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У ЗНУ з робочим візитом побував Надзвичайний і Повноважний
Посол Республіки Узбекистан в Україні Алішер Курманов
Під час перебування у виші пан Посол зустрівся з ректором ЗНУ
Миколою Фроловим і представниками адміністрації. Також він поспілкувався зі студентами з Узбекистану, які на сьогодні навчаються в запорізькому виші. За час екскурсії студмістечком почесного гостя ознайомили з
матеріально-технічною базою закладу вищої освіти. На зустрічі від ЗНУ
також були присутні проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук,
начальниця відділу міжнародних зв’язків Аліна Осаул і шість студентів-іноземців з Узбекистану, які здобувають вищу освіту за спеціальностями
“міжнародна економіка”, “право”, “програмна інженерія” й “інженерія та
архітектура”.
Привітавши учасників заходу, Микола Олександрович
розповів гостям про
Запорізький національний університет
як про провідний
заклад вищої освіти
південного сходу України. Він наголосив, що на сьогодні
до структури вишу входять 12 факультетів і 4 фахові коледжі, а також –
Інженерний навчально-науковий інститут, який приєднали до ЗНУ у
2019 році. На сьогодні в ЗВО та його підрозділах навчається близько 17
тисяч студентів і працюють близько 1 550 співробітників. У виступі ректора йшлося також про сучасний стан освітнього процесу в ЗНУ, здобутки
вишу та подальші перспективи його розвитку.
Микола Фролов закцентував увагу присутніх на тому, що в Запорізькому
національному університеті з кожним роком навчається все більше студентів з інших країн, зокрема з Узбекистану, Туркменії, Казахстану,
Вірменії та Молдови. Для них тут створені всі умови для успішного опанування вищої освіти. Крім того, Микола Олександрович розповів про успішну співпрацю ЗНУ з Аньхойським педагогічним університетом (Китайська
Народна Республіка), у результаті якої
у виші вже три роки
функціонує Школа
Конфуція з вивчення китайської мови,
а в цьому навчальному році на базі
факультету іноземної філології відкрили нову спеціальність – “китайська мова і література”. Також він згадав про співпрацю з
Туреччиною, завдяки якій студенти туристичних спеціальностей можуть
проходити практику на базі турецьких готелів.
Ректор окреслив перспективи налагодження партнерських міжнародних контактів і висловив переконання у взаємовигідному співробітництві
між Запорізьким національним університетом та закладами вищої освіти
Республіки Узбекистан. Своєю чергою, пан Алішер Курманов подякував

представникам ЗНУ, зокрема ректору Миколі Фролову за гостинність та за
організовану зустріч зі студентами-виходцями з Узбекистану. Він упевнений, що ці студенти почувають себе як вдома та користуються всіма можливостями для здобуття міцних знань, які їм надає навчання в ЗНУ. Пан
Посол наголосив, що розвиток гуманітарного співробітництва залишається одним із важливих напрямів двосторонніх стосунків між Україною та
Республікою Узбекистан. До перспективних напрямів українсько-узбецької співпраці в гуманітарній
галузі належить саме
освіта. Спостерігається збільшення зацікавленості громадян
Республіки Узбекистан
у здобуванні освіти в
закладах вищої освіти України. Найбільшою популярністю серед узбецьких
абітурієнтів користуються технічні спеціальності, ті, що пов’язані з ІТ-галуззю, тощо. Він зазначив, що на сьогодні
стрімко розвивається співпраця між закладами вищої освіти України й Узбекистану.
Зокрема, йдеться про відкриття на території Республіки Узбекистан філій ЗВО з інших
країн, створення програм подвійних дипломів, навчання узбецьких фахівців за кордоном, аби вони надалі поверталися до рідної
країни та сприяли її подальшому розвитку.
Ректор Микола Фролов зазначив, що
Запорізький національний університет зацікавлений у такому форматі співробітництва
й буде радий розвитку українсько-узбецького співробітництва. Пан Курманов, своєю чергою, говорив про співпрацю
між м. Запоріжжя та м. Навоі (Республіка Узбекистан). Він запевнив, що
сприятиме налагодженню контактів між вишами в наших містах. Крім
того, Алішер Курманов звернувся до узбецьких студентів, присутніх на
зустрічі. Пана Посла цікавили академічні успіхи молоді, подальші плани
студентів, те, як відбувається їхня комунікація з українськими одногрупниками, та як молоді люди почуваються в Запоріжжі. На всі свої питання він
отримав вичерпні відповіді від студентів, які запевнили, що докладають усі
зусилля для успішного навчання.
Наприкінці зустрічі ректор Микола Фролов подарував на згадку почесному гостю Літопис Запорізького національного університету, у якому
йдеться про становлення, розвиток і сьогодення вишу, його досягнення та
плани на майбутнє, та картину із зображенням навчального корпусу № 1.
Крім того, почесні гості університету в супроводі Миколи Олександровича
оглянули територію студентського містечка університету та його корпуси.
Ця екскурсія, зокрема матеріально-технічна база ЗНУ, справила на них
неабияке враження. Пан Алішер Курманов подякував за гостинність
керівництву вишу та висловив переконання в подальшій дієвій співпраці
із Запорізьким національним університетом.

