
n Указом Президента України

№201/2021 від 20 травня 2021 ро-

ку “Про призначення стипендій ви-

датним діячам науки” строком на

два роки стипендії призначені двом

видатним науковцям ЗНУ – профе-

сорам Федору Турченку і Віктору

Грищаку. Особистий науковий доро-

бок Федора Григоровича, його авто-

ритет у наукових колах України доз-

волили історикам ЗНУ безпосеред-

ньо брати участь у створенні сучас-

ної, модерної історії нашої країни.

Віктор Захарович Грищак уже близь-

ко 60 років свого життя та праці

присвятив науково-освітній роботі в

закладах вищої освіти, із них –

майже 30 років у ЗНУ. 

n Студентка факультету СПП (ОП

“Графічний дизайн”) Анна Пилипен-

ко отримала диплом лауреата І сту-

пеня другого Всеукраїнського дис-

танційного конкурсу образотворчо-

го та декоративно-прикладного мис-

тецтва “Битва Жанрів” ARt. Проєкт

не прив’язував учасників до кон-

кретної тематики та техніки вико-

нання, а тому дозволяла кожному

таланту розкритися по-своєму не-

повторно. Як відзначили на кафедрі

дизайну, “талановита дівчина із гло-

бальним мисленням і великим сер-

цем” отримала

диплом лауреа-

та І ступеня в

номінації “Об-

р а з о т в о р ч е

мистецтво” ві-

кової категорії

“молодь” за свою роботу під назвою

“Останній день”. Представники кон-

курсу подякували викладачці Веро-

ніці Силогаєвій “за вагомий внесок

у розвиток та збереження націо-

нальної культури та мистецтва, за

величезний педагогічний талант,

високий професіоналізм, цілеспря-

мованість та ефективні методи вик-

ладання, які сприяють розвитку

творчого потенціалу талановитих

дітей та молоді”. Крім того, студент-

ка першого курсу ОП “Графічний

дизайн” Єва Трусова також предста-

вила на заході свою роботу під

назвою “Бере-

гиня”, завдяки

якій Єву у номі-

нації “Образо-

творче мисте-

цтво”вікової ка-

тегорії з 18-ти

до 22-х років,

н а г о р о д и л и

Дипломом Лауреата І ступеня.

Варто відзначити, що робота худож-

ниці виконана в фантастичному

жанрі. Основним поштовхом до

написання картини “Берегиня” була

екологічна ситуація нашої планети.

n Нещодавно в м. Луцьку проходив

командний чемпіонат із легкої атле-

тики серед дорослих і молоді.

Уподовж двох днів змагань вдало

виступили представники Федерації

легкої атлетики Запорізької області.

Серед інших, гарно виступила й здо-

була кілька

вагомих пе-

ремог ви-

х о в а н к а

Економіко-

правничого фахового коледжу ЗНУ

Вікторія Ратнікова. У перший день

змагань Вікторія двічі виборола

перші місця на дистанції 100 м –

серед дорослих і молоді. При цьому

вона ще раз оновила особистий ре-

корд, який тепер становить 11,54 с.

У другий день змагань запорізька

спортсменка здобула перемогу на

дистанції 200 м. У фіналі вона стала

другою серед дорослих – з кращим

особистим досягненням 24,00 с, та

виборола 1 місце серед молоді.

n Традиційно активною є участь сту-

дентів ЗНУ в багатьох масштабних

творчих проєктах. Тож нещодавно

студенти Навчального театру кафед-

ри акторської майстерності факуль-

тету СПП (спеціальність “Сценічне

мистецтво”: керівниця – кандидатка

педагогічних наук, доцентка кафед-

ри акторської майстерності факуль-

тету СПП Юліана Гончаренко) стали

дипломантами Відкритого фестива-

лю польської культури до Дня кон-

ституції Республіки Польща “Під єди-

ним небом” у рамках Міжнарод-

ного фестивалю-конкурсу “Interna-

tional festival of talents”. Виступ став

почесною нагодою для того, щоб

проявити свій талант, для 16 моло-

дих і завзятих артистів Навчального

театру ЗНУ (спеціальність “Сценічне

мистецтво”).

