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Ректор ЗНУ Микола Фролов: ефективність діяльності університету
визнана на рівні МОН України
Головними питаннями, які обговорювали учасники засідання Вченої ради
вишу, стали підсумки наукової роботи в ЗНУ у 2020 році та завдання з підвищення її ефективності, а також модернізація роботи наукової бібліотеки й
актуалізація діяльності відокремленого структурного підрозділу “Запорізький
гідроенергетичний фаховий коледж ЗНУ”.
На початку засідання ректор Микола Фролов звернув увагу присутніх на
стан справ в університеті й на основні досягнення, які має ЗВО, завдяки спільним напрацюванням і злагодженій роботі всього університетського колективу.
Так, число здобувачів різних рівнів вищої освіти у ЗНУ зросло більш ніж на
3000 осіб.
Микола Олександрович радо вручив документи, які є свідченням визнання
наукової діяльності представників ЗНУ. Диплом доктора технічних наук отримав доцент кафедри електротехніки та енергоефективності Віктор Коваленко,
який успішно захистив дисертацію за спеціальністю “Перетворювання відновлювальних видів енергії”. Окрім цього, Свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір – комп’ютерна програма “Об’єктно-орієнтована бібліотека класів, що реалізують інтерпретацію складних арифметичних виразів «PARSER»“
(“PARSER”) – отримав авторський колектив у складі науковців математичного
факультету: це – Сергій Чопоров, Сергій Гоменюк, Марія Ігнатченко, Михайло
Клименко й Ольга Головань. Ще одне Свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір – комп’ютерна програма “Шаблонно об’єктно-орієнтована бібліотека класів, що реалізують побудову локальних матриць жорсткості, маси та
демпфування скінченного елементу «FE»”, – вручили авторам Андрію Лісняку,
Сергію Гребенюку, Оксані Спиці, Олексію Кудіну й Олександру Олійнику.
Відповідне Свідоцтво отримала й комп’ютерна програма “Розрахунок деформування підресореної діафрагми вулканізаційного обладнання «Diafr»”, яку
розробив Сергій Левчук.

Одним із провідних моментів засідання Вченої ради став звіт проректора з
наукової роботи Геннадія Васильчука про підсумки наукової роботи в ЗНУ в
2020 році та завдання щодо підвищення її ефективності. Як зазначив проректор, наукова діяльність є невід’ємним складником життєдіяльності університету та забезпечує інтеграцію освіти і науки. Результати досліджень науковців університету – важливий інструмент розвитку міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва із закордонними вишами, науковими установами та підприємствами. Зокрема, науковий складник – один із ключових

напрямків у Стратегії розвитку Запорізького національного університету
на 2018-2022 рр.
Також чималий інтерес учасників заходу викликала доповідь директорки
наукової бібліотеки ЗНУ Ніни Чалої про модернізацію роботи цього структурного підрозділу. Передусім це стосується формування електронного контенту й
переходу діяльності бібліотеки на систему штрих-кодів, що дозволить мінімізувати паперову роботу. Учасники наукового зібрання активно підтримали такі