У виші обговорили вектори розвитку міжнародного проєкту “Норвегія-Україна”
Нещодавно до ЗНУ завітали учасники міжнародного проєкту “Норвегія-Україна”. Їхньою
основною метою стало обговорення подальших
перспектив діяльності та векторів розвитку співпраці.
У зустрічі взяли участь начальник відділу соціальної політики Міністерства оборони України
Сергій Кучеренко, президент Міжнародного благодійного фонду “Міжнародний фонд соціальної
адаптації” Володимир Рубцов, перший проректор ЗНУ Олександр Бондар, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр
Гура, проректор з науково-педагогічної роботи
та технічної освіти Віктор Банах, голова громадської організації “Об’єднання військовослужбовців «Лідер»” Геннадій Коноваленко, його
заступниця Анастасія Коноваленко та керівник
центру післядипломної освіти ЗНУ Сергій Ільїн.
Вітаючи учасників зустрічі, Олександр Бондар
подякував керівництву Міжнародного фонду
соціальної адаптації за надану університету мож-

ливість бути учасником соціально-важливого
міжнародного проєкту з підтримки військовослужбовців. “Керівництво ЗНУ та колектив університету, – підкреслив Олександр Григорович, – приділяють значну увагу роботі над виконанням проєкту, вони зацікавлені в його реалі-

зації та постійному удосконаленні”. Проректор з
науково-педагогічної роботи та технічної освіти
Віктор Банах зазначив, що на сьогодні перед
учасниками проєкту “Норвегія-Україна” постало
завдання провести детальний аналіз виконаної

роботи й активно приступити до пошуків нових
форм і напрямків його реалізації.
Звертаючись до присутніх, начальник відділу
соціальної політики Міністерства оборони України
Сергій Кучеренко наголосив на важливості співпраці Міністерства оборони України із Запорізьким національним університетом як невійськовим закладом вищої освіти. Гість висловив впевненість, що колишні військовослужбовці, які повернулися до цивільного життя, мають можливість
отримувати нову спеціальність, зокрема й у цивільних закладах освіти, таких як, скажімо, Запорізький національний університет. Сергій Анатолійович позитивно оцінив співпрацю з вишем і поділився сподіваннями на її активне продовження.
Під час зустрічі також обговорили такі питання, як співпраця з Міністерством оборони
України, чиї напрацювання можуть стати матеріалом для вивчення проблем соціальної адаптації військових і видання навчальних посібників із цих питань.

