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Нещодавно директор Школи Конфуція ЗНУ від китайської сторони, науко-

вець Аньхойського педагогічного університету (Китайська Народна Респуб-

ліка) У Шихун зустрівся з ректором Миколою Фроловим та іншим представни-

ками адміністрації. У пана У Шихуна збіг термін контракту, тож учений повер-

тається на батьківщину. Під час цієї прощальної зустрічі представники ЗНУ

щиро подякували іноземному колезі за його натхненну працю, спрямовану на

розвиток Школи Конфуція. Також вони висловили сподівання на подальше

плідне українсько-китайське співробітництво. 

На зустрічі були присутні перший проректор ЗНУ Олександр Бондар, прорек-

тор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура, директор

Школи Конфуція від української сторони Володимир Волков і декан історично-

го факультету, активний учасник співпраці Запорізького національного універ-

ситету з Аньхойським педагогічним університетом Володимир Мільчев.

Звертаючись до У Шихуна зі словами найщирішої вдячності, ректор ЗНУ

Микола Фролов відзначив, що важко переоцінити внесок шановного науков-

ця у становлення й розвиток Школи Конфуція в університеті й, головне, у запо-

чаткуванні на факультеті іноземної філології нової спеціальності “китайська

мова та література”. Ректор висловив сподівання, що китайський науковець

незабаром знову приїде до Запоріжжя, аби продовжити співпрацю із ЗНУ.

Микола Олександрович в урочистій обстановці вручив пану У Шихуну почес-

ну грамоту ЗНУ та цінний подарунок на згадку. Своєю чергою, той щиро подя-

кував усім представникам університетом. Він запевнив, що із задоволенням

згадуватиме ці плідні роки співпраці, сповнені здобутками. Перший проректор

Олександр Бондар також зі словами вдячності відзначив важливість діяльності

пана У Шихуна для розвитку Школи Конфуція ЗНУ та українсько-китайської

співпраці загалом. Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Олександр Гура зазначив, що саме завдяки знайомству та співпраці з У

Шихуном, Китай став для нього ближчим, він дізнався багато нового про цю

країну, краще зрозумів її історію та традиції. Декан історичного факультету

Володимир Мільчев наголосив, що вдячний долі за те, що мав змогу приєдна-

тися до міжнародного китайсько-українського проєкту. Перебуваючи майже

три місяці в Центрі дослідження регіону Волга-Дніпро в рамках академічних

обмінів, запорізький професор також проводив студії з історії України та

Запорозького козацтва для китайських слухачів. Саме тоді й виникла ідея

видати книгу нарисів з історії запорозького козацтва XVIII століття, за авто-

рства Володимира Мільчева, китайською мовою. Перекладачем та редакто-

ром цього видання став саме У Шихун.

Так само важливо для подальшої співпраці ЗНУ з науковцями Китайської

Народної Республіки те, що зараз на історичному факультету нашого вишу

навчається донька У Шихуна. Випускниця китайського університету У Венді

вступила до магістратури історичного факультету (спеціальність “Історія та

археологія”). Сама магістранка зазначає, що планує надалі вступити до аспі-

рантури ЗНУ, а на сьогодні вона пише магістерську роботу, у який порівнює

соціальний рух хунхузів, який відбувався в Північному Китаї у XVIII-XIX ст., із

гайдамацьким рухом.

Роки роботи пана У Шихуна стали визначальними для становлення й розвит-

ку Школи Конфуція ЗНУ. Незабаром, коли до Запорізького національного уні-

верситету прибуде новий директор Школи з китайської сторони, розпочнеться

новий важливий етап діяльності цього структурного підрозділу.

