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У ЗНУ триває плідна співпраця адміністрації вишу
із активістами органів студентського самоврядування
У ЗНУ відбулася чергова зустріч ректора Миколи Фролова з представниками органів студентського самоврядування – студентських рад факультетів, Інженерного навчально-наукового інституту й університету загалом. Такі
заходи вже давно стали важливою доброю традицією для нашого закладу
вищої освіти. На цих зібраннях будь-який студент може поставити адміністрації актуальне для нього запитання й отримати вичерпну відповідь, що підкреслює демократичний вектор ЗВО щодо відкритої співпраці з молоддю,
врахування її інтересів, побажань і зауважень.
На зустрічі були присутні перший проректор Олександр Бондар, проректор
з наукової роботи Геннадій Васильчук, проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи Олександр Гура, проректор з науково-педагогічної роботи
Юрій Каганов, проректор з навчально-виробничої роботи та матеріально-технічного забезпечення Сергій Кушнір, помічник ректора Вадим Воронков, головна бухгалтерка Оксана Арістова, керівниця навчального відділу Валентина
Горлач і начальниця відділу виховної роботи Світлана Кондратенко.

На початку заходу ректор Микола Фролов надав відповіді на запитання,
котрі надійшли завчасно від студентів: будь-хто напередодні міг скласти
запит щодо певних проблемних нюансів керівництву вишу, заповнивши
спеціальну форму. Зокрема, студентів хвилювало, чому соціальна стипендія
не була виплачена в лютому. На це головна бухгалтерка Оксана Арістова відповіла, що соцстипендія за лютий призначається за результатами зимової
сесії. Тож у березні студенти цієї категорії отримають дві соціальні стипендії
(за лютий і за березень). Головна бухгалтерка також нагадала, що із січня
2021 року введено нові категорії та нові розміри соціальних стипендій.
Відтепер діти-сироти до 18 років отримуватимуть стипендіальні виплати в
розмірі 3 592,50 грн. Тоді як ті студенти-сироти, яким більше 18 років, отри-

ВІТАЄМО
n На базі кафедри загальної і прикладної екології біологічного факультету провели олімпіаду на
звання кращого знавця з екології. Усього в її
рамках змагалося 12 студентів 3-4 курсу (освітня програма “Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване природокористування”). Студентам запропонували 6 блоків
завдань різної складності, які включали як тестові завдання, завдання на знання термінології,
так і практичні задачі. Найкращими знавцями з
екології визнали студентів 3 курсу: Свердленко
Д.О. – 1 місце, Щербаха І.В. – 2 місце, Гуразда
В.С. – 3 місце. В урочистій обстановці успіхи
переможців відзначили грамотами, які вручила
декан біологічного факультету Людмила Омельянчик. До присутніх на заході з вітальним словом звернувся і завідувач кафедри загальної та
прикладної екології і зоології Олександр Рильський, який подякував студентам за активну
участь і побажав їм успіхів та перемоги на всеукраїнському рівні олімпіади.

