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Відбулося відкриття оновленої експозиції Музею історії ЗНУ,
прикрашену картинами корпусів вишу в техніці digital art
У Запорізькому національному університеті відбулося урочисте відкриття оновленої експозиції Музею
історії вишу, родзинкою якої стало оригінальне
доповнення кожної вітрини експозиції сучасними
картинами корпусів ЗНУ, його коледжів, Інженерного інституту, виконані в сучасних техніках digital
art. На святковий захід завітали почесні гості – голова Запорізької обласної ради Олена Жук, заступник
голови Запорізької обласної державної адміністрації, випускник і викладач ЗНУ Руслан Шиханов і
заступник голови Запорізької обласної ради Геннадій Фукс.

Від Запорізького національного університету в
заході взяли участь ректор Микола Фролов, представники адміністрації – перший проректор Олександр Бондар, проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук, проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов, проректор з навчально-виробничої роботи та матеріально-технічного забезпечення Сергій Кушнір. А також – викладачі факультетів,
Інженерного інституту та співробітники структурних
підрозділів, які доклали зусилля для оновлення й
модернізації університетського музею, представники студентського активу тощо.
На початку заходу ректор Микола Фролов наголосив, що це – велика подія в житті університету.
Микола Олександрович відзначив, що ЗНУ відігравав, відіграє й буде відігравати велику роль у житті

запорізького краю, Запорізької області. Сотні тисяч
його випускників, які працюють в Україні та за кордоном, є важливими в житті країни. “Університет
пам’ятає свою історію, – наголосив він. – Про це

свідчить, зокрема, й сьогоднішнє відкриття модернізованого приміщення музею. Із 1 вересня цього
року планується відновлення давньої важливої традиції: у перший день навчання першокурсників
водитимуть сюди на екскурсії, аби вони більше
дізналися про славне минуле й сьогодення закладу
вищої освіти”.
Микола Фролов надав слово проректору з науково-педагогічної роботи, керівнику робочої групи, яка
опікувалась оновленням музею, Юрію Каганову. Він
розповів присутнім про напружену роботу групи
фахівців, яка тривала більше року. Юрій Олегович
подякував усім, зокрема представникам Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізької
обласної ради, співробітникам музеїв міста, державного архіву тощо – усім, хто сприяв університету в
цій важливій справі. На сьогодні до експозиції
музею увійшли цінні документи, аудіо- та відеозаписи, фотоматеріали, речі, пов’язані з ключовими
подіями й видатними особистостями, які творили
історію університету. Зокрема, відзначили активність й ентузіазм представників університетського
колективу, які доклали чимало зусиль для реалізації
цього проєкту. “Цей музей буде цікавим не лише
фахівцям, – наголосив Юрій Олегович, – він стане
осереддям університету. Його експозиції присвячені
розвитку закладу
освіти від початку –
із Олександрівської
гімназії,
модель
якої на 3D-принтері
надрукували на математичному факультеті, – й до сьогодні”.
Крім того, подяками за підписом
ректора ЗНУ Миколи Фролова нагородили низку осіб, які дієво допомагали в роботі
над оновленням експозиції (скажімо, запорізький
історик Михайло Мордовський, до речі, випускник
істфаку ЗНУ), у пошуку необхідних матеріалів, працювали над дизайном приміщення. Зокрема, родзинкою новітньої експозиції стало її оформлення
картинами навчальних корпусів вишу, його коледжів та Інженерного інституту, виконаними в унікальній техніці digital art відомою запорізькою мисткинею, викладачкою кафедри дизайну факультету
соціальної педагогіки та психології Катериною
Тарлінською. Багато хто з учасників свята щиро подякував пані Катерині за можливість насолоджуватися її прекрасними оригінальними роботами.
Потім для почесних гостей і всіх інших учасників
церемонії влаштували екскурсію музеєм, яку прово-

див відомий запорізький краєзнавець Володимир
Лінніков. Своєю чергою, ректор Микола Фролов
зазначив, що на сьогодні на базі ЗНУ навчаються
450 докторантів й аспірантів, яких готують як для
рідного університету, так і для інших вітчизняних
закладів освіти. Також під час церемонії виступили
відомий вчений, професор кафедри прикладної
математики і механіки, заслужений діяч науки і
техніки України
Віктор Грищак, завідувачка кафедри
українознавства,
голова Запорізького
відділення
Національної спілки
письменників України Ольга
Стадніченко й голова студентської ради вишу Єгор Гуков. Усі вони
наголосили на стрімких змінах, які повсякчас відбуваються в університеті, подякували за них керівництву вишу. Також відзначили всю важливість для
подальшого успішного розвитку закладу вищої освіти знання його історії, чому й буде сприяти оновлений музей.
Почесним гостям вишу – голові Запорізької
обласної ради Олені Жук, заступнику голови Запорізької обласної державної адміністрації Руслану
Шиханову та заступнику голови Запорізької обласної ради Геннадію Фуксу також вручили пам’ятні
подарунки – примірники унікального наукового
видання “Запорізький національний університет
(1944-2000): бібліографічний покажчик”. Це видан-