n У Запорізькому національному універси-

теті оприлюднили наказ ректора Миколи

Фролова № 65 від 19.02.2021 “Про про-

довження дії адаптивного карантину з

метою запобігання поширення гострої

респіраторної хвороби COVID-19”. Зокре-

ма, у наказі ректора йдеться про продов-

ження до 30 квітня 2021 року дії адаптив-

ного карантину, встановленого Постано-

вою Кабінету Міністрів України від 17 лю-

того 2021 р. № 104. При організації на-

вчання представники ЗНУ мають керува-

тись Тимчасовим порядком організації

освітнього процесу в період карантину в

зв’язку з поширенням коронавірусної хво-

роби (COVID-19), затвердженого наказом

ректора ЗНУ № 341 від 20.08.2020 та

наказом ректора № 25 від 29.01.2021.

n Цьогоріч у ЗНУ стартує одразу п’ять

навчальних курсів із європейських студій

за програмою “Erasmus+ Jean Monnet”,

три з них – уперше, це: “TEMPUS”, “EU-

Indy” та “DIRUT”. Уже розпочалися заняття

за міждисциплінарним модулем “Євро-

пейська політика пам’яті”. Серед слухачів

курсу – ті, хто полюбляють подорожі та

спорт, волонтери й активісти, науковці та

митці, проте всіх їх об’єднує віра в євро-

пейське майбутнє України й прагнення

розбудувати міцну, єдину, розвинену дер-

жаву на засадах взаємоповаги, взаємо-

розуміння й примирення. Такі ж натхненні

й активно налаштовані учасники були й на

вступному занятті курсу з європейських

медійних студій під назвою “Європейські

стандарти та цінності журналістики”, який

стартував на факультеті журналістики в

рамках проєкту “EU-Indy” – “Європейські

медійні стандарти і цінності незалежної

журналістики в еру постправди”. Під час

опанування п’яти навчальних модулів здо-

бувачі матимуть змогу дізнатися про

поняття постправди, дезінфомації, фактче-

кінку та верифікації, конфліктно-чутливої

журналістики, ціннісного виміру журна-

лістського письма. Фінальні групові про-

єкти будуть підсумковим завданням курсу,

вони передбачають створення якісних

журналістських матеріалів, які публікува-

тимуться й виходитимуть в ефір на медій-

них майданчиках університету – аудіопро-

дукт у рамках проєкту “Неумовно” на

інтернет-радіостанції “Юніверс”, а мульти-

медійні матеріали й телесюжети – на сайті

проєкту “EU-Indy”. Також розпочалися

заняття за курсом “DIRUT” – “Диверси-

фікація сільського туризму через збалан-

сованість та креативність: поширення

європейського досвіду в Україні”, родзин-

кою якого став пілотний набір слухачів з

усієї України. Весняний семестр 20-21

навчального року став особливим і для

команди проєкту “EUVOLIA” – “Євро-

пейські цінності у художніх текстах”.

Цьогоріч однойменний курс вперше ви-

кладається студентам Інженерного на-

вчально-наукового інституту ЗНУ, до яких

приєднаються представники історично-

го факультету та факультету іноземної фі-

лології. Сподіваємося, що кількість дис-

циплін із європейським фокусом у ЗНУ

зростатиме одночасно з реалізацією

нових проєктів із розвитку європейсь-

ких студій.

НОВИНИРектор Микола Фролов відзначив плідну діяльність директора Школи Конфуція

від китайської сторони У Шихуна за роки співпраці із ЗНУ

n Президія Національної академії наук вищої осві-

ти України нагородила докторку психологічних

наук, завідувачку й професорку кафедри педагогі-

ки та психології освітньої діяльності факультету соці-

альної педагогіки та психології Наталію Шевченко

академічною відзнакою – медаллю імені Митропо-

лита Івана Огієнка. Шановній науковиці вручили

цю почесну відзна-

ку із формулюван-

ням “за вагомий

особистий внесок

у забезпечення

розвитку освіти і

науки в Україні, багаторічний науковий доробок,

сумлінну громадську працю і високий професіона-

лізм у психологічній науці”. 

n Студентка 1 курсу магістратури факультету соці-

альної педагогіки та психології Вікторія Чернова

посіла 1 місце в конкурсі студентських журналістсь-

ких розслідувань із роботою “Фонтан корупційних

ідей, або – Куди у Василівці злили державні кошти”.

