Обласна академічна газета
п’ятниця,
21 травня
2021 року

№19 (1307)

WWW.WeB.zNu.eDu.ua/gazeTa/

Підсумки масштабних проєктів учених вишу
презентували в ЗНУ з нагоди Дня науки
За підтримки ректора ЗНУ Миколи Фролова у виші
чи не найважливішим вектором розвитку ЗВО лишається саме науковий складник діяльності. За слова-

ми проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука, задля сприяння реалізації інтелектуального
потенціалу молодих вчених у частині розвитку наукової, освітньої та інноваційної діяльності Запорізького

ВІТАЄМО
n Представники ЗНУ привітали колектив науковців під керівництвом доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Йосипа Кузьмича
Огінського з перемогою в конкурсному відборі за державним замовленням на науково-технічні експериментальні розробки та науково-технічну
продукцію за пріоритетним напрямом
розвитку науки і техніки “енергетика
та енергоефективність”. Група вчених
кафедри металургійного обладнання
під керівництвом доктора технічних
наук, старшого наукового співробітника Йосипа Огінського у складі кандидатів технічних наук Андрія Власова,
Тетяни Васильченко й Олексія Гречаного працювала над темою “Розроблення установки для валкової розливки-прокатки порожнистих і суцільних
заготовок”. За словами керівника,
“ця розробка стала наступним етапом
наукової роботи, над якою працювали
науковці кафедри минулого року.
Діяльність наших вчених під час роботи над проєктом не обмежувалася
Україною. Вони активно співпрацювали з науковцями Китаю та Німеччини”.
n Вкотре вчені Запорізького національного університету переконливо
засвідчили свій високий професійний
рівень і таланти науковців. Усім представникам наукової команди колеги,
співробітники вишу та студенти від усього серця бажають успіхів у роботі,
творчої наснаги та міцного здоров’я!
Високий рівень підготовки, який отримують студенти Інженерного навчальнонаукового інституту, постійно підтверджується їхніми
успіхами під час конкурсів й олімпіад
різного рівня. Зокрема, нещодавно в
Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу

національного університету, забезпечення їхньої
активної участі у проведенні наукових досліджень та
захисту їхніх прав та інтересів як науковців, наприкінці 2020 року в університеті створили Раду молодих вчених. А днями начальниця науково-дослідної
частини ЗНУ Оксана Болдуєва розповіла про науковий складник у житті університету, про здобутки науковців вишу та про перспективи їхньої подальшої
плідної діяльності напередодні Дня науки-2021.
Наукова діяльність має виняткове значення для
розвитку всіх стратегічних напрямів університету.
Науковці університету спрямовують свої зусилля на
поглиблення досліджень, розвиток пріоритетних наукових напрямів, створення нових технологій, інтеграцію науки й освіти. Функціонування в університеті
19 потужних наукових шкіл є результатом плідної
наукової діяльності колективу. На сьогодні наукова
інфраструктура університету представлена 8

студентських наукових робіт зі спеціальності “Цивільна безпека (Охорона
праці)”. ЗНУ представляла студентка
кафедри прикладної екології та охорони праці Маргарита Товмасян (наукова керівниця – заступниця директорки Інженерного навчально-наукового
інституту з наукової роботи Каріна Бєлоконь). На розгляд конкурсної комісії
дівчина представила роботу “Розробка заходів щодо підвищення рівня
охорони праці в інфекційних відділеннях медичних закладів”. За результатами підсумкової конференції проєкт
здобув 1 місце.
n Днями завершилося голосування
за “Народного спортсмена Запоріжжя” в квітні, яке проводив сайт “Запорізький спорт”. За версією читачів
цього видання, кращим спортсменом
другого місяця весни став важкоатлет,
студент магістратури факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму
ЗНУ Дмитро Вороновський. За його
кандидатуру віддали свої голоси 64%
учасників голосування. Нагадаємо,
що таким успіхом Дмитро зобов’язаний нещодавній вагомій перемозі. У
квітні запорізький спортсмен виборов
“бронзу” чемпіонату Європи з важкої

