Обласна академічна газета
п’ятниця,
05 березня
2021 року

№8 (1296)

WWW.WEB.znU.EDU.UA/gAzETA/

У Запорізькому національному університеті
відбулося чергове засідання Вченої ради
Учасники зібрання працювали над кількома важливими темами, як-от: звіти про виконання рішень Вченої ради університету за
2020 рік (доповідач – Олександр Бондар), виконання кошторису
за 2020 рік та ухвалення кошторису на 2021 рік (доповідачка –
Оксана Арістова), ефективність діяльності ВСП “Запорізький металургійний фаховий коледж ЗНУ” (доповідачка – Лариса Тютюнник,
співдоповідачка Олена Грибанова) тощо. Засідання проходило під
головуванням ректора, професора Миколи Фролова. На початку
зібрання він ознайомив присутніх із порядком денним, який
затвердили голосуванням.
Засідання традиційно розпочалося урочистим врученням документів, що підтверджують визначні наукові досягнення представників університету. Атестат про присвоєння вченого звання професора вручили проректору з науково-педагогічної роботи, доктору
історичних наук Юрію Каганову. Диплом докторки наук із фізичного виховання та спорту отримала Світлана Караулова (кафедра
фізичної культури і спорту), яка успішно захистила дисертацію за
спеціальністю “Олімпійський і професійний спорт”.
Важливим питанням, яке заслухали учасники засідання, був звіт
першого проректора Олександра Бондаря про хід і виконання
рішень Вченої ради університету за 2020 рік. Доповідач презентував докладний аналіз за всіма напрямками розвитку університе-

ту. Ректор ЗНУ Микола Фролов і перший проректор Олександр
Бондар одностайно підкреслили, що загальний успішний розвиток університету цілковито залежить від злагодженої роботи всіх
університетських підрозділів, що має бути спрямована на виконання директив головного керівного органу – Вченої ради ЗНУ,
а також на корпоративну співпрацю науково-педагогічних працівників.

Під час засідання Вченої ради ЗНУ також представила звіт про
виконання кошторису за 2020 рік головний бухгалтер Оксана
Арістова. Зокрема, вона зазначила, що загальні витрати університету склали торік близько 140 млн грн. При цьому у 2021 році

поточні видатки на різні статті витрат значно збільшено: вони складатимуть близько 155 млн грн. Попри наявні труднощі та карантинні обмеження, у ЗНУ активними темпами здійснюються
ремонтні роботи та модернізація матеріально-технічної бази.
Своєчасно й у повному обсязі забезпечуються стипендіальні
виплати для студентів, заробітна плата – для викладачів і співробітників, а також здійснюється преміювання представників університету за визначні наукові досягнення, передбачені умовами
Колективного договору ЗНУ. Учасниками засідання був також
ухвалений кошторис на поточний рік.
Про ефективність діяльності ВСП “Запорізький металургійний
фаховий коледж ЗНУ” доповіла присутнім його директорка Лариса
Тютюнник. Вона звернула увагу на розвиток коледжу від моменту
його приєднання до ЗНУ. На сьогодні в коледжі навчається
457 студентів на денній формі та ще 168 заочників. Упродовж
останніх двох років тут спостерігається певне зростання загальної
кількості студентів.
Наприкінці заходу присутні вирішували організаційні питання.
Окрім цього, члени Вченої ради проголосували за створення на
базі історичного факультету двох нових навчально-наукових лабораторій – з етнографічних досліджень і лабораторії історії повсякдення другої половини ХХ ст.

ВІТАЄМО
n Дипломом лауреата І премії конкурсу
“Краще видання року” нагородили викладачів кафедри управління персоналом і
маркетингу економічного факультету професора Олександра Черепа та доцентку цієї ж кафедри Наталію Терент’єву за
працю “Особливості формування збутової політики
машинобудівних підприємств” у номінації “Монографії”. Ця монографія присвячена вивченню актуальних питань економічної оцінки ефективності збутової
діяльності, впливу маркетингових механізмів на збут та формуванню маркетингової
стратегії збутової діяльності машинобудівних підприємств. Автори обрали актуальний і перспективний науковий напрям,
оскільки підвищення ефективності господарської діяльності та фінансового стану
машинобудівних підприємств прямо пов’язані з вирішенням проблем і дискусійних питань у системі управління збутовою
діяльністю.
n Нещодавно у Львові проходили міжна-