Як приз магістрантка отрима-

ла сучасний ноутбук. Конкурс

проводився в рамках проєкту

“Використання даних у бо-

ротьбі проти маніпуляцій та

дезінформації”, що реалізо-

вується у 2020-2021 роках.

Його головною метою стало

покращення підготовки майбутніх регіональних

журналістів за допомогою розповсюдження інфор-

мації про роботу з первинними даними, їх викори-

станням у журналістській практиці та посилення

знань про фактчекінг як засіб боротьби проти про-

паганди, а також – завдяки практичному залучен-

ню журналістів-початківців до створення матеріа-

лів на викривальну тематику. Варто наголосити, що

проєкт здійснюється за підтримки Міністерст-

ва закордонних справ Чехії в межах програ-

ми TRANS.

n У м. Софії (Болгарія) відбувся юніорський чемпіо-

нат Асоціації Балканських легкоатлетичних федера-

цій (ABAF) у приміщенні. У складі збірної України

Запорізьку область представляла студентка факуль-

тету фізичного виховання, здоров’я та туризму

Вероніка Крамаренко (тренер – Микола Кардач).

Запорізька спортсменка, для якої це – перші між-

народні змагання в

кар’єрі, зуміла під-

нятися на третю

сходинку п’єдесталу

пошани за резуль-

татами змагань зі

стрибків у висоту.

Цікаво, що конкурувати за “бронзу” Вероніці дове-

лося із співвітчизницею. Вероніка Крамаренко та

волинянка Марія Алєйнікова з першої спроби

подолали 1.79 м. Стрибнути вище цього дня атлет-

кам не вдалося, тож хто з них посяде третє місце,

вирішували за спробами на попередніх висотах.

Відтак, третьою стала Вероніка, яка подолала

позначку 1.76 м із першого разу. 

n Команда “Орбіта-ЗНУ” здобула дві перемоги в

10 турі Чемпіонату України (Суперліга). Запоріжан-

ки тепер фінішують на третій позиції. Змагання

домашнього туру проти волейболісток із Чернігова

запам’яталась спортсменкам ЗНУ передусім подія-

ми другої партії, коли гості ледь не зіпсували

настрій господаркам. Від самого початку гри підо-

пічні Гарія Єґіазарова виглядали напрочуд впевне-

ними. Чернігівчанки, котрі грали за тренерства

дворазового переможця чемпіонатів України

Володимира Жули програвали по всіх критеріях.

Помітні про-

блеми в орга-

нізації гри в

нашої коман-

ди почалися у

другому сеті.

Замість Юлії

Богмацер на

майданчику з’явилась її 18-річна дублерка Кате-

рина Гужва. Утім, навряд чи заміна основного

“зв’язуючого” вплинула на загальну картину, адже

запоріжанки більшість очок подарували молодим

опоненткам через власні помилки. Керманич тре-

нерського штабу запорізького клубу надав можли-

вість проявити себе Діані Окоро та Поліні Пасс, при

цьому на позиції ліберо ще в другому сеті почала

активно підключатись до гри Аліка Луценко. Напів-

резервний склад “Орбіти-ЗНУ” із максимальною

відповідальністю зробив свою справу – 25:11 та

3:0 у підсумку зустрічі.

ВІТАЄМО
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На засіданні Науково-технічної ради звітували
про роботу та представили плани на майбутнє

Нещодавно в ЗНУ відбулося засідання Науково-техніч-

ної ради під головуванням проректора з наукової роботи

Геннадія Васильчука. Геннадій Миколайович привітав

учасників зібрання й оголосив порядок денний. Серед

основних питань слухали звіт про здобутки наукової

школи “Ефективність діяльності суб’єктів господарюван-

ня, регіонів і держави” за період із 2017 по 2020 роки та

обговорили плани щодо її роботи на п’ять наступних років

(доповідачка – наукова керівниця, професорка Алла

Череп). Про наукову та міжнародну діяльність на факуль-

теті фізичного виховання, здоров'я та туризму, а також

про перспективні напрямки його розвитку розповіла

доцентка кафедри туризму та готельно-ресторанної спра-

ви Анна Сидорук. Стан і перспективи розвитку наукової

роботи на математичному факультеті окреслив завідувач

кафедри прикладної математики та механіки, професор

Віктор Грищак. Про роботу спеціалізованої науково-

виробничої лабораторії з проєктування, будівництва, екс-

плуатації будівель, споруд та інженерних мереж доповів

завідувач кафедри промислового та цивільного будів-

ництва, доцент Артем Юхименко.