ня підготовлене співробітниками наукової бібліотеки
ЗНУ під керівництвом його директорки Ніни Чалої.
Також примірник книги ректор ЗНУ Микола Фролов
подарував і голові студради Єгору Гукову.
Наостанок гості подякували за гостинне запрошення на важливу для університету подію й висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю
з ним.

У ЗНУ успішно завершили перший етап вакцинації проти COVID-19
та подякували медикам за її проведення на високому рівні
У Запорізькому національному з 17
по 21 травня тривала централізована
кампанія з вакцинації всіх, хто виявив
бажання прищепитися вакциною
Pfizer-BioNTech проти COVID-19. За цей
час вакцинували 430 осіб. Зокрема, у
вакцинації взяв участь ректор ЗНУ
Микола Фролов, представники адміністрації вишу, науково-педагогічні працівники факультетів і співробітники
структурних підрозділів. Крім того, у
найближчих планах – провести вакцинування ще 200 осіб.
Вакцинація проводилася на базі

центру моніторингу та профілактики
здоров’я студентів ЗНУ. Там розмістив-

ся виїзний медичний пункт щеплень,
який діяв упродовж усіх робочих днів.
Перший етап вакцинації в ЗНУ пройшов успішно завдяки напруженій праці заступниці директора з лікарської
роботи КНП ЦПМСД № 8 Вікторії Чорної, лікаря-терапевта Назарія Купця та
сімейним медсестер КНП ЦПМСД № 8
Світлани Бурмакіної та Світлани Христич. Усім їм керівництво університету,
його науково-педагогічні працівники
та співробітники висловлюють щиру
подяку й глибоку пошану до їхньої
нелегкої та відповідальної праці. Також

слова щирої вдячності лунають на адресу координаторки Запорізької області з вакцинації Державної установи
“Запорізький обласний лабораторний
центр МОЗ України” Марини Колерової, завдяки зусиллям якої стало можливо привести вакцинацію ефективним препаратом для всіх охочих.
Крім того, представники Запорізького національного університету висловлюють щирі сподівання на подальшу
співпрацю з шановними медиками,
адже попереду – повторна вакцинація
викладачів і співробітників вишу.

НОВИНИ
n У ЗНУ провели ЗНО з іноземної мови
(англійської). Цього разу участь у зовнішньому незалежному оцінюванні
взяли 217 вступників. Уже традиційно
кілька років поспіль роботу пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання координувала начальниця
відділу доуніверситетської підготовки,
профорієнтації та працевлаштування
Галина Микитів. За дотриманням вимог процедури ЗНО цього дня слідкувала уповноважена особа Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Маркова. Крім
того, оскільки ЗНО з іноземної мови
передбачає застосування технічних
засобів для аудіювання тексту, представник ЗНУ Сергій Демиденко перед
початком тестування перевірив робочий стан усієї техніки. Саме написання
зовнішнього незалежного тестування
тривало, згідно з процедурою, 150 хвилин, упродовж яких його учасники мали
надати відповіді на всі запитання, що
містилися в робочому зошиті. Після завершення ЗНО вступники отримали
свої зошити, аби мати змогу ще раз
переглянути запитання й оцінити,
наскільки правильно вони виконали
завдання під час написання зовнішнього незалежного оцінювання. Відповідальна за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі
ЗНУ Галина Микитів після завершення
тестування подякувала всім його працівникам за чітку й злагоджену роботу.
n В Інженерному навчально-науковому інституті пройшла основна сесія
ЗНО з хімії, проведення якої забезпечували досвідчені інструктори, серед яких
відповідальна за пункт тестування Лілія
Головко та її помічниця Тетяна Сайкова, а також Сергій Ільїн, Марина Жук,
Світлана Калініна, Надія Куриліна, Юлія
Малишева, Олена Манькова, Олександр Посунько, Людмила Рудень, Микола Світанько, Ольга Усова, Ганна
Харченко й Тетяна Черненко. Як розповіла відповідальна за пункт тестування,
загальна кількість зареєстрованих
учасників складала 175 осіб, а у тестуванні взяли участь 144 особи. Тестування відбувалося в корпусі № 10.
Аудиторії для проведення тестування
відповідали санітарним нормам, були
безпечними, ретельно провітреними,
дезінфікованими та комфортними, тобто ключовий пріоритет – збереження
здоров’я абітурієнтів та викладачів –
було забезпечено. До участі у тестуванні учасники допускалися після проведення термометрії, оцінки наявності
ознак респіраторних хвороб та за
умови використання захисної маски.
Усі учасники тестування були антисептиками, між ними зберігалася обов’язкова дистанція в півтора метри. Аудиторії для проведення тестування відповідали санітарним нормам, були безпечними, ретельно провітреними, дезінфікованими та комфортними, тоб-то
ключовий пріоритет – збереження здоров’я абітурієнтів та викладачів – було
забезпечено.