прогресивні зміни, затвердивши відповідний проєкт рішення. Наразі важливим моментом, який дозволить читачам максимально ефективно використовувати ресурси бібліотеки, є робота, яку мають активізувати на факультетах, із
залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів до інформаційної та тренінгової роботи з використання наукометричних баз Web of
Science, Scopus, повнотекстових баз ScienceDirect, SprigerLink.
Про ефективність діяльності Запорізького гідроенергетичного фахового
коледжу ЗНУ звітував його директор Віктор Черненко. Він згадав про етапи
становлення освітнього закладу, розповів про його викладацький колектив,
представив кількісні та якісні показники щодо діяльності коледжу, акредитації
освітніх програм тощо. Також на заході відзначили, що у 2020 році коледж
випустив майже 180 молодих фахівців. Серед них 55 працевлаштовані, а ще
90 – продовжили навчання в ЗНУ. Цього року планується здійснити випуск
близько 200 осіб.
Крім того, за час зібрання ректор ЗНУ Микола Фролов відзначив, що ефективність діяльності університету визнана на рівні МОН України, обсяги державного фінансування згідно з формульним розподілом коштів суттєво збільшено
порівняно із минулим роком. Викладачі, співробітники університету вчасно й
у повному обсязі отримують зарплати, премії та заохочення за досягнення,
студенти – стипендіальні виплати. Разом із керівництвом університетської
профспілки у виші розробили механізм і здійснюють виплати тим працівникам, які захворіли на коронавірус, а також – компенсації на медичне страхування. Відбувається й підготовка до продовження ремонтних робіт і модернізації університетських приміщень, зокрема, Інженерного навчально-наукового інституту. Крім того, триває створення одного з найкращих в Україні коворкінг-центрів на базі ЗНУ. Отже, університет інтенсивно розвивається, його творчий академічний колектив з оптимізмом дивиться в майбутнє, пишається своїми досягненнями та має чимало важливих завдань.

У ЗНУ для школярів провели Обласну предметну олімпіаду вишу з математики
Цей важливий освітній та профорієнтаційний
захід зібрав у ЗНУ учнів 7-11 класів закладів
загальної середньої освіти м. Запоріжжя й Запорізької області. Відзначимо, що такі змагання для
школярів проводяться з метою підтримки високої
якості математичної та природничої освіти, мотивації до наук і забезпечення неперервності олімпіадного руху в Україні.

До організації заходу долучились представники
керівництва вишу: перший проректор Олександр
Бондар і проректор з науково-педагогічної та

навчальної роботи Олександр Гура. Вони побажали всім учасникам наснаги, перемоги, задоволення від спілкування з однодумцями та розширення
кола знайомств. Також вони нагадали, що двері
вишу будуть завжди відкриті для талановитої молоді, яка прагне стати високопрофесійними фахівцями. Викладачі ЗНУ взяли безпосередню участь у
проведенні олімпіади та в перевірці виконаних
завдань. Треба зазначити, що подібна практика
стала вже традиційною для вишу.
Загалом, за даними організаторів, участь в олімпіаді взяли 135 учнів. Розповідаючи про перебіг
заходу, начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Галина Микитів наголосила, що учасники попередньо
проходили реєстрацію на сайті вишу. Серед них
були представники закладів загальної середньої
освіти м. Запоріжжя та Запорізької області. При
цьому, найбільша кількість учасників із Мелітопольського, Бердянського, Василівського районів. До
речі, переможці будуть рекомендовані для участі у
Всеукраїнській математичній олімпіаді.

За словами завідувача кафедри загальної математики ЗНУ, співголови журі Ігоря Зіновєєва, представники математичного факультету й керівництво

Запорізького національного університету виступили з ініціативою проведення цієї олімпіади з
повним методичним забезпеченням завдань.
Зокрема, до складу журі залучили провідних викладачів кафедри загальної математики та кафедри
фундаментальної математики ЗНУ.