атлетики серед чоловіків у ваговій
категорії 55 кг (із результатом 247 кг),
також завоював малу бронзу в поштовху (із результатом 137 кг). Медаль дорослого чемпіонату Європи в
сумі двоєборства стала для Запоріжжя першою за останні 19 років.
n Високий рівень підготовки майбутніх спеціалістів й увага, яку приділяють в Інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету розвитку студентської науки, знову підтверджені
перемогою студентів кафедри прикладної екології та охорони праці у II
турі Всеукраїнського конкурсу сту-

навчально-науково-виробничими центрами: “Металспецпроект”, “Екологія”, “СТРУКТУРА”, Український
міжуніверситетський навчально-науковий шекспірівський центр, центр промислової екології, науково-консультаційний центр юридичної лінгвістики,

центр спортивного права та центр наукової роботи
студентів; 20 навчально-науково-дослідними лабораторіями, зокрема 4 – у складі центрів.
Початок. Продовження на 2 стор.

дентських наукових робіт. За підсумками рецензування наукові дослідження студентів інституту стали одними з 13 найкращих. За результатами захистів Вікторія
Єрьоменко та
Владислав Петренко отримали дипломи І
ступеня. Студентка 4 курсу Вікторія Єрьоменко під
керівництвом заступниці директора з
наукової роботи Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Каріни
Бєлоконь працювала над темою “Запобігання наслідкам розгерметизації
сталевих нафтогазопроводів”. Розробці
заходів щодо
пожежної безпеки
приміщень присвятив свою наукову роботу
студент 4 курсу
кафедри прикладної екології та охорони праці Інженерного навчально-наукового інституту Владислав Петренко.
Під науковим керівництвом доцента
Вадима Рижкова він займався питаннями вдосконалення протипожежного
захисту церков і соборів, тобто будівель, які часто мають багато дерев’яних конструктивних елементів.
n Випускниця факультету фізичного
виховання, здоров’я та туризму ЗНУ,
заслужена майстриня спорту України
з веслування на байдарках і каное,
чемпіонка світу Людмила Бабак гідно
представила Україну на ліцензійному

олімпійському турнірі, що проходить у
Сегеді. У змаганнях жінок у каноеодиночці Людмила Бабак у кваліфікації стала третьою в заїзді з особистим

рекордом 50,10 с. А у фіналі спортсменка фінішувала п’ятою, показавши час 52,04 с. Нагадаємо, що перед
цим вона на Кубку України виборола
три нагороди: “срібло” в каное-одиночці на дистанції 1000 м і бронзові
нагороди в цьому ж класі на дистанціях 5000 і 200 м.
n У Національній металургійній академії України підбиті підсумки ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю
“Металургія”. За результатами рецензування робіт галузева конкурсна
комісія запросила взяти участь у конкурсі 35 студентів із 11 закладів вищої освіти України. Інженерний навчально-науковий інститут ЗНУ представляла студентка 1 курсу магістратури кафедри прикладної екології та охорони праці
Іванна Огурцова з роботою на тему:
“Знешкодження сульфур (IV)
оксиду, який
міститься у
відхідних газах металургійних підприємств, за допомогою
низькотемпературної плазми”. Наукова керівниця – доцентка кафедри
прикладної екології та охорони праці
Євгенія Манідіна. За результатами
ІІ туру Іванна Огурцова отримала Диплом І ступеня.
n Днями в м. Одесі відбувся Міжнародний чемпіонат із Pole Dance
та повітряної гімнастики “PolLux
Championship-2021”. У заході взяли
участь більш ніж 400 учасників зі
всього світу. Серед них – студентка 1
курсу спеціальності “Фізична культура
та спорт” Економіко-правничого фахового коледжу ЗНУ Аліна Захарченко, яка гідно представила свій
навчальний заклад. Студентка 1 курсу ЕПФК Аліна Захарченко переможно виступила на міжнародному чемпіонаті з повітряних дисциплін, здобувши “золото” в парнихзмаганнях та “бронзу” в особистій першості.