родні змагання зі стрибків у висоту – ХХІІ
Меморіал О. Дем’янюка. Серед спортсменів, які здобули “золото”, – вихованка
ДЮСШ “Спартак”, першокурсниця факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму Вероніка Крамаренко. Тренер Вероніки – Микола Кардач. Запорізька спортсменка стала кращою в змаганнях юніорок до 20 років, і з результатом 1 м 80 см.
n Випускниця Економіко-правничого фахового коледжу ЗНУ, представниця Федерації
легкої атлетики Запорізької області Анастасія Бризгіна – серед переможців чемпіона-

ту Асоціації балканських легкоатлетичних
федерацій (ABAF), що проходив у Стамбулі. У
складі української естафети 4×400 м, до
якої увійшли також Аліна Логвіненко, Вікторія Ткачук та Анна Рижикова, запорізька
спортсменка виграла змагання з результатом 3:38.16. Крім того, в індивідуальних
змаганнях із бігу на 400 м Анастасія Бризгіна стала четвертою (із результатом 53.74 с).
n Студентка ЗНУ здобула “срібло” на всеукраїнських змаганнях. “Боротьба проти
дитячого рабства у світі” – такою була тема
танцю першокурсниці спеціальності “Фізична культура і спорт”
Економіко-правничого фахового коледжу ЗНУ Аліни Захарченко на всеукраїнських змаганнях
із Pole dance (вид
спорту, який поєднує
танець із гімнастичними вправами на пілоні – жердині). Зазначимо, що танець на пілоні, визнаний
видом фітнесу, який базується на аеробних
та анаеробних вправах. Він поєднує елементи танцю та акробатичні трюки. У категорії “професіонали” Аліна виборола “срібло”.
Відзначимо, що Аліна Захарченко почала
займатися цим видом спорту у 2016 році.

НОВИНИ
n У ЗНУ відбулась онлайн-презентація проєкту “DIRUT” за підтримки Програми “Erasmus+: Jean Monnet Module” Європейського Союзу. Команда проєкту натхненна тим, що впродовж січня
2021 року надійшло 32 заявки від магістрів на участь у пілотному
курсі “DIRUT”. Також дистанційна версія курсу викликала неабиякий інтерес у різних областях України. У результаті надійшло
28 заявок на дистанційний курс “DIRUT” від представників сільського туризму та креативних індустрій із Запорізької, Миколаївської, Чернівецької, Волинської, Полтавської, Тернопільської,
Закарпатської та Сумської областей. На онлайн-презентацію завітали перший проректор ЗНУ Олександр Бондар і проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександр Гура, які відзначили важливість диверсифікації сільської економіки, формування зворотного зв’язку в ланці наукових, освітніх, туристичних
взаємовідносин як рушійної сили сталого й креативного розвитку
сільського туризму. Захід став платформою взаємодії та налагодження комунікації задля розвитку сільського туризму на основі
побудови ланцюга співпраці “освіта-громадськість-влада-агросадиби-туристичні компанії”. Адже в сучасних умовах неабияке значення відіграє інформаційне забезпечення налагодженої системи взаємозв’язків між усіма, задіяними в сільському туризмі,
елементами. Усі запрошені почесні гості виявили інтерес до співпраці в рамках заходів проєкту. Під час онлайн-заходу викладачі
модулів, зокрема декан економічного факультету Алла Череп,
професорка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Лариса Безкоровайна, професорка кафедри менеджменту організацій та управління проєктами Інженерного начально-наукового інституту ЗНУ Валентина Воронкова презентували “родзинки”
чотирьох модулів курсу “DIRUT”. За підсумками заходу слухачі
курсу та гості виявили неабияке зацікавлення концепцією проєкту та майбутніми заходами, які заплановані під час реалізації
проєкту DIRUT у 2021-2023 рр.
n Студенти спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” історичного факультету взяли участь у
зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Північна Македонія Наталією Задорожнюк. Подія відбулась у
рамках академічного співробітництва університетів. Мета ініціативи – надати можливість студентам дізнатись про особливості роботи дипломатичних установ України за кордоном. Лекція пані Посла
є продовженням низки зустрічей студентів ЗНУ з потенційними
роботодавцями, серед яких – органи виконавчої влади, державні
установи та приватні структури. За час заходу підкреслили, що вивчення іноземних мов є основною перевагою на ринку праці фахівця з міжнародних відносин. Гостя з особливим ентузіазмом сприйняла ідею впровадження співпраці ЗНУ з навчальними закладами
Північної Македонії. Також вона зауважила, що дипломатичні відносини між Україною та Північною Македонією характеризуються
як позитивні в контексті підтримки один одного на міжнародній
арені. Більше того, досвід Північної Македонії в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції є вагомим для України.
n Днями в ЗНУ відбулося перше в цьому році засідання Школи
педагогічної майстерності, яке присвятили знайомству молодих
педагогів з основами проєктної діяльності. Тренінг провела член
правління Української асоціації дослідників освіти, голова
Запорізького регіонального відділення ГО “Інноваційний університет”, членкиня Української науково-дослідницької асоціації, експертка освітніх програм у Нацагентстві із забезпечення якості
вищої освіти, членкиня експертної групи МОН України з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти
в частині провадження ними наукової діяльності, професорка
Вікторія Меняйло. Від імені керівництва університету й, зокрема,
від імені проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи
Олександра Гури, учасників цього засідання привітали безпосередні його організатори – керівниця навчально-методичного відділу Людмила Нестеренко та керівниця Школи педагогічної майстерності Ольга Юдіна. Вони закцентували увагу присутніх на змінах освітньої парадигми у світі та на процесі інтеграції України в
загальноєвропейський простір вищої освіти, що обумовило нові
вимоги, поставлені перед викладачами вищої школи. Виконуючи
поставлені завдання, молоді викладачі познайомилися не лише з
методикою створення “Дерева проблем” та основами проєктної
діяльності, а й змогли краще зрозуміти загальний стратегічний
курс розвитку ЗНУ. Тепер вони розпочинають здійснювати власну
проєктну діяльність у рамках роботи своїх кафедр і факультетів.
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Запорізький
університет