НОВИНИ
n У Почесному Консульстві Латвії в Запоріжжі відбулось підписання договору про
співробітництво із ЗНУ. Визнаючи важливість співпраці в підготовці фахівців із
вищою освітою зі спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії” та керуючись прагненням до взаємовигідних дружніх відносин,
співробітництва та партнерства, договір
засвідчив своїм підписом Почесний Консул
Латвійської Республіки Юрій Підгорний.
Переговори щодо укладення угоди велися
заступником декана історичного факультету з міжнародної діяльності Станіславом
Черкасовим. Завдяки досягнутим домовленостям, здобувачі вищої освіти бакалаврату та магістратури ОП “Країнознавство”
отримають можливість проходження перекладацької та експертно-аналітичної практик на базі Консульства, додаткові можливості залучення до міжнародних проєктів і
грантових урядових програм Латвії.
n На економічному факультеті ЗНУ приділяється належна увага питанням взаємодії
з бізнесом, укладаються угоди про співробітництво зі стейкхолдерами. А також тут
надається допомога всім охочим започаткувати власну підприємницьку справу, для
чого, зокрема, й функціонує академічний
бізнес-інкубатор. Нещодавно відбулося
його позачергове засідання, проведене
деканом Аллою Череп, для вирішення організаційних питань співпраці з учасниками
АТО й ООС. У цій нараді також брали участь
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Андрій Линенко та
начальник Відділу у Запорізькій області
Міністерства у справах ветеранів України
Костянтин Денисов. Присутнім учасникам
АТО й ООС Алла Череп анонсувала результати роботи бізнес-інкубатора й перспективи
взаємної співпраці. У гостей уже сформувалися цікаві задуми щодо напрямів майбутньої підприємницької діяльності, тож ці
ідеї детально розглянули, визначили ті
питання, котрі потребують вирішення до
наступної зустрічі. Запланували провести
збір та опрацювання інформації, необхідної
для підготовки бізнес-проєктів для участі в
регіональних конкурсах. Крім того, учасники сформували амбітну мету – участь у міжнародних грантових програмах для отримання фінансування, потрібного для розвитку підприємництва учасниками АТО й
ООС за підтримки бізнес-інкубатора ЗНУ.
n У Запорізькому національному університеті велику увагу приділяють тому, щоб студенти могли опановувати в стінах закладу
вищої освіти сучасні спеціальності, які
користуються популярністю на вітчизняному ринку праці. Колектив вишу постійно
оновлює перелік освітніх програм, відгукуючись на вимоги часу. Зокрема, цього
року абітурієнти, зацікавлені в навчанні на
історичному факультеті, зможуть зробити
свій вибір на користь освітньої програми
“Діджитал-історія” (спеціальність 032 “Історія та археологія”). Для вступу на цю програму надаватимуть такі сертифікати: “Українська мова і література”, “Історія України” – обов’язково. На вибір – один сертифікат із низки таких предметів, як “Математика”, “Іноземна мова”, “Біологія”, “Географія”, “Фізика”, “Хімія”.
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У ЗНУ нагородили переможців конкурсу
соціальних проєктів школи лідерів учнівського самоврядування
В університеті відбулося урочисте
нагородження студентів 1 курсу й
старшокласників м. Запоріжжя – випускників Школи лідерів учнівського
самоврядування, яка минулого навчального року діяла на базі вишу.
Захід проходив із дотриманням усіх
карантинних обмежень і санітарногігієнічних вимог. Представники ЗНУ

У його рамках проходили майстеркласи, тренінги, презентації, практичні завдання, квести, спрямовані
на розвиток лідерських якостей
запорізьких старшокласників. Однак
минулого навчального року, серед
іншого, робота Школи була пов’язана з проведенням конкурсу соціальних проєктів.

подбали про те, щоб зустріч із ректором Миколою Фроловим, проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександром Гурою та
начальником відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Галиною
Микитів і вручення заслужених нагород перетворилося на свято
для творчої, активної й амбіційної
молоді.
Нагадаємо, що масштабний профорієнтаційний проєкт “Школа лідерів
учнівського самоврядування”, що
провадиться співробітниками відділу
доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування під
керівництвом Галини Микитів та за
всебічної підтримки проректора
Олександра Гури, вже перетворився
на добру традицію для нашого вишу.

