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У ЗНУ обговорили алгоритми формування
стипендіального забезпечення
У Запорізькому національному університеті провели чергове засідання стипендіальної
комісії під головуванням першого проректора Олександра Бондаря. У заході взяли
участь члени стипендіальної комісії, серед
яких: проректор з наукової роботи Геннадій
Васильчук, проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи Олександр Гура, керівник навчально-методичного відділу Людмила
Нестеренко, головний бухгалтер Оксана
Арістова, а також – декани та заступники
деканів факультетів, керівники й співробітники структурних підрозділів, представники студентської ради ЗНУ та профспілки.
Під час зібрання його учасники обговорили поточний стан стипендіального фонду у
виші, йшлося про коригування ліміту стипендіатів, питання затвердження рішень Інженерного навчально-наукового інституту та
факультетських стипендіальних комісій щодо
академічних і соціальних стипендій. Також під
час заходу йшлося про призначення стипендій за особливі успіхи в навчанні.
На початку заходу Олександр Бондар нагадав присутнім про перелік питань порядку
денного та відзначив, що такі розширені засідання є дуже важливими для обговорення
всіх поточних змін у питаннях стипендіального забезпечення. Він прозвітував про поточний стан стипендіального фонду й ліміти стипендіатів освітніх рівнів “бакалавр” і “магістр” на 1 лютого 2021 року. Зокрема,
Олександр Григорович відзначив, що стипендіальний фонд ЗНУ на лютий-червень
2021 року становить 2 млн 401 тис 600 грн.
Сюди входять стипендії студентів, аспірантів і
докторантів вишу. Також розрахували ліміт
стипендіатів на основі кількості студентів на
бюджетній формі навчання на 1 число місяця після закінчення екзаменаційної сесії, що
становить 1939 студентів. Крім того, у розрахунок ліміту включили додаткове призначення стипендії. Так, якщо на курсі навчається
4 студенти бюджетної форми навчання, то

призначається не одна стипендія, а дві, хоч
це і виходить за межі 45%. І таку можливість
матимуть 42 студенти. Також під час засідання затвердили можливість призначення стипендії 1 студенту бюджетної форми навчання
на курсі й спеціальності, якщо ця особа відповідає вимогам на отримання стипендії. Зага-

лом таких стипендіатів бюджетної форми
навчання 50 осіб. При цьому загальний об-сяг
стипендіатів в університеті становить
826 осіб, що складає 43% від тих, хто навчається на бюджеті. Олександр Григорович наголосив, що кошти стипендіального фонду також
спрямують на індексацію стипендій і призначення стипендій за особливі успіхи в навчанні.
Загалом під час засідання ухвалили рішення підняти ліміт стипендіатів до двох, призначити стипендії за наявності одного студента бюджетної форми, якщо рейтинговий бал
складає 75 балів, призначити підвищену стипендію з 1 лютого 2021 року студентам бакалаврату й магістратури, якщо вони мають
рейтинговий бал 90 та вище. Також під час
засідання були одностайно затверджені про-

токоли стипендіальних комісій факультетів та
ІННІ про призначення академічних стипендій.
Доповідач – головний бухгалтер Оксана
Арістова – наголосила, що всі студенти, які
мають право на стипендіальні виплати, отримають їх вчасно та в повному обсязі. Вона
розповіла про новації в призначенні соціальних стипендій, які виплачуються дітям-сиротам. Так, із 1 лютого визначені 3 групи таких
соціальних стипендіатів: 1) діти до 18 років;
2) діти з 18 до 23 років; 3) особи, які стали
сиротами у віці від 18 до 23 років. Учасникам
заходу детально пояснили особливості оформлення наказів про призначення стипендій
цим категоріям стипендіатів та їхні розміри.
Оксана Арістова звернула увагу магістрантів і
тих студентів, які не отримували стипендії, на
необхідність перевірки своїх банківських карток. Крім того, перед учасниками засідання
виступила керівник навчально-методичного
відділу Людмила Нестеренко. Вона відзначила, що 665 студентів отримають звичайну
академічну стипендію 1 300 грн. Для спеціальностей, де передбачена підвищена стипендія, розмір стипендії складає 1660 гривень. Таких стипендіатів 160. Людмила Нестеренко наголосила на важливості перевірки
рейтингових списків стипендіатів, правильного оформлення наказів, перевірки необхідних документів студентів для призначення
соціальних й академічних стипендій, оприлюднення до 8 лютого на сайтах факультетів
інформації про стипендіатів, яким призначено академічні, підвищені академічні й соціальні стипендії. Також вона підкреслила, що
до 12 лютого повинні бути підготовлені накази для призначення стипендій.
Наприкінці заходу перший проректор
Олександр Бондар подякував учасникам
засідання за плідну й оперативну роботу з
вирішення низки важливих питань і зауважив, що питання виплати стипендій фінансово підкріплені та завжди знаходяться під особистим контролем керівництва вишу.