Йдеться про

Сергія Пиво-

варова, Олек-

сандра Ма-

монтова, Ка-

рину Оленець,

Михайла Озе-

рова, Катери-

ну Чопко, Дениса Алтухова, Ольгу

Балан, Ганну Черкунову, Іллю Баб-

кова, Олександру Перепьолкіну, Да-

нила Беркоза, Катерину Кушкіну,

Карину Ткаленко, Євгена Биковчен-

ка, а також двох солістів – Ганну

Ткач і Максима Моїсєєнка. Усі вони

подарували глядачам танцювальну

композицію “Кохання мить”. 

n Нещодавно в м. Івано-Франків-

ськ проходила XVI літня Універсіада.

У змаганнях взяли участь 120 сту-

дентів із 20 закладів вищої освіти

країни. Запорізький національний

університет на змаганнях успішно

представляв студент 4 курсу юри-

дичного факультету Тарас Мальчен-

ко. Тарас під час Універсіади виграв

два поєдинки з тхеквондо у ваговій

категорії 58 кілограм і став чемпіо-

ном. Варто відзначити, що ці зма-

гання були відбірковим етапом для

участі у XVI Всесвітній Універсіаді в

Китаї. Це – не перша цьогорічна

вагома перемога запорізького

спортсмена. Так, 15-17 березня в

місті Харкові проходив чемпіонат

України з олімпійського тхеквондо

ВТ. Тарас Мальченко впевнено ви-

грав три поєдинки. Перший – проти

спортсмена з Донецька з рахунком

22:0. Другий, з рахунком 32:6 –

проти спортсмена з Одеси. Третій –

проти спортсмена з Києва з резуль-

татом 22:6. У результаті він здобув

золоту нагороду. Тарас Мальченко

висловлює вдячність декану юри-

дичного факультету Тетяні Коло-

моєць і всім викладачам за підтрим-

ку, розуміння та віру в його спортив-

ну кар‘єру.

n Днями на базі Запорізького буді-

вельного коледжу відбулися змаган-

ня з настільного тенісу серед колед-

жів області. Команди представили

10 закладів освіти. Від Економіко-

правничого фахового коледжу ЗНУ

участь у змаганнях взяли студенти

спеціальності “Фізична культура і

спорт” Володимир Ямся (1 курс),

Богдан Олексенко й Єлизавета Ле-

бідь (2 курс). Підтримували команду

й уболівали за них керівниця фізич-

ної культури коледжу Олена Есауло-

ва й викладачка фізичної культури

Анна Багорка. Тривалий карантин і

відсутність можливості нормально

тренуватися не завадили нашій ко-

манді вибороти багато перемог, а

саме: 1 місце в особистому заліку

серед перших ракеток (Богдан

Олексенко), 1 місце в чоловічих па-

рах (Богдан Олексенко й Володимир

Ямся), 2 місце в особистому заліку

серед дівчат (Єлизавета Лебідь),

2 місце в змішаних парах (Богдан

Олексенко, Єлизавета Лебідь),

2 місце в загальному командному

заліку. Кращим гравцем турніру

визнано Богдана Олексенка.
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n Днями Центр міжнародних проєктів “Євроос-

віта” в партнерстві з міжнародною групою експер-

тів IREG Observatory on Academic Ranking and

Excellence, презентував наступний, чотирнадця-

тий, академічний рейтинг закладів вищої освіти

України “Топ-200 Україна 2021”. У ньому Запорізь-

кий національний університет посів 21 позицію.

