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На засіданні Вченої ради вирішували питання актуалізації технічної освіти
У виші відбулося чергове засідання Вченої ради
під головуванням ректора Миколи Фролова. У
рамках виконання порядку денного присутні вирішували питання, з яких доповіли проректори університету. Йдеться про основні здобутки, проблеми та перспективи технічної освіти в ЗНУ й організацію практичної підготовки в університеті та
завдання щодо її покращення.

На початку засідання, традиційно відзначили
здобутки науковців ЗНУ. Ректор Микола Фролов
вручив свідоцтво про реєстрацію авторського
права на науковий твір “Європейські цінності в
художніх текстах: навчально-методичний комплекс
навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів
соціально-гуманітарних і природничо-математичних спеціальностей” (“Еволія (Euvolia)”) представникам наукового колективу – Олені Тупахіній,
Катерині Василині, Олександрі Ніколовій і Станіславу Черкасову. За результатами наукової діяльності відзначили доцентку кафедри прикладної
екології та охорони праці Каріну Бєлоконь і доцента кафедри обробки металів тиском Юрія Бєлоконя: вони здобули премію Верховної Ради

ВІТАЄМО

України молодим ученим за 2019 рік. Карина
Бєлоконь також отримала державну іменну стипендію імені Героїв Небесної Сотні. Завідувач
кафедри теплоенергетики та гідроенергетики Андрій Чейлитко став лауреатом премії Президента
України для молодих вчених 2020 року; завідувачка кафедри промислового та цивільного будівництва Ірина Арутюнян отримала подяку МОН
України.
Першим доповідачем став проректор з науковопедагогічної роботи та технічної освіти Віктор
Банах, який висвітлив питання щодо технічної
освіти в ЗНУ, її основні здобутки, проблеми та перспективи. Спікер відзначив, що контингент ІННІ на
сьогодні складають 1 670 студентів. За звітний
період виконали 1 науково-дослідну роботу за
рахунок фінансування із загального фонду державного бюджету та 4 – за рахунок укладених
госпдоговорів. Загальний обсяг фінансування наукової діяльності Інституту – 1 005,229 тис грн,

зокрема, за рахунок держбюджету – 424,369 тис
грн, госпдоговорів – 228,56 тис грн, премій, стипендій, фондів, грантів – 352,3 тис грн. На базі

українські конкурси наукових робіт.
Серед їхніх переможців – студентки
кафедри прикладної екології та охо-

n Студентка 2 курсу спеціальності
“Інженерія програмного забезпечення” Економіко-правничого фахового
коледжу Аліна Гіба отримала соціальну стипендію Верховної Ради України. Відповідне розпорядження
підписав прем’єр-міністр України
Денис Шмигаль. Викладачі відзначають, що Аліна має високу мотива-

цію до навчання, вона сумлінна та
відповідальна. Дівчина активно займається науковою та волонтерською
діяльністю. Також вона бере участь у
проєкті “Стипендіат” Міжнародного
благодійного фонду “Нове покоління”. Серед іншого, Аліна була помічницею вихователя і майстром із
книжкової майстерності “Books club”
у реалізації програми “Зимовий
табір 2020”. А в проєкті “Стипендійний маршрут” студентка брала
участь як координатор стипендіатів
Фонду у місті Запоріжжя.
n У Національному університеті
“Полтавська політехніка” та у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулися все-

рони праці Інженерного інституту.
Конкурсна комісія визначила 66
кращих наукових робіт, серед яких
була й праця “Аналіз стану забруднення атмосферного повітря в промислових містах України (на прикладі Запоріжжя)” Вікторії Єрьоменко.
Науковою керівницею дівчини є
заступниця директора з наукової
роботи Інженерного інституту Каріна
Бєлоконь. Вікторія отримала диплом
ІІІ ступеня. У ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Техногенна без-

пека” від ЗНУ участь взяла студентка
1 курсу магістратури кафедри прикладної екології та охорони праці
Інженерного навчально-наукового
інституту Олена Олійник. Дівчина

ІННІ ефективно працює низка лабораторій. У рамках співпраці з ВАТ “Фуцзянь xiangxin” (КНР) науковці виконують науково-дослідну робота “Розробка високоміцних алюмінієвих сплавів 6 серії” з

обсягом фінансування 352,3 тис грн. Науководослідна лабораторія промислової електроніки
уклала договір про співробітництво з Поліським
держуніверситетом. Результатом обговорення
доповіді проректора з науково-педагогічної роботи
та технічної освіти Віктора Банаха стала жвава
дискусія щодо заходів, які мають підвищити престиж і власне рівень технічної освіти. Учасники
зібрання підтримали проєкт рішення, до якого
внесли відповідні зміни й доповнення.
Наприкінці засідання відбулося затвердження
освітньо-професійних програм бакалаврського та
магістерського рівнів, змін у складі Наглядової
ради ЗНУ, реорганізації кафедри англійської філології та створення на її основі кафедри англійської
філології та лінгводидактики, результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників,
а також щодо рекомендації до друку наукової та
навчально-методичної літератури тощо.