муватимуть 3 405,0 грн. У лютому 2021 року здійснили доплату до нових
розмірів за січень. Соціальну стипендію в новому розмірі за лютий і березень виплатять у березні після отримання фінансування від відділу соцзахисту. Крім того, студентам нагадали, що необхідно вказувати повністю прізвище, ім’я та по батькові при оплаті за навчання – це дозволить уникнути
непорозумінь при розрахунках. Також студентам повідомили, що для тих, хто
навчається за кошти фізичних чи юридичних осіб, на початку нового
навчального року, згідно з умовами контракту, збільшиться плата за навчання на коефіцієнт інфляції в країні.
Студентів також хвилювало, чи відбудеться перерахування за навчання
за час, коли воно тривало дистанційно. Це ж питання поставили щодо проживання в гуртожитках за вказаний період. На це Микола Фролов зазначив,
що дистанційне навчання для закладу вищої освіти передбачає більше витрат. Зокрема, за цей період в університеті закуповували потрібну для дистанційної освіти техніку, тривали ремонтні роботи, сплачували комунальні
послуги з опалення приміщень тощо. Крім того, не існує затвердженої методики таких перерахунків на рівні Кабінету Міністрів України, тож вони не
відбуватимуться.
Представники біологічного факультету нагадали про важливість для їхнього
навчання й написання дипломних робіт електронного мікроскопа. На що
Микола Олександрович зазначив, що такий прилад коштує 1 млн 500 тис грн.
І що до розгляду цього питання адміністрація й бухгалтерія зможуть повернутися лише у 2 семестрі. Також студентів запевнили, що вже 1,5 роки в ЗНУ всі
процеси в науковій бібліотеці автоматизовані, тож студенти можуть для отримання книжок користуватись додатком “Дія”. Студентів цікавило, коли відбудеться відкриття коворкінгу у ЗНУ, де зараз тривають ремонтні роботи. Ректор
наголосив, що на сьогодні вже завершено 75% робіт, тож уже цього року,
після завершення карантинно-обмежувальних заходів, планується його урочисте відкриття.
Після завершення відповідей на блок запитань, наданих студентами ЗНУ
завчасно, представники студради уточнили ще деякі проблемні нюанси.
Зокрема, голова студентської ради вишу Єгор Гуков запропонував й отримав дозвіл на обхід гуртожитків №№ 3 і 4 разом із ректором Миколою
Фроловим та представниками адмігістрації, аби перевірити умови проживання студентів. Наприкінці заходу Микола Олександрович подякував студентам за активну життєву позицію. Він наголосив, що саме завдяки злагодженій співпраці керівництва, науково-педагогічних працівників і студентів
можливий подальший успішний розвиток університету.

n Група компаній “Метінвест” продовжує реалізацію стипендіальної програми для найкращих
студентів технічних спеціальностей закладів
вищої освіти України. 128 студентів ЗНУ впродовж другого семестру отримуватимуть додаткову стипендію від “Метінвест Холдингу”. Завдяки
активній співпраці ЗНУ й ТОВ “Метінвест Холдинг”, молодь проходить практику й стажування
на підприємствах холдингу. Студенти беруть
участь у програмі дуальної освіти, вебінарах від
ПАТ “Запоріжсталь”; є постійними учасниками
різноманітних соціальних акцій, кейс-чемпіонатів, які влаштовує для них холдинг. Зокрема,
цього року ЗНУ став найактивнішим учасником
кейс-чемпіонату “М.Student Champ-2021”. І,
безумовно, кращі студенти Інженерного навчально-наукового інституту та математичного
факультету стають стипендіатами холдингу. Зокрема, у весняному семестрі 2020/2021 н.р.
107 студентів технічних спеціальностей Інженерного навчально-наукового інституту, а також – 21 студент математичного факультету
отримуватимуть стипендію від ТОВ “Метінвест Холдинг”.
n Формуванню екологічної компетенції майбутніх спеціалістів технічного профілю багато уваги

приділяють у Запорізькому металургійному
фаховому коледжі. Під керівництвом викладачаметодиста Олени Таран у рамках Дня водноболотних угідь для першокурсників організували
конкурс на кращий реферат за темою “Найбільші водойми Запорізької області”. Студентам
запропонували створити невеличке дослідження про найвідоміші водойми нашого краю:
Утлюцький та Молочний лимани, Обиточну та
Бердянську затоки, Каховське та Дніпровське
водосховища, річку Молочна. Найкращим визнали реферат студентки спеціальності “Металургія” Ксенії Дуднік. Юнаки та дівчата також
змогли спробувати себе як автори еко-просвітницьких плакатів і малюнків, взявши участь у
конкурсі на кращий краєвид і зображення мешканців водно-болотних угідь Запорізької області.
Участь у цьому конкурсі не тільки збільшила
знання студентів у галузі екології, а ще й додала
приводів пишатися своїм краєм і любити його,
адже тільки в Молочному лимані зустрічається
14 видів рідкісних рослин і тварин, занесених
до Червоної книги України. Кращий малюнок
виконала Валерія Кедрова, студентка спеціальності “Транспортні технології (на залізничному транспорті)”.
n У Рівному волейбольна запорізька команда
“Орбіти-ЗНУ” в рамках 2 етапу Чемпіонату
України з волейболу серед жінок здобула переконливу перемогу над місцевою командою.
Матч закінчився з рахунком: “Регіна-МЕГУОШВСМ” (Рівне) — “Орбіта-ЗНУ” (Запоріжжя) 0:3
(12:25, 16:25, 22:25). Бойовий склад команди
“Орбіта-ЗНУ” грав розкуто та впевнено, лише
одного разу надавши суперницям змогу міні-