У результаті у квітні 2020 року на
сайті ЗНУ відбувалось голосування
за відеопрезентації фіналістів конкурсу проєктних заявок учасників
Школи лідерів учнівського самоврядування. До його фіналу потрапили
два проєкти-лідери. За результатами
голосування 6 397 осіб-учасників
розподілили місця між переможцями. Зокрема, 45,27% голосів отримав проєкт “Південний пляж для
тебе”, у якому розроблений екологічний та зручний для відпочинку
дизайн Південного пляжу. 54,73%
голосів отримав і переміг у конкурсі
проєкт “Раніше було краще”, присвячений проблемі забруднення
лісосмуги в Шевченківському районі (між вулицями Чарівна та Магістральна). Зокрема, варто відзначити, що лідери обох команд – уже

студенти ЗНУ. Андрій Христич вступив на ФІФ, Андрій Тягунов став студентом ФСУ. Своїм вибором хлопці
підтвердили, що талановита, активна й амбіційна молодь надає перевагу Запорізькому національному
університету.
Переможці зустрілися із ректором
ЗНУ Миколою Фроловим й отримали
почесні грамоти та подарунки –
мерч із логотипом закладу вищої
освіти. Також команда-переможець
отримала грошову винагороду –
5 тис грн, а команда, яка посіла
2 місце, – 3 тис грн. Заплановано,
що ці кошти їхні учасники використають для реалізації своїх соціальних проєктів. Під час зустрічі з переможцями Микола Олександрович
наголосив на тому, що в Запорізькому національному університеті
дбають про те, щоб абітурієнти могли ознайомитися з можливостями,
які відкриває для них виш, ще під

час навчання в школі й зробити усвідомлений вибір закладу вищої освіти
для здобуття потрібних сучасним
фахівцям актуальних знань і навичок.

Школа Конфуція ЗНУ презентує нові актуальні проєкти
Викладач Школи Конфуція, що діє на базі ЗНУ, професор Ван Цзінчжоу провів тренування, присвячене циклу
вправ оздоровчої дихальної гімнастики Бадуаньцзіньцигун. Серед 140 осіб, які змогли взяти участь у заняттях, – представники ЗНУ, Школи Конфуція, Запорізької
обласної федерації ушу та інші. Цей захід викликав неабиякий інтерес у широкого кола глядачів, а охочих приєднатися до першого такого заняття з фахівцем виявилося більше, ніж зміг вмістити обмежений формат конференції. Ідею проведення оздоровчого тренінгу ініціювали
представники адміністрації ЗНУ та Школи Конфуція –
ректор Микола Фролов, директори Школи – Володимир
Волков (від української сторони) й У Шихун (від китайської сторони) – разом із президентом Запорізької обласної федерації ушу Євгеном Шульгою та китайським
фахівцем з ушу і цигун Ван Цзінчжоу.
Ці програми діють у рамках тристороннього договору
(ЗНУ – Аньхойський педагогічний університет (м. Уху,
провінція Аньхой, Китай) – Запорізька обласна федера-

ція ушу). Презентовані під час заняття методики, як виявилося, найкраще впливають на організм людини та
здатні в період карантинних обмежень запобігти депресивним станам, підняти настрій і бадьорість духу. Так

М і н і с те р ств о о св і т и і на у к и У к р а ї ни
З ап о р і зь кий н а ц і он а л ьн и й у н і в ер си те т
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

n професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування – 1,0 ставки
n професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1,0 ставки
n доцент кафедри німецької філології і перекладу – 1,0 ставки
n доцент кафедри хімії – 2,0 ставки
n доцент кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини – 2,0 ставки
n доцент кафедри обліку та оподаткування – 1,0 ставки
n доцент кафедри управління персоналом і маркетингу – 2,0 ставки
n доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування – 2,0 ставки
n доцент кафедри викладання другої іноземної мови – 1,0 ставки
n доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування – 2,0 ставки
n доцент кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю – 1,0
ставки
n доцент кафедри видавничої справи та редагування – 1,0 ставки
n старший викладач кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини – 1,0 ставки
n старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування – 1,0 ставки
n викладач кафедри викладання другої іноземної мови – 1,0 ставки
n асистент кафедри романської філології і перекладу – 1,0 ставки
n асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови – 1,0 ставки
Умови конкурсу:
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
кандидата 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.
Кандидат на посаду старшого викладача повинен мати вищу освіту за фахом, стаж
науково-педагогічної роботи за профілем кафедри в закладах вищої освіти не менше
п’яти років, досвід викладацької, науково-дослідницької роботи (не менше 5-ти опублікованих наукових робіт, участь не менше ніж у 6-ти конференціях) або за наявності
наукового ступеня кандидата наук – стаж не менше ніж три роки.
Кандидат на посаду викладача повинен мати вищу освіту за фахом (випускник аспірантури за спеціальністю, яка відповідає профілю кафедри) і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри в закладах вищої освіти не менше ніж два роки.
Кандидат на посаду асистента повинен мати вищу освіту за фахом (випускник магістратури), що відповідає профілю кафедри.
Заяви на участь у конкурсному відборі подавати протягом місяця з дня надрукування
оголошення за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, навчальний
корпус № 1, відділ діловодства та архіву (каб. 48).
До заяви, зареєстрованої у відділі діловодства та архіву, 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 довідками звертатись за телефонами:
228-75-12 та 228-75-08

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Колектив ЗНУ вітає іменинників…

само вони корисні й для тих, хто перехворів нещодавно
гострими респіраторними захворюваннями, або й
навіть на Covid-19, адже позитивно впливають на відновлювальні функції організму, й, зокрема, на дихальну
систему.

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
Обласна академічна газета “Запорізький університет”
Засновник і видавець –
колектив Запорізького національного університету
Видається – з 1973 року
Керівник: Євген Сокульський
Провідний редактор: Марія Канцелярист
Творчий колектив: Таміла Тарасенко,
Олена Хлистун, Олена Переверзєва
Інтернет-версія – Олени Благодарової
Верстання – Яни Мелінчук
Номер підписаний до друку 05.02.2021

Автори надрукованих матеріалів
несуть відповідальність за підбір
і точність фактів і цитат,
статистичних даних,
які не підлягають
відкритій публікації.
Редакція може
публікувати матеріали
в порядку обговорення,
не поділяючи точку зору автора.

n 1 лютого – заступника декана з навчальної роботи факультету менеджменту, в.о. завідувача кафедри ділової комунікації, доцента Яну Станіславівну Дибчинську;
n 3 лютого – завідувача гуртожитку № 2 Людмилу Григорівну Михайлюк;
n 4 лютого – професора кафедри психології Галину Олександрівну Горбань;
n 5 лютого – заступника декана з міжнародної роботи факультету менеджменту, доцента
кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Наталію
Миколаївну Коваленко; керівника пресслужби Євгена Арнольдовича Сокульського;
n 7 лютого – професора кафедри загальної та прикладної фізики Валерія Григоровича
Міщенка;
n 8 лютого – професора кафедри автоматизованого управління технологічними процесами Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Анатолія Миколайовича
Ніколаєнка; керівника Центру післядипломної освіти Ірину Вікторівну Фролову;
n 14 лютого – директора відокремленого структурного підрозділу “Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій ЗНУ” Олександра Леонтійовича Олійника;

…і ювілярів університету!
n 2 лютого – доцента кафедри металургії Інженерного навчально-наукового інституту
ЗНУ Тетяну Миколаївну Нестеренко;
n 4 лютого – заступника головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку, фінансової
та бюджетної звітності Світлану Анатоліївну Гоздек;
n 5 лютого – викладача відокремленого структурного підрозділу “Економіко-правничий
фаховий коледж ЗНУ” Антоніну Миколаївну Миргород;
n 8 лютого – проректора з наукової роботи Геннадія Миколайовича Васильчука;
n 14 лютого – провідного інженера Центру інформаційних систем та комп’ютерних технологій математичного факультету Василя Валентиновича Брагінця.
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управлінням юстиції: свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу масової
інформації серія 33 №1249-524-пр
від 18 травня 2017 року.
Виходить щотижня
українською мовою.
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