Університетський проєкт “MultiEd” спланував роботу на 2021 рік
У виші провели засідання партнерів консорціуму проєкту Еразмус+
КА2 “Розвиток потенціалу підготовки учителів іноземної мови як шлях
до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України (MultiEd)”, де спланували роботу на 2021 рік. Адміністративноменеджерську нараду модерували представники грантхолдера Університету Тарту (Естонія): координатори і менеджери Крістіна Каллас,
Олександра Головко й Крістіян Клаукс. Від Запорізького національного університету команду представляли проректор з наукової роботи
Геннадій Васильчук, координатор, завідувач кафедри теорії і практики
перекладу з англійської мови Світлана Запольських і менеджер,
доцент кафедри журналістики Катерина Сіріньок-Долгарьова.
Робоча зустріч була дуже насиченою, адже всі європейські й українські партнери мали обговорити спільний план заходів і визначитися
з дедлайнами та звітністю. А робота буде дуже активною. До кінця весняного семестру розроблятиметься кілька напрямків діяльності за
проєктом. По-перше, Астонський університет (Великобританія) разом
з іншими партнерами з ЄС – Університетом Тарту (Естонія) й
Гейдельберзьким університетом (Німеччина) – мають організувати
для український колег семінар зі створення електронного курсу для
вчителів українських закладів середньої та вищої освіти “Методологія
інтегрованого навчання предмету і мови (CLIL)”, який планується розмістити у відкритому доступі на платформах електронного навчання
університетів-партнерів. Такий курс дасть змогу вчителям безоплатно
отримати ресурси, методичні розробки та найактуальніші знання з
методології CLIL від європейських і вітчизняних експертів і застосовувати їх в українських школах і ЗВО. По-друге, європейські партнери
спільно з Національним Еразмус+ офісом в Україні проведуть низку
робочих зустрічей і методичних нарад щодо підготовки силабусів та

інших методичних матеріалів для українських ЗВО, які, за планом проєкту, мають створити нові й оновити теперішні навчальні програми та
курси на факультетах іноземних мов. Ця робота триватиме аж до часу
запуску й пілотування цих курсів, що розпочнеться у 2021-2022 навчальному році. По-третє, масштабним напрямком роботи, яким керуватиме ЗНУ в співпраці з Тартуським університетом, є проведення
опитування студентів ЗВО-партнерів України щодо їхнього досвіду
багатомовної освіти. Таке опитування має бути завершеним у цьому
семестрі, а його результати візьмуть за основу написання стратегій
багатомовної освіти в кожному з вишів-учасників та Національних
рекомендацій “Багатомовна вища освіта в Україні”.

Також під час робочої зустрічі обговорювалися поточні питання реалізації проєкту, зокрема закупівля обладнання для українських вишів
і проведення дисимінаційних семінарів, тренінгів і воркшопів, які до
завершення обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусної хвороби, мають проводитися онлайн.