2

web.znu.edu.ua/gazeta
№ 20 (1308), 28 травня 2021 року

Запорізький
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У виші привітали жіночу волейбольну команду “Орбіта-ЗНУ”
з її високими досягненнями в чемпіонаті України Суперліги
В урочистій обстановці привітали
гравців і тренерський склад жіночої
волейбольної команди “Орбіта-ЗНУ” з
визначною перемогою наших спортсменок. Вони посіли 3 місце чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд
Суперліги. Ініціатором проведення цього
заходу став ректор ЗНУ Микола Фролов,
який завжди уважно слідкує за успіхами
команди, радіє перемогам запорізьких
спортсменок і підтримує їх.
На святковому заході були присутні
почесні гості: голова Запорізької обласної ради Олена Жук, заступник голови
Запорізької обласної державної адміністрації, випускник і викладач ЗНУ Руслан Шиханов, заступник голови Запорізької обласної ради Геннадій Фукс та
інші. Також привітати спортсменок завітали проректор ЗНУ з наукової роботи
Геннадій Васильчук, директор спортивно-оздоровчого комплексу вишу Михайло Протас та інші представники ЗНУ.

Микола Олександрович щиро поздоровив спортсменок. Він зазначив, що
сезон був для них важким: були й травми, й хвороби, зокрема коронавірус.
Однак прагнення до перемог, напружена гра волейболісток, їхній спортивний
дух допоміг їм здобути важливу перемогу. Олена Жук, вітаючи спортсменок,
зазначила. що приємно, насамперед,
що саме жіноча спортивна команда здобула перемогу на всеукраїнському рівні.
Руслан Шиханов, своєю чергою, щиро
привітав спортсменок: “Мені як людині,
яка працює в ЗНУ, дуже приємно приві-

тати переможниць, подякувати їм за
чудову гру й побажати, щоб надалі перемоги були ще більш вагомими”. Геннадій
Фукс додав, що впевнений: ця “бронза”,
зважаючи на всі обставини, прирівню-

болу в Запорізькій області та за результатами успішного виступу на ХХХ Чемпіонаті Україні з волейболу серед жіночих
команд Суперліги 2020/2021 року”.
Таку ж почесну відзнаку отримав голов-

ється фактично до першого місця. Він
висловив сподівання на те, що наступного року команда посяде більш високе
місце й побажав спортсменкам усього
найкращого.
В урочистій обстановці відбулася
церемонія нагородження, під час якої
почесні грамоти за підписом ректора
Миколи Фролова вручили головному тренеру команди Гарію Єгіазарову, а також
віце-президентці Федерації волейболу
Запорізької області Ірині Цвєтковій, а також усім, хто докладає зусилля для того,
щоб спортсменки “Орбіти-ЗНУ” плідно
тренувалися, перебували в чудовій спортивній формі та перемагали – Сергію Попову, Віктору Саєнку, Ірині Румянцевій,
Олексію Шимшиту та іншим.
Крім того, почесні грамоти за підписом ректора, подарунки, зокрема великий торт, та слова щирої подяки отримали всі спортсменки команди. Своєю чергою, капітан команди Юлія Богмацер від
імені всіх спортсменок щиро подякувала
керівництву ЗНУ в особі ректора Миколи
Фролова за підтримку спортсменок.
Крім того, ректору Миколі Фролову урочисто вручили грамоту Запорізької обласної державної адміністрації “за вагомий особистий внесок у розвиток волей-

ний тренер команди Гарій Єгіазаров.
Крім того, спортсменкам “Орбіти-ЗНУ”
вручили ще одну нагороду в конкурсі
“SPORT STaR”, започаткованому управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації. Під
час нього нагороджують кращих представників запорізької спортивної спільноти. Волейболістки вже не вперше
перемагають у цьому конкурсі. Цього
разу вони стали кращими в номінації
“Краща жіноча команда з ігрових видів
спорту”.

