу виборола команда

ЗНУ “Metinvest Human Development”.

Серед команд-півфіналістів були й

інші команди ЗНУ, зокрема, від

Інженерного навчально-наукового

інституту: “Ефективність”, “Corbie”,

“Нерон”, “Frash Minds” та інші. Досвід

участі в минулорічному кейс-чемпіо-

наті суттєво допоміг команді “Ефек-

тивність” (учасники: Аліса Балашова,

Євгеній Меліхов і капітан Віталій

Самусь) ввійти в півфіналі до трійці

кращих команд від ТОВ “Запоріж-

сталь”. Як розповіла кураторка коман-

ди, завідувачка кафедри обліку, аналі-

зу, оподаткування та аудиту Інженер-

ного навчально-наукового інституту

Тетяна Меліхова, завдання було як

економічним, так і винахідницьким, а

допомогли учасникам розібратися з

технічною частиною науковці мета-

лургійного й електромеханічного на-

пряму. На 2 місці на базі ПрАТ “Запо-

ріжвогнетрив” була у півфіналі коман-

да “Corbie”, до якої увійшли Сергій Ло-

бушко, Лоліта Цимбал і капітан Анас-

тасія Січкоріз. Куратор команди –

в.о. завідувача кафедри інформацій-

ної економіки, підприємництва та

фінансів В’ячеслав Глущевський. А

ментором стала колишня студентка

кафедри Ірина Ясницька. Значного

успіху досягла й команда “Нерон”

(кафедра обробки металів тиском) у

складі капітана Богдана Жолобка,

Світлани Непомнящої та Олександра

Сагулякіна (куратор – доцент Віктор

Проценко, ментор – старший майстер

стану та нагрівальних печей Сергій

Мудрицький), посівши 2 місце у півфі-

налі кейс-чемпіонату на базі ПАТ “За-

поріжсталь”. Свій проєкт вдосконален-

ня системи управління охороною

праці на підприємствах корпорації

“Метінвест” представив Владислав

Петренко (куратор – доцент Віктор

Цимбал, кафедра прикладної екології

та охорони праці). За результатами

захисту Влад отримав сертифікат на

вивчення курсу “Coursera” та право

проходження переддипломної практи-

ки у відділі охорони праці ливарно-

механічного заводу. До фіналу від ЗНУ

увійшли дві команди. Це – “Metinvest

Human Development” (учасники: Олег

Наконечний (факультет соціології та

управління), Таміла Борисова (факу-

льтет іноземної філології) та Катерина

Прохорова (Інститут журналістики та

масової комунікації КПУ) під керів-

ництвом кураторів доцента Олега

Масюка, професорки Ганни Приходь-

ко та Тетяни Гришиної, а також –

команда Інженерного навчально-нау-

кового інституту “Frash Minds” у скла-

ді Юлії Болтенкової, Олександра Буда-

ренка й Іллі Ференчука (куратор –

завідувач кафедри електротехніки та

енергоефективності Віктор Ковален-

ко). Ментором команди був працівник

цеху металоконструкцій ТОВ “Запорі-

зький ливарно-механічний завод”

Володимир Попков. За рішенням

журі, Grand Prix і сертифікат на 50 тис

грн отримала команда ЗНУ “Metinvest

Human Development”. Учасники ко-

манди працювали над проєктом

“Соціальні гарантії як метод утриман-

ня й залучення співробітників” для

підприємства ПрАТ “Запоріжвог-

нетрив”. Щоб досягти результату, во-

ни провели величезну управлінську

та аналітичну роботу за підтрим-

ки менторки команди Світлани Бер-

дник.

n Всеукраїнський конкурс студент-

ських наукових робіт зі спеціалізації

“Банківська

справа” зіб-

рав 57 сту-

дентів провід-

них вишів Ук-

раїни. Фіна-

лістами стали

15 учасників.

Серед них –

студентка еко-

номічного факультету ЗНУ Анастасія

Журавльова (наукова керівниця –

професорка Алла Череп). У результаті

студентка отримала диплом ІІІ ступе-

ня. Вона представила наукову робо-

ту на тему “Ресурсна полiтика ко-

мерційного банку”. Її мета поляга-

ла в з’ясуванні сутності ресурсної

політики банку та в дослідженні

практичних аспектів її реалізації й

обґрунтуванні шляхів її удοскοна-

лення. 