НОВИНИ
n За передплатою Міністерства освіти і
науки України, що діє до 31 грудня 2021 р.,
Запорізький національний університет отримав доступ до електронних книг видавництва Elsevier на платформі ScienceDirect.
Доступ до платформи ScienceDirect з університетської мережі здійснюється автоматично за обліковим записом до бази Scopus. У
межах національної передплати доступні
понад 39 тис електронних книг колекції All
Access Books, серед яких – монографії,
довідники, підручники тощо, включно з безстроковим доступом до колекції із 2 088
електронних моногра- фій 2019-2020 рр.
Представники компанії Elsevier пропонують
науковцям, членам редколегій, аспірантам і
студентам масштабну програму навчання українською та англійською мовами.
Спікерами, зокрема виступлять менеджери, експерти та тренери компанії Elsevier.
n Представництво “Team Europe Запоріжжя
(за підтримки Представництва ЄС в Україні)”
та адміністрація факультету соціології та
управління провели засідання круглого
столу на тему “Європейський досвід подолання соціальних травм і миротворення”.
Метою засідання стало обговорення цінностей Європи, теоретичне осмислення майбутнього України в застосуванні практик, технології, ідей і цінностей європейського досвіду подолання соціальних травм у
процесі миротворення. За час заходу його учасникам нагадали, що миротворчість як процес передбачає, з одного боку, формування миру, кращого за попередній. З іншого боку, подолання наслідків – війни, військового або інших видів конфліктів.

мально наблизитись у рахунку (8:9). Решту ігрового сету колектив Гарія Єґіазарова виглядав як

вправний і стабільний механізм із відточеними
взаємодіями.
n Нещодавно в м. Харкові завершився чемпіонат України з плавання серед чоловіків і жінок.
Під час змагання потужно виступила команда
запорізьких плавців. Зокрема, дві медалі до
командної скарбнички приніс вихованець ЗНУ,
випускник юридичного факультету Сергій Фролов (тренер – заслужений
тренер України Ігор
Бонда ренко). Наш
спортсмен
став срібним призером на дистанції 400 м вільним стилем
(3:52.37) та другим на 800 м вільним стилем
(8:00.82).
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У Запорізькому національному університеті стартувало проведення безкоштовних пробних тренінгів із ЗНО
На базі навчального корпусу № 2 у виші стартували безкоштовні тренінги з предметів, які входять до переліку зовнішнього незалежного оцінювання. Так, 14 березня до вишу завітали всі охочі
перевірити свій рівень знань із біології та фізики,
хімії та географії.
На заході були присутні проректор з науковопедагогічної та навчальної роботи Олександр Гура, начальниця відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Галина Микитів, а також фахівці цього відділу, викладачі й співробітники факультетів та Інженерного
інституту, які проводили пробні тестування. У пробних ЗНО з біології та фізики, які проходили в пер-

шій половині дня, взяли участь майже 190 учасників. Цього ж дня в ЗНУ пройшли тренінги з хімії та
географії (початок о 13.00). Близько 400 майбутніх вступників змогли взяти участь у цих тренінгах.
Усього для участі у тренінгах із усіх предметів
зареєструвались більше 2 000 охочих перевірити
свої знання. Нагадаємо, що цього року, попри