НОВИНИ
n У ЗНУ відбулася зустріч адміністрації закладу з
гарантами освітньо-наукових програм третього
рівня вищої освіти. На сьогодні в ЗНУ ліцензовано
27 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів філософії (PhD). На початку засідання до гарантів звернувся проректор з науковопедагогічної роботи, професор Юрій Каганов, якій
наголосив на актуальних питаннях акредитації
освітньо-наукових програм у контексті вимог
Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти, що є обов`язковою умовою для
успішного розвитку третього рівня вищої освіти та
створення разових спеціалізованих вчених рад
ЗНУ для захисту дисертацій на здобуття ступеня
доктора філософії. Проректор з наукової роботи,
професор Геннадій Васильчук звернув увагу присутніх на необхідність збереження контингенту
аспірантів ЗНУ, за кількістю яких університет входить у першу десятку вітчизняних вишів, оскільки в
аспірантурі наразі навчається понад 400 осіб, що
є вагомим показником у формулі фінансування
закладів вищої освіти. Із метою надання інформаційно-методичної допомоги проєктним групам і
гарантам освітньо-наукових програм щодо удосконалення освітньо-наукових програм, підготовки до
їхньої акредитації Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти в університеті
розробили новий інформаційний ресурс на платформі Moodle, яким присутнім презентувала його
упорядниця, координаторка PhD-програм у ЗНУ,
професорка кафедри загальної і прикладної фізики
Вікторія Меняйло. Наприкінці засідання його організатори відповіли на всі питання гарантів, а проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов запевнив учасників заходу в наданні постійної
організаційної, інформаційної, методичної підтримки з боку керівництва вишу задля подальшого
розвитку третього рівня вищої освіти в Запорізькому національному університеті та акредитації
освітньо-наукових програм, у процесі підготовки до
якої такі зустрічі планується зробити регулярними.
n Студентство ЗНУ проінформували про можливість використовувати застосунок “Дія” при відвідуванні наукової бібліотеки й показувати через нього
студентський квиток онлайн, за допомогою гаджету. Починаючи з 2019 року, запис студентів до наукової бібліотеки здійснюється за студентським
квитком із застосуванням штрихкодової технології.
У студентів є можливість використовувати і “Дію”
при зверненні до бібліотеки. Студентський квиток,
пластиковий або цифровий, виконує функцію
читацького квитка, за яким обслуговуються користувачі у всіх структурних підрозділах бібліотеки.
Номер (штрихкод) студентського квитка – це
доступ до активації електронного читацького
формуляра бази даних програмної системи
“УФД/Реєстр читачів”, до якої введено дані про студентів за наказами про зарахування на навчання.
Номер студентського квитка також є шифром і
паролем доступу користувачів до сервісів електронного каталогу на сайті наукової бібліотеки. Для
того, щоб студенту стати читачем та отримати
доступ до всіх інформаційних ресурсів бібліотеки,
необхідно звернутись до наукового абонементу
(навчальний корпус № 2, кімн. № 140) зі студентським квитком або пред’явити застосунок “Дія” з
цифровим студентським квитком. Менш ніж за
хвилину, а саме стільки триває запис, студент стає
читачем абонементів і читальних залів, користувачем зали електронних ресурсів й електронного
каталогу наукової бібліотеки ЗНУ. Співробітники
наукової бібліотеки запрошують студентів скористатися всіма можливостями її великого книжкового фонду для навчання й наукової діяльності.
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У ЗНУ відбулася робоча зустріч з новим директором
Школи Конфуція з китайської сторони
Днями в Запорізькому національному відбулася робоча
зустріч проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гури та новопризначеного директора Школи
Конфуція ЗНУ з китайської сторони У Чжанхоа. Також на заході були присутні декан факультету іноземної філології Галина
Морошкіна, директор Школи Конфуція з української сторони
Володимир Волков, дружина пана У Чжанхоа Юї Шуелє – нова

Пан У Чжанхоа тільки-но прибув до Запоріжжя й зараз знайомиться з діяльністю Школи Конфуція ЗНУ та факультету іноземної філології, де у 2020/2021 році відкрили нову спеціальність “китайська мова та література”. Варто відзначити, що
ще під час формування освітньої програми “китайська мова і
література” для факультету іноземної філології пан У Чжанхоа
долучився до розробки її методичного складника, брав участь
у вирішені таких питань, як вибір підручників для навчання,
визначення складу дисциплін, послідовність їхнього викладання тощо.
Згодом він зустрінеться з деканом факультету іноземної
філології Галиною Морошкіною, науково-педагогічними працівниками ФІФ, а також – зі студентами, які обрали для вивчення китайську мову. Йтиметься, зокрема про перспективи
подальшого розвитку цієї освітньої програми. Уже зараз
можна відзначити, що в травні цього року в ЗНУ заплановано
проведенні міжнародного іспиту HSK на знання китайської
мови. У ньому можуть взяти участь не лише студенти факультету іноземної філології чи слухачі Школи Конфуція ЗНУ, але й усі

викладачка школи Конфуція, інші викладачі цієї школи, носії
китайської мови, науковці Аньхойського педагогічного університету (Китайська Народна Республіка), представники відділу
міжнародних зв’язків ЗНУ, відділу кадрів тощо.
Під час зустрічі, зокрема, йшлося про те, що вона стала точкою відліку нового етапу розвитку українсько-китайських відносин, яким надають особливого значення представники ЗНУ.
Нагадаємо, що до цього близько двох із половиною років
директором Школи Конфуція від китайської сторони був пан

У Шихун. Та нещодавно його робочий контракт добіг до кінця,
і він повернувся до викладання та наукової роботи в
Аньхойському педагогічному університеті.