Запорізький національний університет підписав Меморандум
про співпрацю з Асоціацією програмної інженерії “EASE”
Днями в Запоріжжі відбулася вагома профорієнтаційна подія – “Ярмарок вакансій топових IT-компаній”, яку
планують регулярно проводити в Україні. Однак наше
місто стало першим, де проходив захід такого формату.
Його організатор – Асоціація програмної інженерії
“EASE”. До речі, її президент – успішний український
підприємець, випускник ЗНУ Владислав Савченко.
Ключовою подією
“Ярмарку вакансій”
стало підписання Меморандуму про співпрацю між Запорізьким національним університетом в особі
ректора Миколи Фролова та Асоціацією
програмної інженерії
“EASE” в особі її директора Владислава
Савченка. Також під
час підписання були присутні проректор з наукової
роботи Геннадій Васильчук, проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти Віктор Банах і голова
Ради молодих учених ЗНУ, професор кафедри програмної інженерії Сергій Чопоров.
Метою цього Меморандуму стала співпраця “EASE”
та університету в галузі освітніх послуг, розробки інформаційних систем, наукових досліджень у галузі ІТ- і
комп’ютерних наук, а також – цифрового розвитку й
інновацій. Як зазначив під час підписання Меморандуму ректор Микола Фролов, це – важлива подія для
університету, адже в ЗНУ дбають про підготовку сучасних фахівців, затребуваних на ринку праці, в полі зору
адміністрації вишу – практичний складник підготовки
студентів, а також – турбота про їхнє працевлаштування після завершення навчання й пошук першого
робочого місця молодими фахівцями. Микола Олександрович висловив сподівання на подальшу взаємовигідну й плідну співпрацю ЗНУ з Асоціацією програмної
інженерії.
У рамках оффлайн-івенту “Ярмарок вакансій” відвідувачі мали змогу:
пройти пробну співбесіду; познайомитися з культурою роботи в IT-компаніях;
зануритися в нетворкінг і послухати виступи топ-менеджерів і HR-директорів.
На заході представили інформаційні
стенди IT-компаній, де можна було уточнити дані про
відкриті вакансії, а також – перевірити свій рівень
знань щодо конкретних спеціальностей у HR-фахівців. У
рамках OPEn VACAnCIES проходили виступи лідерів ITіндустрії в регіоні. Не випадково ринок IT нараховує
десятки компаній, які працюють з усім світом і створюють унікальні рішення. “Powercode”, “S-PRO”, “Kozak
group” – про ці компанії знають в Австралії, США та
Швейцарії завдяки талановитим співробітникам, які
живуть і працюють у Запоріжжі. Тож сенс заходів полягав у тому, щоб кожен міг стати частиною міжнародних
успішних проєктів, не виїжджаючи зі свого рідного
міста.
Розповідаючи про підписання Меморандуму, проректор з наукової роботи, професор Геннадій Васильчук
наголосив:
- Я вважаю, що це підписання Меморандуму – дуже
перспективний крок для нашого університету. Варто
відзначити, що сама Асоціація програмної інженерії
“EASE” створена відносно недавно, тож на сьогодні такі