Почесні гості й учасники урочистої
церемонії наприкінці заходу ще раз привітали спортсменок із вагомими здобутками й побажали їм успішної реалізації
всіх планів у майбутньому та нових
перемог.

У ЗНУ стартувала реалізація проєктів у рамках
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
Із минулого тижня в ЗНУ тривають підготовчі роботи для проведення капітального ремонту фасадів у гуртожитках № 3 та №
4 Запорізького національного університету, які виконуються в
рамках реалізації Надзвичайної кредитної програми для
відновлення України (НКПВУ).
Як зазначив проректор з
навчально-виробничої роботи
та матеріально-технічного забезпечення Сергій Кушнір:
“Наразі відбувається монтаж огороджень, облаштування будівельних майданчиків,
встановлення підвісних люльок. Уже найближчим часом
почнуться повномасштабні
роботи, упродовж яких фасади гуртожитків утеплятимуть,
проведуть заміну усіх вікон та
вхідних груп на металопластикові, утеплять покрівлю, встановлять погодну автоматику. Такі заходи дозволять зробити гуртожитки більш енергоефективними за рахунок зменшення тепловтрат, особливо в зимовий період”.
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Ремонтні роботи у гуртожитку №3 здійснює ТОВ “СК
«Стройінвест»”, відповідно до дозволу на виконання робіт
ІУ012210322485 від 23.04.2021 року. Капітальний ремонт
гуртожитку №4 здійснює ТОВ “СПІВДРУЖНІСТЬ АВІА БУД”, відповідно до дозволу на виконання робіт ІУ012210322282 від
17.05.2021 року.
Найближчим часом на інформаційних стендах у
гуртожитках будуть розмішені
плани виконання будівельних
робіт, інформація про проєкти
та контактні дані.
Разом із тим, якщо у вас виникають питання щодо реалізації проєктів, пропозиції або скарги, то ви можете їх надсилати
на електронну адресу vospotdel@ukr.net чи звертатись до спеціаліста по роботі зі скаргами – начальника відділу виховної
роботи Кондратенко Світлани Вікторівни (навчальний корпус
№4 каб. 211, тел. (061) 228-76-48) або у телеграм бот
@znu_ahch_bot
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.

М і н іс те р ст в о ос в і ти і н а ук и У кр а ї н и
З а п ор і зь к ий н а ц і о н ал ь н ий у н і в е рс ит ет
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

n завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, професор – 1,0 ставки
Умови конкурсу:
Кандидат на посаду завідувача кафедри, професора повинен мати вищу
освіту за фахом, вчене звання професора, науковий ступінь доктора відповідної галузі наук і стаж науково-педагогічної роботи за профілем кафедри
в закладах вищої освіти не менше ніж п’ять років.
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

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Колектив ЗНУ вітає іменинників…
n 1 червня – керівника студії Центру культури Ірину Сергіївну Осипчук;
n 2 червня – професора кафедри англійської філології Ганну Іллівну
Приходько;
n 3 червня – заступника декана з міжнародної роботи факультету соціальної педагогіки та психології, доцента кафедри психології Наталію
Олександрівну Мосол;
n 6 червня – завідувача кафедри українознавства, доцента Ольгу
Олександрівну Стадніченко;
n 9 червня – завідувача кафедри міжнародної економіки, природних
ресурсів та економіки міжнародного туризму, професора Дмитра
Івановича Бабміндру;
n 10 червня – проректора з науково-педагогічної роботи Юрія Олеговича
Каганова; заступника декана з профорієнтаційної роботи філологічного
факультету, доцента кафедри слов’янської філології Олександра
Володимировича Муравіна; керівника центру післядипломної освіти Сергія
Віталійовича Ільїна;

…і ювілярів університету!
n 1 червня – доцента кафедри мікроелектронних та електронних інформаційних систем Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Леоніда
Леонідовича Верьовкіна; директора Комбінату громадського харчування
Антоніну Миколаївну Шегеру;
n 4 червня – водія автотранспортних засобів відділу автотранспорту
Євгенія Григоровича Киньшина;
n 6 червня – фахівця 1 категорії відділу діловодства та архіву Жанну
Вікторівну Севрук;
n 7 червня – електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 розряду групи головного енергетика Віталія Івановича Шкурка;
n 9 червня – доцента кафедри програмної інженерії Віталія Вікторовича
Мухіна;
n 11 червня – професора кафедри економічної кібернетики Ігоря
Вікторовича Козіна; завідувача відділу наукової бібліотеки Ларису
Євгенівну Кіртоку; двірника гуртожитку №2 Олену Василівну Полякову;
n 12 червня – робітника з комплексного обслуговування навчального корпусу № 7 Валентину Іванівну Плоху.

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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