Що ж до кожного показника вишу, то вони пред-

ставлені, зокрема такими підрахунками: Рейтинг

Scopus (науково-видавнича діяльність) – 49, Індекс

для Scopus – 7,11. Крім того, Рейтинг Webometrics

(оцінка науково-дослідницьких досягнень універси-

тетів через порівняння їхніх інтернет-сайтів) – 22,

Індекс для Webometrics – 3, 19; рейтинг перемож-

ців за сумою “Erasmus+” досяг позначки – 19,

Індекс для “Erasmus+” Європейського Союзу (між-

народна діяльність) становить – 2,76. QS World

University Rankings (академічна діяльність) – 8 та її

індекс 1,16. Nature Index (цитованість наукових

праць вчених університету у високорейтингових

наукових виданнях) – 11 та її індекс – 1,1. UniRank

(якість представлення та популярність ЗВО в інтер-

нет-просторі на основі незалежних вебометричних

показників) – 18 та її індекс – 1,8. Результати (за

сумою балів) Всеукраїнських студентських олімпіад

2018/2019 рр. і конкурсів наукових робіт

2019/2020 (якість підготовки) – 18 позиція, а ра-

зом переможців – 94 (індекс – 0,99). Премії

Президента України та Верховної Ради України для

молодих вчених (навчально-наукова робота) –

загальна кількість – 3, рейтинг – 5, індекс – 0,28.

Кількість отриманих патентів вченими університету

у 2020 році – 16, рейтинг – 43, індекс – 2,37.

Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за

кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім

конкурсним балом у 2020 році (привабливість уні-

верситету для абітурієнтів) – 57,5, рейтинг заяв –

19 тощо. Відзначимо, що при складанні цьогорічно-

го рейтингу експерти враховували сучасні тенденції

розвитку вищої освіти в Україні та світі, яка зазнає

глибинних змін, зокрема в результаті впливу панде-

мії COVID-2019. Що стосується базових принципів

визначення рейтингів університетів України, то

серед них є такі складники: забезпечення відкрито-

сті, прозорості, об’єктивності й незалежності ранжу-

вання університетів, урахування всебічності та

багатогранності діяльності університетів, пріоритет-

ність євроінтеграційних процесів тощо. Цьогорічне

рейтингування університетів України здійснено за

сукупністю показників їхньої діяльності. Зовнішні-

ми незалежними організаціями визначалися рей-

тинги університетів за певними показниками.

Застосували й метод Дельфі. Експерти проєкту

“Топ-200 Україна” визначили вагові коефіцієнти

окремих номінацій. Для кожного університету роз-

раховувалося середнє зважене значення Індексу

університету за групою номінацій. Результуючий

рейтинг університету по групі номінацій визначав-

ся як зворотна величина до Індексу університету.

n На сайті Приймальної комісії ЗНУ відкрили

реєстрацію для проходження творчого конкурсу.

Для вступу на спеціальності 017 “Фізична культура

і спорт (Фізичне виховання; Спорт; Фітнес та рек-

реація)”, 022 “Дизайн (Графічний дизайн)”, 026

“Сценічне мистецтво (Театральне мистецтво)”,

191 “Архітектура та містобудування” на місця дер-

жавного (регіонального) замовлення на денну та

заочну форму навчання за освітнім ступенем

бакалавра необхідно скласти творчий конкурс у

період з 01 липня по 13 липня 2021 р. У період з

14 по 23 серпня будуть проводитись додаткові

сесії творчих конкурсів для вступників, які всту-

пають винятково на місця за кошти фізичних

та/або юридичних осіб.

НОВИНИНа засіданні Вченої ради ЗНУ вирішували стратегічні питання 
розвитку університету та формування системи академічної доброчесності

Днями відбулося чергове засідання Вченої

ради ЗНУ, на якому розглянули результати вико-

нання Стратегії розвитку вишу на 2018-2022

роки, формування стратегії на майбутнє, впро-

вадження загальноєвропейських принципів ака-

демічної доброчесності в університеті, результа-

ти виховної роботи в ЗНУ у 2020/2021 навчаль-

ному році тощо. 