договори її керівництво заключило лише з 5 провідними закладами вищої освіти України. Дуже показово, що
до цього переліку увійшов і Запорізький національний
університет. Також варто відзначити, що її керівник
Владислав Савченко – випускник нашого університету.
Тож його кар’єра може слугувати взірцем для студентів
математичних і технічних спеціальностей нашого закладу вищої освіти. Окремо треба згадати, що вже під час
церемонії підписання Меморандуму її учасники висловили конкретні пропозиції щодо співпраці. Зокрема,
йдеться про створення ІТ-хабу чи клубу для студентівпрограмістів на базі Інженерного навчально-наукового
інституту ЗНУ.
Проректор з науково-педагогічної роботи та технічної
освіти, професор Віктор Банах зазначив:
- Підписання цього Меморандуму є непересічною
подією, оскільки напрямками співпраці визначені не
тільки розробка інформаційних систем, цифровий розвиток та інновації, а й розвиток платформ для провадження освітніх послуг та наукові дослідження в галузі ІТі комп’ютерних наук. Розвиток платформ онлайн-освіти,
що вже існують, і створення нових забезпечать можливості для університет у
надавати
ще
більш
якісні освітні послуги,
розвивати
такі актуальні напрямки, як підприємницька освіта, підвищення кваліфікації, дуальна
форма здобуття вищої та фахової передвищої освіти
тощо. Також з’являється можливість підвищення якості
наукових досліджень за рахунок розробки інформаційних систем за профілем діяльності науково-дослідних
лабораторій університету, а також цифрового супроводу
проведення наукових заходів – конференцій, семінарів, тренінгів тощо.
Своє чергою, голова Ради молодих учених ЗНУ, професор кафедри програмної інженерії математичного
факультету, доцент Сергій Чопоров наголошує:
- ІТ на сьогодні – це галузь, яка найбільш стрімко розвивається, має найбільші, мабуть, перспективи серед
сучасних галузей економіки, тому Меморандум про
участь та співпрацю Запорізького національного університету з “Європейською асоціацією програмної
інженерії (EASE)” дасть можливість як студентам, так
аспірантам і молодим ученим, загалом співробітникам
університету, долучитися до процесу розвитку цієї галузі
в Європі, у нашій країні й у місті Запоріжжі.
Основне, що можуть отримати молоді вчені, – це
сприяння з боку цієї асоціації в розвитку нових методів,
пов'язаних з інформаційними системами й інформаційними технологіями, адже багато
сучасних досліджень є мультидисциплінарними та часто поєднують результати ІТ із галузевими методами. Окремо необхідно окреслити можливість участі в організації та роботі сучасних конференцій, зустрічей, семінарів із боку представників “EASE”.
Сергій Вікторович додає також, що він особисто брав
участь в обговоренні практичних перспектив підписаного меморандуму не тільки як голова Ради молодих
вчених ЗНУ, а й як професор кафедри програмної інженерії. Із точки зору кафедри програмної інженерії,
“EASE” є перспективною платформою для розвитку
практичних навичок розробників програмного забезпечення.
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З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
Колектив ЗНУ вітає іменинників…
n 8 березня – в.о. завідувача кафедри фізичної терапії та ерготерапії, професора Надію
Василівну Богдановську; завідувача кафедри автоматизованого управління технологічними процесами, професора Інженерного навчально-наукового інституту ЗНУ Михайла
Юрійовича Пазюка;
n 9 березня – завідувача навчальної лабораторії соціальної педагогіки та психології
Наталію Олександрівну Мамай;
n 11 березня – завідувача кафедри генетики та рослинних ресурсів, професора Віктора
Олексійовича Ляха; заступника декана з навчальної роботи факультету соціології та управління, доцента кафедри соціальної філософії та управління Олену Вікторівну Заїку;

…і ювілярів університету!
n 8 березня – швейцара біостанції-профілакторію Олександра Васильовича Гаврилова;
n 9 березня – професора кафедри фізичної культури і спорту Романа Вікторовича
Клопова;
n 11 березня – швейцара спортивно-оздоровчого комплексу Валентину Михайлівну
Корчан;
n 12 березня – в.о. декана математичного факультету Сергія Івановича Гоменюка.

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.

Адреса редакції:
69063, м. Запоріжжя,
вул. Залізнична, 24,
9 поверх, кабінет №911-2
Телефон: 289-12-78
e-mail: znu.gazeta@gmail.com
Надруковано
в Редакційно-видавничому відділі
Запорізького національного університету