НОВИНИ
n Здобувачі третього рівня вищої освіти ЗНУ взяли участь у розробці та захисті своїх проєктів із курсу “Основи європейської
проектної діяльності”. Ця навчальна дисципліна – один із перших курсів, який опановують аспіранти-новачки у рамках освітнього складника підготовки докторів філософії. Цей курс дозволяє їм набути багато корисних навичок для майбутньої наукової
діяльності, а також – створює умови, що сприяють народженню
нових корисних ідей та їх практичному втіленню. Навчання тривало упродовж трьох місяців. За допомогою викладачів, докторів і кандидатів наук, доцентів Вікторії Меняйло, Олени Тупахіної,
Володимира Сарабєєва майбутні доктори філософії дізнавалися,
як шукати ідеї для своїх проектів; як правильно ідентифікувати
проблеми; як грамотно формулювати цілі та завдання; визначати результати проекту та їх показники; як управляти проєктами
та попереджувати ризики. Дуже цікавим було те, що викладачі
максимально використовували інтерактивний підхід і групові
форми роботи. Молоді вчені “опинялися й на безлюдному острові”, аби виявити лідера, і працювали в командах, спільно використовуючи інтерактивну дошку. Серед тем, які аспіранти обрали для розробки й захистів своїх проєктів, були такі: “Ораторське
мистецтво та культура спілкування”, “Центр соціальної відповідальності”, “Цифровізація в сучасній освіті: від створення медіаконтенту до онлайн-курсів”, “Рідний край пізнавай – вперед
вирушай” “Віртуальні окуляри для навчання”, “Психологічна підтримка освітян”, “Доступність освіти для людей з інвалідністю”,
“Від теорії до практики”, “Лекційна аудиторія під відкритим
небом”, “Стоп коронавірус”, “Ковід-19 стоп-фейк”, “Екологічне
місто: знаємо, впливаємо, зберігаємо”, “Вуличне освітлення
с. Василівське”, “Підвісний монорельс” тощо. До кожного проєкту здобувачі підготували яскраві презентації, з яких учасники
заходу могли дізнатися багато цікавого. Викладачі й аспіранти
ставили багато різних запитань розробникам проєктів, що спонукало їх до уточнення та розвитку своїх ідей.
n У ЗНУ за підтримки ректора ЗНУ Миколи Фролова співробітники адміністративно-господарської частини ЗНУ, зокрема проректор з навчально-виробничої роботи та матеріально-технічного забезпечення Сергій Кушнір, продовжили плідну діяльність,
спрямовану на подальше вдосконалення матеріально-технічної
бази закладу вищої освіти. Варто відзначити, що зроблено
чимало важливих кроків для проведення капітальних ремонтів у
гуртожитках університету. Представники цього структурного підрозділу продовжують роботу над проєктами Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Днями робоча група
з координації субпроєктів поставила останні крапки в плані соціального менеджменту. Нагадаємо, що цей проєкт направлений
на капітальний ремонт фасаду будівлі гуртожитків № 3 та № 4.
Уже незабаром відбудеться зустріч з представниками Програми
розвитку Організацій Об’єднаних Націй, підрядниками та інженерами технічного нагляду. Також триває робота над отриманням декларації на початок будівельних робіт та отриманням
погодження від Європейського інвестиційного банку.
n Кафедра української мови філологічного факультету продовжує співпрацю з представниками органів місцевої влади з
метою вдосконалення й підвищення рівня державної української мови. Днями за ініціативи проректора з наукової роботи,
депутата Запорізької міської ради Геннадія Васильчука та за
участю заступника директора Департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради Марини Глущенко в режимі Zoom-конференції доцент
кафедри української мови Наталя Зубець провела навчання з
працівниками Департаменту на тему: “Українська мова під час
виконання службових обов'язків”. Під час заняття обговорили
мовне законодавство в нашій державі, зосередили увагу на
змінах у новій редакції українського правописного кодексу й
ознайомили з умовами їхнього застосування в професійній
діяльності, зокрема при підготовці організаційно-розпорядчої
документації та в діловому спілкуванні. Учасники навчання зосередили увагу на складних випадках слововживання та написання в офіційній комунікації, удосконалили свої навички, виконуючи вправи, тестові завдання, взяли участь у правописному
батлі. Керівники Департаменту висловили щиру подяку науковопедагогічним працівникам Запорізького національного
університету за організоване й проведене навчання
працівників установи.
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Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських робіт
імені В. Кейса об’єднує талановиту молодь і сприяє літературознавчим студіям
Добре знаний у спільноті шекспірознавців в Україні та
за її межами, Всеукраїнський шекспірівський конкурс
студентських робіт імені В. Кейса у 2020 році проходив
уже десятий раз. На базі ЗНУ, де функціонує Український
міжуніверситетський шекспірівський центр (Shakespeare.in.ua) – ініціатор і незмінний організатор цього
конкурсу, його проводять вдруге. Проведення конкурсу –
час важливих змін в його організації та підготовки. Уже
вдруге він відбувається за підтримки МОН України, що