представила на розгляд журі роботу,
виконану під керівництвом доцентки
Каріни Бєлоконь “Оцінка ризиків для
здоров’я населення від техногенного
навантаження на атмосферне повітря в промислових регіонах (на прикладі м. Запоріжжя)”. На підставі результатів другого етапу II туру конкурсу галузева комісія вирішила нагородити Олену Олійник дипломом І ступеню.
n Студентці 4 курсу факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму
Дарії Марусенко призначили стипендію Запорізької обласної ради, згідно
з Програмою підтримки обдарованої

молоді. На факультеті відзначили, що
Дарія – активна учасниця багатьох
наукових заходів. Її роботи відзначали за ґрунтовність і науковий підхід
під час роботи секції кафедри фізичної терапії та ерготерапії в рамках
проведення університетської науково-практичних конференцій студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених “Молода наука”. Також вона – учасниця багатьох засідань науково-практичних семінарів, як-от до
Міжнародного дня людини з інвалідністю. Також Дарія проходила свою
навчальну практику в Словаччині.

n Нещодавно на базі міського шахового клубу “Думка” відбулись обласні
змагання з шашок серед студентів
коледжів. Команда ВСП “Фаховий
коледж бізнесу та харчових технологій ЗНУ” в напруженій боротьбі з
мінімальними відривом посіла почесне 1 місце. Серед переможців –
студенти коледжу: В’ячеслав Білан,
Микола Усіков та Єлизавета Живиця.
До речі, Єлизавета не тільки допомогла вибороти команді призове місце,
а й посіла 1 місце в особистому заліку з шашок.
n Студентка 2 курсу спеціальності
“Фізична культура і спорт” Економіко-правничого фахового коледжу
Олександра Макаренко гідно представила Запоріжжя на змаганнях з
академічного веслування – на Відкритій всеукраїнській регаті серед
юніорів U18 пам'яті першого президента Федерації академічного веслування України В. Кохненка. Змагання проходили в м. Олешки (Херсонська обл.). Перед учасниками
стояло завдання подолати дистанцію

в 2000 метрів з роздільного старту в
режимі “гандікап”. У результаті Олександра Макаренко виборола срібну
нагороду.