складні карантинні умови, за підтримки керівництва університету – ректора Миколи Фролова
та проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури – організували проведення безкоштовних пробних тренінгів із підготовки вступників до ЗНО в онлайн-форматі в
лютому, а в традиційному форматі очно тренінги
будуть тривати упродовж березня. Олександр
Гура відзначив, що від початку вступної кампанії
в учнів та їхніх батьків було дуже багато запитань
щодо процедури проведення ЗНО та необхідних
вимог. Перші тренінги з проходження ЗНО показували, що багато дітей не були б допущені до
основної сесії ЗНО, бо було безліч помилок щодо
процедури участі, адже чимало дітей не мали
уявлення, як відбувається зовнішнє незалежне
оцінювання. Тому основна мета пробних тренінгів ЗНО – це отримання дітьми досвіду участі в
такому заході, щоб на основній сесії ЗНО у них не
було страху.
“Безкоштовні пробні тренінги з усіх предметів,
включених до переліку ЗНО, вже більше 10 років
поспіль проходять за дієвої підтримки керівництва вишу та завдяки зусиллям колективу ЗНУ. Уже
зараз майбутні вступники можуть обрати ті предмети, із яких необхідно перевірити свій рівень
знань, і водночас пройти тренінги, які відбуватимуться в атмосфері, максимально наближеній до
основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання”, – відзначає Олександр Гура. Він переконаний, що такі пробні тренінги – дуже важливі
для підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання, адже вони дають можли-

вість розширити свої адаптаційні можливості,
спробувати власні сили, перевірити рівень своїх
знань і вмінь, а також підготуватись до ЗНО психологічно, організаційно та процедурно. Участь у
тренінгах допоможе майбутнім вступникам вчасно звернути увагу на теми, які потребують додаткового опрацювання, й дозволить їм скласти
уявлення про їхній загальний рівень підготовки,
звернутися за додатковою консультацією зі
складної для них теми до шкільних вчителів чи
представників університету.
При цьому перевага пробних тестувань ЗНУ
полягає в тому, що результати абітурієнтів перевіряють фахівці вишу й оприлюднюють на сайті
ЗНУ, де з ними можуть ознайомитися всі учасники тренінгів. Після завершення тренувань у виші
організують методичні семінари для вчителів для

аналізу помилок. Основна платформа підготовки
до ЗНО-2021 – відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ЗНУ, на
базі якого працює консультаційно-реєстраційний
пункт, де можна отримати потрібні консультації
фахівців і допомогу.

Олімпіада з економіки для учнів зібрала талановиту молодь Запоріжжя
Днями у виші відбулася олімпіада з економіки для учнів 911 класів. Захід проходив у рамках профорієнтаційної співпраці економічного факультету й відділу доуніверситетської
підготовки, профорієнтації та працевлаштування зі школами
Запоріжжя та Запорізької області. Її учасниками стали близько 20 старшокласників, які навчаються в ліцеї “Логос”, багатопрофільному ліцеї № 99, Запорізькому академічному ліцеї,
багатопрофільному ліцеї “Перспектива”, гімназії № 107, загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 101.
Шкільну молодь у ЗНУ
зустріли й привітали з
цією знаковою для них
подією представники
економічного факультету й відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування. До учасників олімпіади звернулася декан економічного факультету Алла Череп. Вона передала майбутнім
вступникам вітання від ректорату ЗНУ й, зокрема, від ректора Миколи Фролова. А ще – презентувала спеціальності, які
пропонує молоді економічний факультет. Розповіли майбутнім абітурієнтам й про умови вступу до ЗНУ.
Перед учасниками олімпіади також виступили представники факультету – професор кафедри фінансів, банківської
справи та страхування Анатолій Кущик, професорка кафедри
обліку та оподаткування Неля Проскуріна, доцент кафедри
економічної кібернетики Сергій Чеверда, старша викладачка кафедри управління персоналом і маркетингу Наталія