n До трійки переможців фахового

конкурсу потрапила магістрантка пер-

шого року навчання кафедри при-

кладної екології та охорони праці

Олена Олійник. Під науковим керів-

ництвом досвідченої викладачки цієї

ж кафедри та заступниці директора з

наукової роботи Інженерного нав-

чально-наукового інституту Каріни Бє-

локонь дівчина взяла участь у Всеук-

раїнському конкурсі студентських нау-

кових робіт за напрямом “Екологічна

б е з п е к а

комплексу

« а в т о м о -

біль – нав-

к о л и ш н є

середови-

ще»” спеці-

а л ь н і с т ю

“Автомобі-

льний тран-

спорт”, якій

відбувся на базі кафедри екології

Харківського національного автомо-

більно-дорожнього університету в

форматі відеоконференції. Учасни-

ками ІІ туру Всеукраїнського конкур-

су наукових робіт стали студенти з

25 закладів вищої освіти України, які

представили на розгляд конкурсної

комісії 58 наукових робіт. За резуль-

татами роботи журі до підсумкової

конференції були допущені 26 авто-

рів із 20 вишів. Свою роботу “Роз-

робка інтерметалідних каталізаторів

для знешкодження вуглецевмісних

компонентів газових викидів авто-

транспорту” дівчина присвятила дуже

важливим екологічним проблемам

сьогодення, а саме, розробці науко-

во-технічних рішень для захисту атмо-

сферного повітря від викидів авто-

транспорту. Конкурсна комісія від-

значила актуальність теми та високий

рівень наукової роботи студентки.

При цьому підкреслили, що запропо-

нований автором метод каталітично-

го знешкодження забруднювальних

речовин на інтерметалідних каталіза-

торах має наукове та практичне зна-

чення, а результати досліджень мо-

жуть бути рекомендовані для впро-

вадження на підприємствах України з

виробництва автомобілів. За резуль-

татами запеклої боротьби представ-

ниця Запорізького національного уні-

верситету здобула почесне 3 міс-

це. Представники Інженерного на-

вчально-наукового інституту ЗНУ

щиро вітають Олену Олійник і її ке-

рівницю – доцентку Каріну Бєло-

конь з новими науковими досяг-

неннями та бажають творчого нат-

хнення на шляху вирішення еколо-

гічних проблем держави, адже тільки

спільними зусиллями можна досягти

мети!

n Студентка 3 курсу спеціальності

“Початкова освіта” факультету соці-

альної педагогіки та психології Ната-

лія Ніконова взяла участь у Всеукра-

їнському конкурсі есе, присвяченому

98-річчю від

дня народже-

ння загально-

н а ц і о н а л ь -

ного лідера

азербайджан-

ського народу

Гейдара Алі-

єва. Конкурс

проводився

за підтримки

Посольства Азербайджанської Рес-

публіки в Україні та за сприянням

Бакинського міжнародного центру

мультикультуралізму. Всього у конкур-

сі взяло участь близько 200 студентів

із 30-ти закладів вищої освіти Ук-

раїни. Серед студентів, які отримали

пам’ятні призи і подарунки, була й

студентка Запорізького національ-

ного університету – Наталія Ніконова.

Нагородження фіналістів відбудеть-

ся 15 червня 2021 року в Посоль-

стві Азербайджанської Республіки в

Україні.
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них систем, професора Тетяну Володимирівну Критську; професора кафедра мікро-
електронних та електронних інформаційних систем Зою Андріївну Ніконову;
n 22 травня – професора кафедра конституційного та трудового права Наталю
Вікторівну Галіцину;

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

В університеті презентували проєкт “Жива книга”

n 17 травня – водія автотранспортних засобів відділу автотранспорту Олександра
Миколайовича Кадука;
n 19 травня – в.о. завідувача кафедри кафедра всесвітньої історії та міжнародних
відносин, доцента Ольгу Миколаївну Маклюк; старшого викладача кафедри інозем-
них мов професійного спрямування Анжелу Володимирівну Волкову.

Усі охочі школярі та студенти можуть вільно проводити

радіозв’язки з іншою країною або навіть континентом

саме в центрі радіозв’язку Інженерного навчально-науко-

вого інституту, де фахівці проводять заняття для школярів і

студентів, вчать паяти радіосхеми, користуватися вимірю-

вальною апаратурою, опановувати слюсарну справу, на-

вчають телеграфної азбуки Морзе і навичкам роботи в

ефірі. Молодь із задоволенням освоює цифрові види зв’яз-

ку, бере участь у міжнародних змаганнях і днях активності.

Робота з мікрофоном з іноземними колегами дозволяє

удосконалювати іноземні мови, практикуючи розмовну

мову з її безпосередніми носіями, а успішне освоєння гео-

графії (у світі нараховується близько 330 країн і територій –

і практично скрізь можна знайти кореспондентів!) дозво-

лить значно поліпшити оцінки з цього предмету в школі.

Аматорський радіозв’язок використовується радіоама-

торами всього світу – для зв’язку один з одним, самовдос-

коналення, різних технічних досліджень – випробування

апаратури, антен, вивчення проходження радіохвиль. Для

цього адміністрація зв'язку (в Україні – Український дер-

жавний центр радіочастот) видає охочим спеціальні

Дозволи на право мовлення в певних ділянках діапазо-

нів – по сусідству з мовними та службовими радіостанція-

ми. Такий ексклюзивний Дозвіл із квітня 2021 року має і

наш Центр радіозв'язку ЗНУ.