На початку робочого зібрання ректор Микола

Фролов звернув першочергову увагу учасників

на окремі важливі моменти, пов’язані з особли-

востями вступу-2021. Йшлося про формування

мінімальної індикативної ціни на різних формах

навчання для вступників на освітньо-професійні

програми бакалаврського, магістерського рів-

нів, а також – молодшого бакалавра. У рамках

порядку денного присутні обговорили доповідь

першого проректора Олександра Бондаря “Про

виконання Стратегії розвитку ЗНУ на 2018-2022

роки у 2020/2021 навчальному році”. Олек-

сандр Григорович наголосив, що цей документ –

важливий, адже ним, а також рішеннями Вченої

ради ЗНУ керуються всі галузі діяльності універ-

ситету. Доповідач поетапно окреслив усі рівні

виконання поставлених перед академічним

колективом завдань, зокрема тих, що стосують-

ся макроекономічного рівня та самої стратегії. А

також звернув увагу присутніх на новації в зако-

нодавстві, що регламентують галузь освіти.

Про впровадження загальноєвропейських

принципів академічної доброчесності в універ-

ситеті протягом останніх 5 років доповів прорек-

тор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов.

За цей час створили певну система академічної

доброчесності в ЗНУ, яка не тільки підвищила

імідж і довіру до університету з боку колег, зокре-

ма й закордонних, а ще позитивно впливає на

результати вдалого вступу та розподіл бюджетних

місць, що враховується експертами під час акре-

дитації. 

Йшлося й про стан виховної роботи в ЗНУ у

2020/2021 навчальному році. Про її результати,

завдання та перспективи розповів присутнім на

засіданні проректор з наукової роботи Геннадій

Васильчук. Він передусім наголосив, що вихов-

ний складник залишається поряд з освітою та

наукою невід’ємною частиною процесу станов-

лення висококваліфікованого фахівця.

На засіданні також йшлося про інші важливі

робочі питання.

ВІТАЄМО



Нещодавно на підсумковій конференції за

високі досягнення в студентській науково-дослід-

ній роботі протягом 2020/2021 навчального

року та з нагоди Дня науки в ЗНУ нагородили

учасників ХІІІ загальноуніверситетської науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і

молодих вчених “Молода наука-2021”. Під час

засідання учасників конференції привітали пред-

ставники адміністрації університету, науково-

дослідної частини, Наукового товариства студен-

тів, аспірантів і докторантів і новоствореної Ради

молодих вчених.

Цей щорічний захід відбувається за дієвої підт-

римки ректорату ЗНУ, зокрема ректора Миколи

Фролова. Від імені керівництва університету та-

лановиту молодь привітав проректор з наукової

роботи, професор Геннадій Васильчук, відзначив-

ши, що саме вони – найкращі, й що ними – май-

бутнім української науки – пишається увесь уні-

верситет. Він висловив окрему подяку перемож-

цям олімпіад і конкурсів наукових робіт, які

сприяють зростанню рейтингу університету.

Начальниця науково-дослідної частини Оксана

Болдуєва та голова Ради молодих вчених, доцент

кафедри програмної інженерії Сергій Чопоров

побажали присутнім на заході нових здобутків, а

також нагадали, що наука починається з наполег-

ливості. Окрім іншого, керівники наукових струк-

тур університету запевнили, що завжди всіляко

підтримуватимуть ініціативи студентів і запросили

звертатися до них особисто або до представників

відділів, де їм зможуть завжди надати консульта-

цію та підтримку.

Голова Наукового товариства студентів, аспі-

рантів і докторантів ЗНУ Олександр Смирнов,

своєю чергою, запросив університетську молодь

приєднатися до діяльності цієї авторитетної орга-

нізації, аби знати, в якому напрямку розвиваєть-

ся сьогодні наука та які галузі є перспективними

та найбільш затребуваними на сьогодні. Він

також відзначив, що карантин переформату-

вав життя й діяльність керованої ним організа-

ції, але структура продовжує плідно розвива-

тися й надавати підтримку талановитим на-

уковцям. 