НОВИНИ
n У ЗНУ успішно стартувало проведення вакцинації співробітників вишу –
працівників усіх факультетів і структурних підрозділів. У перший же день,
17 травня 2021 року, щеплення зробили ректор ЗНУ Микола Фролов і перший проректор Олександр Бондар.
Своїм прикладом представники керівництва вишу спонукають усіх його
співробітників взяти участь у вакцинації. Пройти щеплення від COVID-19
виявили бажання близько 500 представників ЗНУ. У виші створені необхідні умови задля того, щоб всі охочі
змогли взяти участь у вакцинації.
Задля того, щоб вони змогли зробити
важливий крок для збереження свого
здоров’я та навіть життя, у ЗВО розробили відповідний графік щеплень,
який довели до відома всіх зацікавлених. Згідно з цим графіком, щеплення
відбуватимуться організовано, за
факультетами і структурними підрозділами. 17 травня в ЗНУ розпочне свою
роботу виїзна медична бригада, яка
робитиме щеплення. Для освітян щеплення проводитимуться вакциною
Pfizer-BioNTech, яка уже показала
ефективність у 95% випадків під час
поточного масштабного клінічного
випробування. До речі, цей препарат
став першим, що отримав дозвіл до
застосування в США і ЄС.
n Професійна перепідготовка військовослужбовців за технічною спеціальністю неможлива без здобуття практичних навичок. Ось і слухачі курсів із
проєкту “Норвегія-Україна”, які навчаються за спеціальністю “Енергоефективні технології та інженерія” на базі
центру післядипломної освіти Запорізького національного університету,
здобувають такі навички під час практичних занять і захистів індивідуальних
робіт. Упродовж циклу занять колишні
військовослужбовці отримували знання з таких напрямів, як будівельна
механіка; альтернативні джерела
енергії; моделювання теплообмінних
процесів; сертифікація енергетичної
ефективності будівель тощо. А випробувати рівень своїх знань і практичних
навичок слухачі курсів змогли під час
виконання індивідуального завдання – створення сертифіката енергетичної ефективності громадської будівлі. Об’єктом дослідження обрали навчальний корпус № 6 ЗНУ. Тож нещодавно військовослужбовці та члени
їхніх родин успішно представили
результати своєї роботи членам атестаційної комісії з питань енергетичної
ефективності ЗНУ. На заході були присутні: голова атестаційної комісії, керівник центру післядипломної освіти
Сергій Ільїн, члени комісії, а саме –
завідувач кафедри теплоенергетики та
гідроенергетики Андрій Чейлитко, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Володимир Волков і завідувач кафедри міського будівництва і архітектури
Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Андрій Банах.

2

web.znu.edu.ua/gazeta
№ 19 (1307), 21 травня 2021 року

Підсумки масштабних проєктів учених вишу
презентували в ЗНУ з нагоди Дня науки
Продовження. Початок
на 1 стор.
У 2020 році обсяг надходжень
від укладених госпдоговорів становив 831,979 тис грн. Керівниками та виконавцями госпдоговірних НДР були представники
Інженерного навчально-науково
інституту, біологічного факультету,
факультетів менеджменту, соціології та управління, економічного,
філологічного та математичного.
Укладений госпдоговір із компанією “Фуцзянь xiangxin” (КНР),
під керівництвом професора
Скачкова В.О., на виконання
НДР “Розробка високоміцних
алюмінієвих сплавів 6 серії” забезпечив надходжень обсягом
352,3 тис грн, у 2021 році співпраця продовжується.
Обсяг фінансування проєктів у
2020 році, які виконувались
за рахунок загального фонду
держбюджету,
становив
3822,695 тис грн. Завершили
виконання 2 НДР колективами
молодих учених і 1 держбюджетна тема за основним конкурсом.
У 2021 році продовжується виконання 5 держбюджетних робіт .

У 2020 році МОН України було
проведено черговий конкурс науково-дослідних робіт, що фінансуються із загального фону державного бюджету, для колективів
молодих учених, на участь у
якому молодими науковцями
ЗНУ було підготовлено 5 проєктів. Спільний міждисциплінарний
проєкт “Стратегічні комунікації як
інструмент реалізації національних інтересів держави: український та закордонний досвід”
факультетів соціології та управління, історичного та журналістики
(наукові керівники – професорка
Хорішко Л.С. і професор Каганов Ю.О.) пройшов відбір і його фінансування розпочато у
2021 році.
На конкурс наукових проєктів
(основний конкурс) подали НДР
під керівництвом професора
Міщенка В.Г. “Створення новітніх
конструкційних сплавів та композитів для виробів i технічних
систем різного функціонального
призначення”. Професор Огінський Й.К. та професор Скачков В. О. підготували проєкти на
конкурсний відбір науково-техніч-