У центрі радіозв’язку ЗНУ відзначили День народження радіо

Дистанційне навчання щоразу ки-

дає виклик інтерактивності й активно-

сті студентів. Проте на факультеті соціо-

логії та управління ЗНУ ця проблема

вже давно вирішена. Так, на курсі

“Організація волонтерського руху”,

викладачки Валерія Овчарова та

Ганна Бойко ввели нову практику –

“жива книга”, де кожного лекційного

заняття на пару запрошують гостей –

волонтерів і громадських діячів, котрі

на своєму досвіді показують, що все

можливо: і створити наймасштабні-

ший проєкт для всього міста, і подоро-

жувати країнами в рамках волонтерсь-

кої діяльності. Розповімо про кількох

“живих книг”, які найбільше запам’ята-

лись слухачам курсу. 

Світлана Ванюхина навчалась у

Донецьку та працювала екологом. Але

війна на Донбасі

повністю пере-

вернула життя

Світлани. Незва-

жаючи на труд-

нощі, з якими

вона зіштовхува-

лась як внутрі-

шньо переміщена особа, а її вдалось

побудувати успішну кар’єру в Запоріж-

жі, до того ж, зовсім в іншій галузі.

Зараз вона директорка БО “БФ «Соціа-

льні Ініціативи Бізнесу»”. На сьогодні

Світлана разом із командою займаєть-

ся реалізацією різноманітних соціаль-

них проєктів, зокрема й таких, як

“Озеленення планети-2021”. Також

вона займає активну громадську пози-

цію, до чого закликає і студентів. 

Ще одним гостем ФСУ став Віталій

Володченко. Він розповів, як за допо-

могою написання власних проєктів

відвідати різні країни, отримати гарний

волонтерський досвід та змінювати

світ навколо. Сьогодні Віталій працює

в БО “Взаємопоміч” й організовує про-

єкти для молоді в рамках програми

erasmus+. Проєкти даної організації

проводяться

онлайн та оф-

лайн. Віталій

розповів про

свій волонтер-

ський досвід і

дав поради, як

прописати про-

єкт, як залучи-

ти до нього людей, як волонтерити та

подорожувати в країнах світу, як не

вигорати та бути завжди на позитиві. 

Також шановною гостею пар на

факультеті соціології та управління

стала Оля Леонтьєва з громадської

організації “Патріот” у м. Мелітополі.

Ольга – активістка цього міста, яка

вибудовувала свій шлях маленькими

кроками, від міні-заходів до наймас-

штабнішого проєкту під назвою “Том

Сойер FeSt”. Це – унікальна соціальна

ініціатива, покликана об’єднати укра-

їнські міста через з’єднання їхніх гро-

мад. У рамках даного проєкту Ольга та

її команда залучають усіх небайдужих

жителів до благоустрою головного

парку міста. Своїм прикладом Ольга та

всі запрошені гості показали представ-

никам факультету, що не всі проєкти є

успішними, але не треба занурювати-

ся в невдачі. Треба йти далі з новими

ідеями та планами розвитку вашого

села, міста й країни. 

Також на пари завітала Анна Аран-

жій – колишня студентка спеціальності

“соціальна робота” ФСУ, котра, до того

ж, керувала волонтерським рухом

“Студентське серце”, активно брала

участь у волонтерських проєктах, про-

грамах і тренінгах. Наразі Анна є коор-

динаторкою напряму європейської

інтеграції та міжнародного співробіт-

ництва в Міністерстві молоді та спорту.

З її розповіді студенти дізналися, що

волонтерство

дає практичний

досвід і навич-

ки, які можуть

вплинути на

перше працев-

лаштування й

подальшу робо-

ту в різних галу-

зях. Займаючись волонтерською діяль-

ністю, люди мають можливість отрима-

ти корисні контакти/зустрічі й рядок у

CV та мотиваційному листі. 

Студенти зазначають, що такий

формат занять надихає на дії та дає

можливість не просто почути гарні

історії, а запрошує стати їхньою части-

ною. Під час пари можна поставити

будь-яке запитання та зустрітися з

волонтером навіть з іншого куточка

світу. Із запрошеними гостями студен-

ти почувають себе максимально ком-

фортно й отримують унікальну інфор-

мацію та досвід від фахівців і май-

стрів своєї справи.

До уваги цьогорічних абітурієнтів та їхніх батьків! 

Науково-педагогічні працівники, співробітники та студенти 

факультету іноземної філології ЗНУ запрошують усіх охочих

21.05.2021 о 15:00 взяти участь у Дні відкритих дверей на ФІФ. 

Згідно з карантинними обмеженнями, 

профорієнтаційний захід відбудеться онлайн у форматі zoom.

Усі охочі зможуть приєднатися до події 21.05.2021 о 15:00.

Ідентифікатор конференції: 8595619009

Код доступу: 1111