НОВИНИ
n Нещодавно науковці кафедри прикладної
екології та охорони праці Інженерного
навчально-наукового інституту ЗНУ отримали
пропозицію від офіційного партнера
“Amazon Web Services” – компанії “Triangu”
стати учасниками програм 2021-го року від
“AWS Proof of Concept” та “AWS Activate
Founders”. Це стало можливим завдяки успішній участі команди “US4QXR” – доцента кафедри прикладної екології та охорони праці
Віктора Цимбала та студента 4-го курсу спеціальності “Цивільна безпека” Владислава
Петренка – у “COVID Challenge Hackathon”.
Розробка запорізьких науковців – “Спосіб
зниження захворюваності та смертності від
коронавірусу (COVID-19) – застосування
аерозольних установок, встановлення сприятливого мікроклімату для зменшення ризику зараження вірусом медичних працівників” увійшла до ТОП-5 найкращих проєктів.
n Науковцям ЗНУ пропонують взяти участ
ьу квітневих вебінарах щодо користування
Web of Science за програмою навчання
компанії Clarivate. Варто відзначити, що за
передплатою МОН України Запорізькому
національному університету для використання в науковій та інноваційній діяльності
доступні ресурси та аналітичні інструменти
бази Web of Science до 31 травня 2021 року. За програмою навчання компанія
Clarivate запрошує у квітні 2021 року науково-педагогічних працівників, студентів,
аспірантів на низку вебінарів. Щодо питань
доступу до Web of Science та вебінарів
рекомендується звертайтеся до наукової
бібліотеки на її електронну пошту.
n У ЗНУ розпочався прийом заяв від студентів старших курсів, які прагнуть проживати в університетських гуртожитках у
2021/2022 н. р. Ті студенти старших курсів,
які не встигнуть подати заяви в зазначені терміни, зможуть це зробити 0212.08.2021 на загальних підставах, або ж
06-10.09.2021 за наявності місць для поселення. Подання заяви здійснюється за
допомогою онлайн-форми. Звертаємо увагу, що рішення щодо поселення студентів у
гуртожитки на 2021/2022 навчальний рік
приймають комісії з поселення на факультетах/інституті/коледжах і загальноуніверситетські. До 09.07.2021 рішення оприлюднять на сайті університету.
n ЗНУ традиційно організовує тренінги та
семінари для вчителів. Цього року в рамках реалізації міжнародного проєкту
“Erasmus+ KA2 CBHE Multied” “Розвиток
потенціалу підготовки учителів іноземної
мови як шлях до впровадження багатомовної освіти та європейської інтеграції України” представники ФІФ та факультету журналістики спільними зусиллями провели у
форматі онлайн методичний семінар-практикум “Іноземна мова дистанційно: особливості викладання в режимі онлайн”. Захід
відбувся за участю фахівців КУ “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” Запорізької міської ради. Учасники
семінару обговорили особливості використання інфомедійних матеріалів на онлайн
заняттях за допомогою Mentimeter, проаналізували основні типи медійного контенту і
проілюстрували його на Padlet, отримали
навички створення інтерактивних постерів
на платформі Jamboard.
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У ЗНУ приділяють особливу увагу практичній підготовці студентів
Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи Олександр Гура під час
чергового засідання Вченої ради ЗНУ
доповів учасникам зібрання про організацію практичної підготовки в університеті. Також Олександр Іванович у своєму
виступі окреслив завдання, які треба
виконати для її покращення.
Студенти різних спеціальностей проходять практичну підготовку на підприємствах, в установах та організаціях згідно з
укладеними університетом угодами (договори про співробітництво – 256, довгострокові договори – 653, індивідуальні
договори – 62) або на базі його структурних підрозділів, що забезпечують практичну підготовку (науково-навчальні та
науково-дослідні лабораторії тощо). Згідно
зі стандартами, що визначають кількість
кредитів для практики, у ЗНУ ці показники
коливаються від обов’язкових 4 кредитів
(“Мікро- та наносистемна техніка”, “Електроніка”, “Туризм” і “Готельно-ресторанна
справа”) до 48 кредитів (“Дошкільна освіта”). Робочі програми практик на початок
2020/21 навчального року оновили, до
них розробили та включили додаток про
організацію практики в умовах епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19.
У доповіді також відзначено, що каран-

тинні обмеження обумовили суттєве скорочення кількості індивідуальних договорів.
Нагадаємо, що ЗНУ має договори з
“Метінвестом”, із Торгово-промисловою
палатою, ЗОДА тощо, які надають можливість забезпечувати проходження виробничої практики студентами одразу кількох
спеціальностей. Окрім іншого, Олександр

Іванович вказав під час виступу на потребу термінового оновлення низки договорів, зокрема тих, що забезпечують практику студентів спеціальностей “Журналістика”, “Прикладна фізика” та “Фізика
матеріалів”.
Керівництво практикою здобувачів
вищої освіти здійснюється двосторонньо:
керівником практики від кафедри та
керівником практики від бази практики.

Також згідно з побажаннями експертів
Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти, існує потреба залучати на кафедри як сумісників висококваліфікованих виробничників і практиків – як
для читання професійно орієнтованих
дисциплін, так і для керівництва практиками. Йшлося також про проблемні моменти, пов’язані з організацією проходження
практик заочниками, які працюють не за
фахом, особливостями організації практичної підготовки в умовах карантинних
обмежень і дистанційної освіти, а також –
у рамках пілотного проєкту дуальної освіти тощо. Результати опитування серед студентів усіх факультетів, що здійснили
представники студради ЗНУ, доповідач
презентував аудиторії за допомогою
слайдів. Згідно з цим опитуванням, у
66,4% респондентів актуальні бази практик, що відповідають спеціальності, були
обрані студентами серед запропонованих
ЗНУ. Також під час виступу Олександр
Іванович надав аналіз діяльності керівників практик.
Проєктом рішення учасники засідання
Вченої ради затвердили заходи щодо
покращення організації практичної підготовки майбутніх фахівців, які навчаються 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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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Колектив ЗНУ вітає іменинників…
n 12 квітня – в.о. завідувача кафедри обліку та оподаткування, професора Нелю Миколаївну Проскуріну;
n 15 квітня – професора кафедри політології Олену Миколаївну
Кіндратець;
n 18 квітня – начальника юридичного відділу Костянтина Борисовича
Борисова;

…і ювілярів університету!
n 12 квітня – прибиральницю навчального корпусу № 11 Світлану
Артемівну Таранюк;
n 13 квітня – швейцара навчального корпусу № 8 Ірину Миколаївну
Коваленко;
n 18 квітня – доцента кафедри обліку, аналізу, оподаткування та
аудиту Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Ірину
Василівну Феофанову.
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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