відчутно вплинуло на статус заходу, сприяючи розширенню його географії, зростанню престижу, збільшенню
кількості учасників та урізноманітненні типології проєктів. Зокрема, саме в останні два роки молоді науковці
з провідних вишів країни представляють на розгляд журі
не лише наукові, але й творчі креативні роботи, що
уможливлює долучення не тільки студентів, що навчаються на філологічних спеціальностях, але й майбутніх
театрознавців, істориків, юристів, дипломатів, режисерів, музикантів, політологів, фахівців з It. Загалом на
розгляд журі надійшла 61 робота від представників
16 університетів України.
Окремо варто відзначити, що незмінним лідером за
кількістю учасників залишається Запоріжжя: 22 проєкти
було представлено студентами Запорізького національного університету, 7 – Класичного приватного університету. Це й не дивно, адже саме місто Запоріжжя, де упродовж 10 років успішно працює креативна команда ентузіастів під керівництвом професорки Наталії Торкут, сьогодні справедливо вважається центром українського
шекспірознавства, добре відомим далеко за межами
нашої держави. До речі, студенти й аспіранти ЗНУ вкотре успішно презентували свій університет, виборовши
4 призових місця під час інтелектуальних і творчих
змагань.

Керівниця Українського міжуніверситетського шекспірівського центру ЗНУ, голова журі конкурсу Наталія
Торкут розповіла про особливості його проведення в
умовах карантину, про те, які роботи студентів у
2020 році запам’яталися членам журі найбільше:

- На сьогодні всі студенти, які цікавляться шекспірівськими студіями, для участі в конкурсі можуть обрати або
суто наукову тему й написати літературознавчу, лінгвістичну чи театрознавчу розвідку, або якусь креативну
ідею та втілити її у творчий проєкт. Таке розширення формату сприяло появі надзвичайно цікавих, небанальних,
а інколи навіть несподіваних тем, які обрали для дослідження конкурсанти. Так, серед проєктів 2020 року
варто виокремити кілька цікавих й унікальних за задумом робіт.
Наталія Миколаївна розповіла, що конкурс відзначив
свій ювілей. Що змінилося за роки його становлення й
розвитку? А що, навпаки, залишилось незмінним, бо від
початку було сенсом для змагання юних любителів творчості Шекспіра? Наталія Торкут відзначила 3 речі.
Найперше, від самого початку й до сьогодні ініціатором
конкурсу виступав Український міжуніверситетський
шекспірівський центр, який долучив до складу журі авторитетних шекспірознавців. Це, здебільшого, науковці –
професори та доценти – провідних закладів вищої освіти
з усієї України, які мають наукові публікації на шекспірівську тематику, більшість із них є членами Європейської шекспірознавчої асоціації. Варто згадати про підтримку Союзу українок Америки, члени якого щороку
надають призи переможцям. Так, ті, хто вибороли
1 місце, отримували 500 доларів, ті, хто здобули 2 місце
в конкурсі, одержували 300 доларів, а ті, хто посів
3 місце, – нагороду в розмірі 200 доларів. Розповідаючи
про важливі складники іміджу конкурсу, потрібно