Керівниця наукової школи “Ефективність діяльності

суб’єктів господарювання, регіонів і держави”, профе-

сорка Алла Череп у своєму виступі передусім звернула

увагу присутніх на майже двадцятирічну історію функціо-

нування цього напряму, який був започаткований ще у

2003 році. Сьогодні ця школа нараховує 43 викладачі, які

працюють над такими основними завданнями, як підви-

щення конкурентноспроможності освіти, методологічні

засади оцінки ефективності діяльності кластерних об’єд-

нань підприємств, промислово-фінансових груп на заса-

дах реінжинірингу. За цей час її представники мають

значний науковий доробок, їхня політика відкрита, розви-

вається співпраця з українськими та закордонними нау-

ковцями, зокрема з Казахстану, Франції, Італії тощо. 

За звітний період у рамках діяльності наукової школи

щорічно на базі ЗНУ, за підтримки МОН України, облдер-

жадміністрації, Національної Академії наук вищої освіти

України, Академії економічних наук України та Всеукраїн-

ської спілки вчених-економістів, проводиться засідання

міжнародного круглого столу “Інтеграція освіти, науки і біз-

несу”. Участь у ньому беруть представники українських і

закордонних закладів вищої освіти, керівники державних

і громадських установ та організацій, підприємці й студен-

ти. Чергове, ІХ, засідання міжнародного круглого столу з

економічних питань проходило під егідою програми

ЄС Еразмус+, напрям ім. Жана Моне в рамках проєкту

“Диверсифікація сільського туризму через збалансова-

ність і креативність: поширення європейського досвіду в

Україні”. Доповідачка представила результати науково-

дослідних робіт, що виконувались у звітний період. Робота

наукової школи дозволяє залучати й студентів. Науковці

школи беруть активну участь у законотворчій діяльності і

роботі науково-методичних комісій МОН України. Керів-

ник Наукової школи, академік Алла Череп з 2019 року є

членом Асоціації SPACETIME, експертом секції 17 “Еконо-

міка” Наукової ради при МОН України, із 2020 року – екс-

пертом з акредитації освітніх програм зі спеціальності

072 “Фінанси, банківська справа та страхування” Націо-

нального Агентства із забезпечення якості освіти; має

консультаційні (дорадчі) та/або дискусійні публікації з нау-

кової або професійної тематики – 2 (Польща, Казахстан).

Про результати наукової та міжнародної діяльності на

факультеті фізичного виховання, здоров'я та туризму та

перспективні напрямки розвитку доповіла учасникам

доцентка кафедри туризму та готельно-ресторанної спра-

ви Анна Сидорук. Упродовж уже 3 років на факультеті

уклали договори й розвивається співробітництво з

навчальними закладами Болгарії, Польщі та Білорусії, а

також – співпраця з оздоровчими центрами й реабі-

літаційними клініками Словаччини та Туреччини. Зав-

дяки співробітництву із туроператорами, викладачі

та студенти беруть участь у міжнародних семінарах,

вебінарах, тренінгах і стажуваннях (очно та дистан-

ційно). 