них (експериментальних) розробок за державним замовленням.
Під керівництвом професорки
Череп А.В. та професорки Воронкової В.Г. підготували проєкти для
участі в конкурсі спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів. Науково-дослідний проєкт під керівництвом
доцента Бєлоконя Ю.О. направлений на конкурс українсько-китайських науково-дослідних
проектів.
На сьогодні в університеті підготовка здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюється через
аспірантуру (27 спеціальностей)
та докторантуру (20 спеціальностей), за якими навчається
425 аспірантів та проходять підготовку 14 докторантів. Також у
ЗНУ діє 164 студентських наукових проблемних груп і гуртків, у
роботі яких беруть участь близько
1400 студентів. За результатами
міжнародних і всеукраїнських
конкурсів студентських наукових
робіт і конкурсу дослідницьких
проектів, студенти отримали
52 дипломи.

Декан ФІФ Галина Морошкіна: “Нам буде бракувати присутності
вимогливого та доброзичливого Вчителя: це – всесвітня втрата”...
29 квітня 2021 року не стало Катерини Михайлівни Ружин – нашого вчителя, наставника, друга.
Півстоліття свого життя Катерина Михайлівна віддала Запорізькому державному педагогічному інституту, пізніше – ЗНУ. Енергійна, принципова, закохана
у свою справу. Вона виховала багато поколінь студентів, серед них – і ми з вами. Завжди пишалась
нашими перемогами й досягненнями, раділа успіхам колективу факультету іноземної філології й кожного з нас. Катерина Михайлівна весь час була
поруч, професійна, надійна, доброзичлива. Неможливо було уявити, що її раптом не стане...
Якась неймовірна порожнеча й тиша відразу
утворилась на третьому
поверсі другого корпусу...
Її улюбленому поверсі
факультету іноземної філології. Кожний куточок
на ФІФ був їй безкінечно
дорогий, бо тут відбулось
її зростання, пройшло її
життя. Вона частенько
згадувала про це. Сентиментально, проте це повністю відображало її сприйняття чогось дуже важливого в житті, пов’язаного з людським спілкуванням.
Катерина Михайлівна блискуче захистила дисертацію з методики викладання іноземної мови в
Москві, відрізнялась глибоким володінням теоре-

тичними знаннями. Методика викладання іноземної мови, граматика французької – її улюблена
справа. Розроблені нею методичні рекомендації,
посібники будуть корисними ще багатьом поколінням, бо мають логічне обґрунтування. Вона була
вимогливою до себе й до тих, хто поруч, а якість
знань – її головний пріоритет. Катерина Михайлівна
не мала нічого та нікого неважливого. Завжди піклувалась про сім’ю, близьких людей, улюблених колег
і студентів. Ця відданість вражала своєю безкорисливістю. У неї на все вистачало сил, навіть тоді,
коли їх уже бракувало...
Незважаючи на погіршення здоров’я, Катерина
Михайлівна продовжувала засвоювати новітні електронні технології, виклики сьогодення. Жодної
zOOM-конференції не було пропущено, окрім останньої… Хвороба виявилась неподоланою... Ми пам’ятаємо Катерину Михайлівну красивою, коректною.
Її мова завжди відповідала контексту. Повага до колег, небайдужість до долі молодих свідчили про глибоке відчуття причетності до чогось величного, а саме – до академічного простору, який і був її життям.
У кожного з нас своя історія з Катериною
Михайлівною. Нам буде бракувати присутності
вимогливого та доброзичливого Вчителя.
З любов’ю й вдячністю... Світла пам’ять...
Галина Морошкіна,
декан факультету іноземної філології,
віддана учениця Катерини Михайлівни Ружин

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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У Школі Конфуція відбулися іспити
з китайської на відповідність мовним рівням
У Школі Конфуція, яка діє на базі ЗНУ, представники вишу та
всі охочі опановують китайську мов, а також вивчають літературу та звичаї Китайської Народної Республіки. Значним успіхам
слухачів мовних курсів сприяє той факт, що вони здобувають
знання під приводом носіїв мови – досвідчених педагогів
Аньхойського педагогічного університету (Китай), із яким давно
та плідно співпрацює ЗНУ. Наприкінці кожного семестру всі
охочі можуть на базі Школи Конфуція перевірити свій рівень знань китайської.
Так відбулося й цього разу. 15 травня 2021 р. у Міжнародному Центрі тестування Школи
Конфуція виявили бажання перевірити рівень знань 60 осіб, вони складали іспити на відповідність мовним рівням HSK 1-HSK 6.
Географія учасників у цьому році стала ще ширшою. До ЗНУ завітали задля складання іспитів
знавці китайської мови з Дніпра, Вінниці, Слов'янська, Краматорська та інших міст. Через 1,5
місяці стануть відомі результати перевірених завдань. Представники Школи Конфуція ЗНУ очікують позитивних результатів для всіх учасників іспиту.