охочі перевірити свій рівень володіння китайською мовою та
отримати відповідний сертифікат міжнародного зразка. Щоб
проводити цей іспит у відповідності до всіх вимог, на базі
Школи Конфуція в навчальному корпусі ЗНУ № 6 минулого
року облаштували спеціальну мультимедійну аудиторію. Вона
відповідає всім міжнародним стандартам із проведення цього
мовного іспиту.
Ці та інші питання обговорили учасники робочої зустрічі,
наприкінці якої проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура подякував усім за наполегливу
працю, спрямовану на розвиток міжнародної діяльності ЗНУ
та підвищення якості освітнього процесу. Він висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю Запорізького національного університету та Аньхойського педагогічного університету
(Китай).

ЗНО, вже більше 10 років поспіль проходять на базі Запорізького національного університету 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 атмосфе-

рі, максимально наближеній до основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Серед переваг проходження
тренінгів – перевірка робіт, яку здій-
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оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

n декан математичного факультету – 1,0 ставки;
n декан факультету менеджменту – 1,0 ставки
Умови конкурсу:
Кандидат на посаду декана повинен бути громадянином України, вільно
володіти державною мовою, мати вищу освіту за фахом, стаж науковопедагогічної роботи в закладах вищої освіти не менше ніж п’ять років,
науковий ступінь відповідної галузі наук та/або вчене звання відповідно
до профілю факультету.
Кандидатури на заміщення вакантної посади декана факультету подають додатково до документів стратегію розвитку факультету.
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 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 довідками звертатись за телефонами:
228-75-12 та 228-75-08

В університеті триває проведення безкоштовних
пробних тренінгів із підготовки до ЗНО
Днями до вишу завітали всі охочі
перевірити свій рівень знань із англійської, німецької та французької мови, а
також української мови та літератури. У
пробних ЗНО із іноземних мов взяли
участь 213 учасників. Всього зареєстрованих учасників було 350 осіб. Близько
300 вступників взяли участь у безкоштовному тренінгу з написання ЗНО з
української мови та літератури.
На заходах були присутні проректор з
науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура, представники
відділу доуніверситетської підготовки,
профорієнтації та працевлаштування, а
також – викладачі й співробітники
факультетів, Інженерного інституту, які
проводили пробні тестування. Оскільки
для викладачів і співробітників ЗНУ проведення таких тренінгів давно вже
стали доброю традицією, тож всі задіяні в заходах спрацювали чітко й злагоджено. Безкоштовні пробні тренінги з
усіх предметів, включених до переліку
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снюють викладачі ЗНУ та результати
якої оприлюднюють на сайті університету. За результатами такої перевірки у
виші відбудеться низка методичних семінарів для шкільних вчителів. Педагогам розкажуть про типові помилки
старшокласників і нададуть практичні поради щодо того, як допомогти
випускникам шкіл підготуватись до
складання ЗНО.
Чимало учасників відзначили, що
вони вже брали участь у попередніх цьогорічних тренінгах ЗНО на базі Запорізького національного університету або
ж планують зробити це наступними
вихідними. Крім того, деякі з них взяли
участь в онлайн-тренінгах за допомогою
електронної системи Moodle, які в січніна початку лютого проводили в ЗНУ.
Адже кожен такий тренінг – то додаткова
можливість для вступників добре підготуватись до участі в ЗНО, набрати високу
кількість балів і стати студентами омріяної спеціальності.

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.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Колектив ЗНУ вітає іменинників…
n 29 березня – заступника декана з міжнародної роботи економічного
факультету, доцента кафедри управління персоналом і маркетингу Юлію
Вікторівну Калюжну; професора кафедри соціальної філософії та управління
Людмилу Дмитрівну Кривегу;
n 30 березня – заступника декана з профорієнтаційної роботи факультету
журналістики, доцента кафедри теорії комунікації, реклами та зв’язків із громадськістю Анну Дмитрівну Баранецьку;
n 31 березня – завідувача гуртожитку № 3 Тамару Миколаївну Чиньонову;
n 2 квітня – завідувача кафедри загальної та прикладної екології і зоології,
професора Олександра Федоровича Рильського; завідувача кафедри психології, доцента Наталію Олександрівну Губу;

…і ювілярів університету!
n 31 березня – завідувача кафедри прикладної екології та охорони праці,
доцента Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Геннадія Борисовича Кожемякіна;
n 2 квітня – провідного інженера навчальних лабораторій Інженерного
навчально-наукового інституту ЗНУ Геннадія Тимофійовича Мамонтова.

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

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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