Про здобутки та перспективи розвитку наукової роботи

на математичному факультеті доповів завідувач кафедри

прикладної математики і механіки, професор Віктор

Грищак. За звітний період колектив факультету виконав

низку науково-дослідних тем: “Розрахункове прогнозу-

вання руйнівного навантаження з використанням вимі-

рювань напружено-деформованого стану при неруйнів-

них випробуваннях” під керівництвом професора Віктора

Грищака (спільно з НАН України та ДП “КБ «Південне»

ім. М. К. Янгеля”, м. Дніпро), “Математичне та програмне

забезпечення автоматизованого проєктування аерокос-

мічної техніки” під керівництвом професора Сергія

Гоменюка (держбюджетна), “Розробка математичного

забезпечення для інженерного аналізу об’єктів аерокос-

мічної техніки на базі хмарних технологій” під керівницт-

вом професора Сергія Чопорова (держбюджетна). Окрім

іншого, у поточному році колектив факультету планує

забезпечити подання заявок для отримання держбюд-

жетного фінансування науково-дослідних тем. Плідно пра-

цює спеціалізована вчена рада К 17.051.06 “Фізико-

математичні науки”, на базі якої за звітний період захи-

стили кандидатські дисертацій 4 науковці математичного

факультету. До закінчення терміну роботи спецради (тра-

вень 2021 року) тут планується захист ще 2 кандидатсь-

ких дисертацій. 

Про роботу спеціалізованої науково-виробничої лабо-

раторії з проєктування, будівництва, експлуатації буді-

вель, споруд та інженерних мереж доповів завідувач

кафедри промислового та цивільного будівництва, доцент

Артем Юхименко. Він звернув увагу учасників зібрання

на те, що лабораторія розпочала свою діяльність із 2003

року. Серед основних напрямків її діяльності: обстеження

та оцінка технічного стану, реконструкції та розрахунку

несучої здатності будівель та споруд, розробка та удоско-

налення організаційно-технологічних рішень будівництва

та реконструкції будівель, розробка методик розрахунку

будівель і споруд. 

Наприкінці засідання члени НТР підтримали прохання

вчених рад інших ЗВО щодо підтримки кількох кандида-

тур їхніх науковців на вакантні посади дійсних членів-

кореспондентів НАН України. Також вони проголосували

за створення 2 навчально-наукових лабораторій на базі

історичного факультету ЗНУ – з етнографічних досліджень

і лабораторії на базі музею історії повсякдення другої

половини ХХ ст. Затвердили рекомендацію до друку нау-

кової літератури ЗНУ, а також – теми дисертації на здобут-

тя наукового ступеня доктора філософії та призначення

наукових керівників.

ММіінн іі сстт еерр  сс ттввоо ооссвв іі ттии   іі   ннаа   уу   ккии   УУкк   рраа її ннии
ЗЗаа   ппоорр іі ззьь  ккиийй  ннаацц іі ооннаалльь   нниийй   уунн іі ввеерр   ссии  тт ее тт

ого ло шує кон курс на заміщен ня ва ка нт них по сад:
n професор кафедри фізичної культури і спорту – 1,0 ставки;
n доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи – 1,0 ставки;
n доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і спорту –
1,0 ставки;
n доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії – 4,0 ставки;
n доцент кафедри історії України – 1,0 ставки;
n старший викладач кафедри фізичної культури і спорту – 3,0 ставки;
n викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії – 1,0 ставки;
n викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи – 1,0 ставки.

Умо ви кон кур су:
Кандидат на посаду професора повинен мати вищу освіту за фахом, науковий сту-

пінь доктора наук відповідної галузі наук або вчене звання професора за профі-
лем 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, науко-

вий ступінь кандидата наук відповідної галузі наук або вчене звання доцента, стар-
шого дослідника за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи за профі-

лем 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 ніж 5 опублікованих наукових робіт, участь не менше ніж у 6 конферен-
ціях) 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 двох років.

Заяви на участь у конкурсному відборі подавати протягом місяця з дня надруку-
вання 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 ЗНУ, 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 довідка ми звер та тись за те ле фо нами: 
228-75-12 та 228-75-08

n 1 березня – доцента кафедри металургійного обладнання Інженерного навчально-
наукового інституту ЗНУ Ірину Артурівну Шевченко;
n 6 березня – двірника студентського містечка Ганну Романівну Рибальченко.