Учасники засідання заслухали звіти голів

факультетських НТСАД. Про результати діяльності

студентів-науковців Інженерного навчально-нау-

кового інституту ЗНУ доповіла заступниця голови

цієї наукової організації Мілена Сьомчина. Свої

звіти також представили голови НТСАД історично-

го факультету Олександра Мозгова, факультету

соціальної педагогіки та психології Іван Обис-

калов, заступник голови НТСА економічного

факультету Олександра Сидір та інші. Вони нада-

ли фотозвіти щодо участі студентів у всеукраїнсь-

ких олімпіадах, обласних конкурсах тощо та їхніх

наукових перемог. Згадали доповідачі також про

проведення засідань круглих столів, наукових

семінарів, конференцій, лекцій, наукових захо-

дів, спільних із іншими закладами вищої освіти,

пошук нових форматів роботи. Йшлося й про про-

ведення просвітницької роботи представниками

цих організацій щодо популяризації наукової

діяльності серед студентів (лекторії, вебінари) та

залучення до наукової діяльності студентів молод-

ших курсів тощо. 

Під час урочистої частини заходу відбулося тра-

диційне нагородження цілої плеяди молодих нау-

ковців університету – грамотами за підписом

ректора Миколи Фролова, які їм вручив прорек-

тор з наукової роботи Геннадій Васильчук. При

цьому він із гордістю наголосив, що минулого

року дипломи різного рівня здобули 52 молодих

науковці університету, а вже на сьогодні, за

перше півріччя, – 29 осіб стали переможцями

різного роду наукових заходів. Їхні досягнення

наукова спільнота привітала гучними оплесками.

А Геннадій Миколайович вручив їм заслужені

нагороди. 

За високі досягнення в студентській науково-

дослідній роботі протягом 2020-2021 н.р. та з

нагоди Дня науки відзначено грамотами ректора

58 студентів-науковців ЗНУ та університетських

коледжів.

Тези доповідей учасників конференції “Молода

наука-2021” оприлюднені в 5 томах на сторінці

Наукового товариства студентів, аспірантів і док-

торантів на сайті ЗНУ. Варто відзначити, що

загальноуніверситетська науково-практична кон-

ференція “Молода наука” з року в рік набуває

все більшої популярності серед молодих науков-

ців університету.

Наприкінці заходу проректор з наукової роботи

Геннадій Васильчук подякував усім присутнім за

плідне просування університетської науки та

побажав молодим науковцям нових здобутків і

перемог. А ще – озвучив подальші наукові плани

й запросив активно приєднуватися до заходів, які

пропонує ЗНУ, зокрема це стосується міжнарод-

ної мобільності студентів тощо.
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n 15 червня – декана філологічного факультету, професора кафедри української літерату-
ри Тамару Володимирівну Хом’як; завідувача кафедри кримінального права та правосуд-
дя, професора Юлію Володимирівну Пирожкову;
n 17 червня – провідного аудитора ректорату Ірину Станіславівну Должикову;
n 18 червня – професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування Ольгу
Михайлівну Зборовську;
n 20 червня  – професора кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Наталію
Федорівну Шевченко;
n 23 червня – заступника декана з наукової роботи факультету журналістики, професора
кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Вікторію Анатоліївну
Ковпак;
n 24 червня – професора кафедри соціальної філософії та управління Ірину Юріївну
Чайку; директора Регіонального інформаційно-виробничого вузла Людмилу Гаврилівну
Коміссарову;
n 25 червня – начальника відділу моніторингу, якості освіти і ліцензування Марину
Анатоліївну Томченко;
n 29 червня – в.о. заступника декана з навчальної роботи факультету іноземної філології,
доцента кафедри англійської філології Катерину Миколаївну Василину;
n 30 червня – професора кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Євгенія
Анатолійовича Клопоту;

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Колектив ЗНУ вітає іменинників…

…і ювілярів університету!
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https://www.youtube.com/channel/UC_HsyeS3czipt7czldAHFzw

На економічному факультеті ЗНУ 
відбулася зустріч випускників різних років

n 17 червня – фахівця 1 категорії навчально-науково-дослідної лабораторії археологічних
досліджень науково-дослідної частини Надію Анатоліївну Бєлік; прибиральницю навча-
льного корпусу № 11 Наталію Георгіївну Александрову; прибиральницю навчального кор-
пусу № 2 Ларису Станіславівну Буяльську;
n 19 червня – прибиральницю службових приміщень навчального корпусу № 10
Валентину Олександрівну Мамедову;
n 23 червня – бібліотекаря 1 категорії наукової бібліотеки Олену Олександрівну Качан-
ську;
n 24 червня – прибиральницю навчального корпусу № 1 Тетяну Михайлівну Опару;
n 25 червня – охоронника відділу охорони Сергія Олексійовича Рубаненка;
n 27 червня – викладача кафедри слов’янської філології Наталію Валентинівну Козленко;
n 28 червня – заступника директора з навчальної роботи Інженерного навчально-науко-
вого інституту ЗНУ Тетяну Анатоліївну Шарапову.