обов’язково згадати, що його назвали іменем Віталія
Кейса, адже цей представник української діаспори в
США дієво сприяв інтернаціоналізації шекспірівських
студій. Пан Віталій від початку заснування конкурсу входив до складу його журі. На жаль, у 2014 році його не
стало. Організатори конкурсу вирішили назвати змагання юних шекспірознавців на честь цього сучасного українського (діаспорного) науковця. Також важливо пам’ятати, що особливість Українського міжуніверситетського
шекспірівського центру ЗНУ полягає в тому, що це – міжфакультетська структура, тож до його діяльності залучені
представники різних факультетів вишу, а не лише
факультету іноземної філології. Зокрема, серед членів
журі конкурсу – завідувачка кафедри слов’янської філології філологічного факультету, професорка Ірина
Павленко – відома літературознавиця, яка заохочує студентів до шекспірівських студій.
Варто наголосити, що члени високопрофесійного журі,
оцінюючи роботи конкурсантів, відзначили науковість і
виваженість підходу юних учених до розкриття обраних
ними тем для дослідження, оригінальність поглядів і актуальність їхніх наукових розвідок.

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
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оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

n директор Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету – 1,0 ставки;
n завідувач кафедри електротехніки та енергоефективності, професор Інженерного
навчально-наукового інституту Запорізького національного університету –
1,0 ставки;
n завідувач кафедри металургії, доцент Інженерного навчально-наукового інституту
Запорізького національного університету – 1,0 ставки;
n завідувач кафедри обробки металів тиском, доцент Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету – 1,0 ставки;
n доцент кафедри соціології – 5,0 ставок;
n доцент кафедри соціальної філософії та управління – 1,0 ставки;
n доцент кафедри адміністративного та господарського права – 1,0 ставки;
n доцент кафедри конституційного та трудового права – 1,0 ставки;
n доцент кафедри кримінального права та правосуддя – 3,0 ставки;
n доцент кафедри цивільного права – 2,0 ставки;
n доцент кафедри дизайну – 1,0 ставки;
n доцент кафедри дошкільної та початкової освіти – 1,0 ставки;
n доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності – 1,0 ставки;
n доцент кафедри акторської майстерності – 1,0 ставки;
n старший викладач кафедри адміністративного та господарського права –
1,0 ставки;
n старший викладач кафедри дизайну – 5,0 ставок;
n викладач кафедри дизайну – 1,0 ставки.
Умови конкурсу:
Кандидат на посаду директора Інженерного навчально-наукового інституту повинен
бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту
за фахом, науково-педагогічний стаж роботи в закладах вищої освіти не менше ніж
п’ять років, науковий ступінь відповідної галузі наук та/або вчене звання.
Кандидат на посаду завідувача кафедри, професора повинен мати вищу освіту за
фахом, вчене звання професора, науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і
стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри в закладах вищої освіти не
менше ніж п’ять років.
Кандидат на посаду завідувача кафедри, доцента повинен мати вищу освіту за
фахом, вчене звання доцента, науковий ступінь кандидата відповідної галузі наук 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 опублікованих наукових робіт, участь не менше ніж у 6 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 науковопедагогічної роботи за профілем кафедри в закладах вищої освіти не менше ніж
два роки.
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…
n 17 лютого – професора кафедри менеджменту організацій та управління проєктами Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Марину Андріївну Ажажу;
n 19 лютого – завідувача кафедри новітньої історії України, професора Федора
Григоровича Турченка; завідувача кафедри міського будівництва і господарства
Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ, доцента Андрія Вікторовича Банаха;
n 20 лютого – завідувача кафедри обробки металів тиском Інженерного навчальнонаукового інституту ЗНУ, доцента Олександра Вікторовича Явтушенка;
n 21 лютого – професора кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Ольгу Леонідівну Клименко;

…і ювілярів університету!
n 18 лютого – бухгалтера 1 категорії відділу бухгалтерського обліку, фінансової та
бюджетної звітності Людмилу Миколаївну Приставку.
Зареєстровано Запорізьким обласним
управлінням юстиції: свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу масової
інформації серія 33 №1249-524-пр
від 18 травня 2017 року.
Виходить щотижня
українською мовою.
Поширюється безкоштовно.
0,5 друкованого аркуша.
Наклад 1 000 примірників.
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