Терент’єва. Вони розповіли про переваги навчання на спеціальностях, які пропонують їхні кафедри, і про можливості
їхніх випускників отримувати гідні зарплати, працюючи саме
в Україні та розвиваючи економіку рідної держави. Насамкінець організатори запросили учасників олімпіади приєднатися до роботи традиційної Весняної школи економічного
факультету, яка стартує 22 березня 2021 року.
У рамках роботи Весняної школи передбачено проведення заходів, які щодня презентуватимуть одну із пропонованих факультетом спеціальностей. Також під час відкриття
роботи школи відбудеться урочисте нагородження учасників
економічної олімпіади. Зокрема, для переможців передбачена ректор-ська премія,
яку можна буде використати на оплату за
навчання (за умов контракту), або на власні
потреби (за умов вступу
на бюджет), а також –
заохочувальні призи від
економічного факультету. Цього ж дня будуть оприлюднені
результати олімпіади з економіки на сайті університету.
Окрім іншого, начальниця відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування Галина Микитів виступила координатором профорієнтаційних університетських заходів, а також – із забезпечення майбутніх
вступників інформаційними матеріалами, що знайомлять їх
з економічним факультетом та іншими можливостями щодо
навчання в ЗНУ.

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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За словами декана біологічного факультету
Людмили Омельянчик, зміст робочих зошитів із
різних предметів для пробних ЗНО розроблено
відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої Міністерством осві-

ти і науки України, а завдання відповідають
шкільній програмі. Зокрема, активну участь у підготовці матеріалів взяли науково-педагогічні працівники біологічного факультету. Так, завдання
робочих зошитів із біології підібрані з різних розділів: ботаніки, зоології, загальної біології. Тут є і
прості завдання з одним варіантом відповіді, і
більш складні на знаходження відповідності,
задачі з генетики. Загалом при підготовці матеріалів для пробних тренінгів проаналізували та
врахували відповіді ЗНО минулого року, аби
вступники мали змогу себе перевірити, ознайомитись із помилками абітурієнтів минулих років і
підготуватись до основної сесії ЗНО. При цьому
викладачі біологічного факультету готові надати
консультації вступникам, провести навчальні
семінари й пояснити складні запитання.

Центр інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ
запрошує на підготовчі курси для складання
єдиного вступного іспиту для вступу до магістратури
Курси працюють із березня по червень 2021 року. Заняття проводяться
онлайн та офлайн. Розклад занять узгоджується з кожною групою окремо, а
кількість слухачів у групі – від 10 осіб. Відзначимо, що програма навчання
передбачає опанування стратегії роботи з текстами, лексикою, граматикою,
виконання типових завдань і тестів.
Вартість навчання:
80 академічних годин – 2400 грн/1800 грн (online)
60 академічних годин – 1800 грн/1400 грн (online)
40 академічних годин – 1200 грн/900 грн (online)
Тож всі, хто хоче опанувати або підтягнути рівень знання іноземної мови,
можуть звертатись до Центру інтенсивного вивчення іноземних мов, що знаходиться за адресою: вул. Жуковського, 66 Б, навчального корпусу №2 ЗНУ, 108
аудиторія або за телефоном: 289-12-95, 066 290 56 21.
Тут гарантують якість наданих послуг і професіоналізм
викладацького складу. Зауважимо, що викладачі
Центру накопичили значний досвід, розроблені нові ефективні методики
інтенсивного вивчення іноземних мов

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Колектив ЗНУ вітає іменинників…
n 22 березня – завідувача кафедри промислового та цивільного будівництва
Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ, професора Ірину Андріївну
Арутюнян; завідувача навчально-наукової лабораторії новітніх технологій навчально-науково-виробничого центру “Металспецпроект” науково-дослідної частини
Сергія Петровича Шейка;
n 25 березня – професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Ларису Вікторівну Безкоровайну;
n 27 березня – доцента кафедри цивільного права, заступника декана з виховної
роботи юридичного факультету Кирила Олександровича Алімова; професора
кафедри промислового та цивільного будівництва Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Петра Павловича Бичевого;

…і ювілярів університету!
n 22 березня – столяра 5 розряду біостанції-профілакторію Олега Григоровича
Білоноженка.
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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