Конкурс чарівних представниць університету
зібрав талановиту молодь
Днями для університетської спільноти, як і
для всіх містян, влаштували традиційне грандіозне шоу краси й талантів, яке щорічно відвідує Запоріжжя й організатором якого виступає
центр культури ЗНУ за підтримки керівництва
університету йти Геннадія Васильчука. Організація заходу та його підготовка тривала рік,
адже у 2020 році захід не відбувся через карантинні обмеження й локдауни. Проте назву
не стали змінювати, аби не уривати процес
щорічної передачі корони переможниці конкурсу – “Miss university-2020”, тож і склад журі
та учасниць залишився незмінним.

Цього року конкурс відбувся в стилі DISCO
80-90-х, поєднавши традиційну класику й
модерн. Саме цей стиль обрали й для проведення 6 конкурсних виступів чарівні учасниці
шоу. Їх було 18 і вони представляли факультети
ЗНУ та Інженерний навчально-науковий інститут. Наразі маємо такі результати цьогорічного
конкурсу “Miss university-2020”:
- Міс глядацьких симпатій university-2020 –
Олександра Сидір;
- Міс Натхнення university-2020 – Тетяна
Сезоненко;
- Міс Витонченість university-2020 – Юлія
Чудновець;
- Міс Чарівність university-2020 – Алла Скоч;

- Міс Ніжність university-2020 – Поліна
Бабець;
- Міс Спокуса university-2020 – Поліна
Година;
- Міс Шарм university-2020 – Юлія Грінченко;
- Міс Елегантність university-2020 – Аліна
Латишева;
- Міс Досконалість university-2020 – Катерина Колеснікова;
- Міс Грація university-2020 – Катерина Ніколащенко;
- Міс Конгеніальність university-2020 –
Анастасія Войтова;
- Міс Disco university-2020 – Надія Красна;
- Міс Талант university-2020 – Олександра
Сидір;
- Міс Фото university-2020 – Тетяна Деркачова.
А свої головні трофеї отримали чотири
віце-міс:
- Віце-Міс university-2020 – Аліна Кашевська (факультет журналістики);
- 2-а Віце-Міс university-2020 – Аліна Андрющенко (ФІФ);
- 3-я Віце-Міс university-2020 – Тетяна Шаповалова (економічний факультет);
- 4-а Віце-Міс university-2020 – Катерина
Ульєва (факультет журналістики).
Переможницею цьогорічного шоу краси й
таланту “Miss university-2020” стала студентка
юридичного факультету Аліна Литвинюк! Свій
титул та корону ця талановита дівчина отримала з рук “Miss university-2019” Єлизавети Педак. Окрім цього, переможниця була офіційно
запрошена для участі у фіналі всеукраїнського
конкурсу “Miss Nationality ukraine” (Киев), де
вона представлятиме наш університет і матиме можливість продовжити боротьбу за титул
“Міс Національність України”.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Колектив ЗНУ вітає іменинників…
n 24 травня – професора кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Володимира Петровича Волкова;
n 25 травня – провідного фахівця ректорату Івана Івановича Наливайка; заступника директора
зі спортивно-виховної роботи Спортивно-оздоровчого комплексу Олександра Івановича
Петренка;
n 29 травня – керівника секції спортивного напряму кафедри фізичного виховання Сергія
Геннадійовича Жесткова;

…і ювілярів університету!
n 25 травня – старшого лаборанта кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів Ольгу Василівну Пєтухову;
n 26 травня – доцента кафедри прикладної екології та охорони праці Віктора Анатолійовича
Цимбала;
n 27 травня – швейцара гуртожитку № 3 Наталю Василівну Музичук.
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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