На економічному факультеті Запорізького національ-

ного університету влаштували справжнє свято, на яке

чекають щороку всі його представники – день зустрічі

випускників. 

На початку заходу пролунали Гімн України та Гімн

економічного факультету. Після цього зі щирими схви-

льованими словами до присутніх звернулася декан

економічного факультету Алла Череп. Вона запевнила,

що скільки б не минуло років із моменту випуску, еко-

номічний фа-

культет і ЗНУ

загалом зав-

жди гостинно

відчинятимуть

двері для ви-

пускників. Та-

кож Алла Васи-

лівна зазначи-

ла, що представники факультету пишаються своїми

випускниками, які впевнено будують кар’єру в усіх

галузях економіки, у фінансових установах та в банках,

в освіті тощо.

Крім того, Алла Василівна нагадала всім учасникам

зустрічі, що 16 вересня 2021 року на економічному

факультеті святкуватимуть його 30-річчя. Декан запро-

сила всіх приєднатися до відзначання цієї важливої в

історії факультету дати. 

Також усіх присутніх на заході привітав проректор з

науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр

Гура. Він зазначив, що як проректор радий бачити

випускників у сті-

нах вишу, подяку-

вав за те, що вони

не забувають про

рідний факультет і

підтримують його,

зокрема стаючи

р о б ото д а в ц я м и

для наступних поколінь студентів. Олександр Іванович

від імені всіх випускників подякував декану факультету

Аллі Череп і всім його викладачам.

Студентам, які мали найкращі показники в різних

видах діяльності, урочисто вручили почесні грамоти.

Крім того, серед почесних гостей заходу були головна

бухгалтерка автосалону “Вольво” Людмила Литвинова,

директор видавництва “Вектор” Віктор Мокшанов,

директор екотехнологічної компанії “Гранік” Геннадій

Дубов і радник генерального директора “Запоріжжя-

обленерго” Віктор Остапенко. Усі вони сказали багато

теплих слів на адресу економічного факультету ЗНУ, а

також відзначили високий рівень знань, який виклада-

чі вишу передають його випускникам. 

До всіх присутніх на заході звернулися завідувачі

кафедр: Дмитро Бабміндра (кафедра міжнародної еко-

номіки, природних ресурсів та економіки міжнародно-

го туризму), Неля Проскуріна (кафедри обліку та опо-

даткування), Анатолій Кущик (кафедра фінансів, бан-

ківської справи

та страхування),

Наталія Мак-

сишко (кафедра

економічної кі-

бернетики) та

Микола Іванов

(кафедра управ-

ління персоналом та маркетингу). Усі вони презентува-

ли діяльність своїх кафедр, розповіли про їхній розви-

ток, здобутки викладачів і студентів, а також поділилися

планами на подальший розвиток факультету. Вони

подякували всім випускникам, хто не забуває про ЗНУ

й запевнили, що їх завжди будуть раді бачити на рідних

кафедрах.

Після цього надали слово самим винуватцям свята –

випускникам економічного факультету різних років. До

присутніх звернулися Катерина Гаврилова, Олена

Кудашова, Юлія Гороховець, Ярослав Вовк і багато

інших. Вони розповіли, як знання та навички, здобуті

під час навчання в ЗНУ, допомогли їм у працевлашту-

ванні та побудові кар’єри. Також випускники щиро

подякували викладачам за те, що ті не лише надають

сучасні актуальні знання й формують професійні ком-

петенції майбутніх фахівців економічної галузі.

У виші відбулося нагородження талановитих студентів 
за результатами щорічної конференції “Молода наука-2021”


