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Третє десятиліття поспіль на базі ЗНУ діє осередок
Національної академії наук України
Днями відбулася знакова подія в науковому житті ЗНУ: його ректор,
професор Микола Фролов та директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Георгій
Папакін підписали договір, який чергового разу (на наступні 10 років)
продовжив діяльність його Запорізького відділення.
Цей осередок з’явився в складі ЗНУ
ще в жовтні 1999року, згідно з договором про співпрацю, укладеним між
керівництвом нашого Університету та
Інститутом. Першим керівником Запорізького відділення був знаний український вчений, доктор історичних наук,
професор ЗНУ Анатолій Бойко (19602010 рр.). Із січня 2011 року і до сьогодні відділенням керує декан історичного факультету, доктор історичних
наук, професор Володимир Мільчев.
Ядро Відділення складає колектив
кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін – професори Васильчук Г. М. і Мільчев В. І. та доценти Білівненко С. М., Головко Ю. І., Іріоглу Ю. О., Савченко І. В, а також аспіранти кафедри нашого університету.
Запорізьке відділення Інституту, яке діє на базі ЗНУ, активно співпрацює із такими знаними в Україні та світі науковими інституціями та

осередками, як Запорізьке наукове товариство ім. Якова Новицького,
Канадський інститут українських студій, Інститут національної пам’яті
НАН України та інші.
Видавнича діяльність Запорізького відділення Інституту є надзвичайно ґрунтовною, як за кількістю, так і за якістю публікацій. Тут варто згадати добре знані в науковому світі видання джерел і наукових
розвідок: “Запорозька спадщина”, “Старожитності Південної України”, “Джерела з історії Південної України”, “Усна історія Степової України”, “Забуті щоденники”, “Вознесенські старожитності”, “Джерела
з історії соціальних рухів на півдні України” тощо. Ще одним напрямком ар-хеографічної діяльності стали масштабні проєкти “Твори Дмитра Яворницького в 20 томах”, а також “Твори Якова
Новицького в 5 томах”.
Важливим напрямком діяльності Відділення є науково-педагогічна
робота. Відділення є традиційною базою проходження практик для студентів ЗНУ. Уже більше двох десятиліть наукові співробітники (всі вони
є викладачами історичного факультету) разом зі студентами ЗНУ продовжують роботу із запису усної історії – споминів і розповідей, згідно
з розробленою народознавчою анкетою про суспільне, господарське
та побутове життя, звичаї, традиції та обряди населення Запорізького
краю в 20-50-х роках ХХ ст. За цей час організували експедиції в більш
ніж 100 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької
Херсонської, Миколаївської, Одеської, Кіровоградської областей та до
Автономної Республіки Крим.

На засіданні Ради молодих вчених вишу
презентували плани її подальшої роботи
У ЗНУ відбулося засідання Ради молодих
вчених університету. Під час зустрічі її учасники обговорили нагальні питання організації
роботи цього дорадчого органу для залучення
молодих вчених до роботи в науковій галузі,
стимулювання професійної діяльності, підвищення їхнього фахового рівня й реалізації
творчої та професійної активності, що є
одним із пріоритетних напрямів розвитку університету.
До участі в засіданні долучились проректор
з наукової роботи Геннадій Васильчук, начальник науково-дослідної частини ЗНУ Оксана
Болдуєва, голова Ради молодих науковців

Сергій Чопоров та молоді науковці – представники різних факультетів. Геннадій Васильчук та
Сергій Чопоров на початку заходу привітали

учасників наукового зібрання й оголосили
порядок денний. Під час засідання представ-

ВІТАЄМО
n Кубок України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок (Луцьк)
пройшов напрочуд вдало для спортсменів ЗНУ. Ганна Панова –
випускниця факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму –
здобула три золоті медалі (ривок, поштовх, сума) у ваговій категорії
71 кг із результатом у сумі двоборства 212 кг. Анастасія Манєвська –
випускниця факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму –
здобула три золоті медалі та встановила чотири рекорди України серед
молоді до 23 років у ваговій категорії 87 кг і результатом у сумі двоборства 237 кг. І Ганна, й Анастасія тренуються під керівництвом
заслуженого тренера України, викладача ЗНУ Анатолія Орлова. Крім
того, Дмитро Вороновський – магістрант факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму – став переможцем у ваговій категорії
55 кг із результатом у сумі двоборства 241 кг, а
також – володарем золотих медалей у ривку та
в поштовху. Кубок України дав
можливість і вихованцю ЗНУ Олегу Ганзенку досить потужно представити свої можливості. Як результат студент ЗНУ виборов три срібні
медалі Кубку України-2021 із важкої атлетики серед чоловіків і жінок у
ваговій категорії +109 кг. Дмитро й Олег тренуються під керівництвом
заслужених тренерів Олександра Слободянюка й Анатолія Орлова.
n Доброю традицією ЗНУ вже кілька років поспіль лишається участь
студентів ЗНУ в міжобласному конкурсі професійних читців імені Лесі
Українки, адже це надає студентам можливість набувати безцінного
досвіду професійного становлення і самовдосконалення. Цей рік

ники Ради молодих вчених обговорили питання формування критеріїв для рейтингування
молодих науковців, координації проведення
конференції “Молода наука” за участю представників Ради молодих науковців, організації
проведення конкурсу “Кращий молодий науковець”, поновлення роботи “Школи молодого
науковця” для активізації і налагодження
комунікації між аспірантами, молодими науковцями нашого вишу та поширення наукових традицій Запорізького національного університету. На сьогодні в ЗНУ навчається
457 аспірантів, половина з яких – співробітники й випускники ЗНУ.

також не став винятком. Творчим наставником молоді були досвідчені
викладачі факультету соціальної педагогіки та психології, зокрема
доцентка кафедри акторської майстерності та дизайну ЗНУ, заслужена
артистка України, кандидатка педагогічних наук Надія Стадніченко та
викладачка дисципліни “Сценічна мова” Тетяна Петрик. Серед семи талановитих претендентів – талановитих вихованців ЗНУ, котрі на міжобласному конкурсі професійних читців імені Лесі
Українки в місті Дніпрі представляли
Запорізький національний університет, – срібло виборола студентка третього курсу Анна Черкунова (“Сценічне
мистецтво”). Представники ЗНУ також
висловили щиру подяку за відмінну
організацію міжобласного конкурсу
професійних читців імені Лесі Українки Дніпропетровському театрально-художньому коледжу та Дніпропетровському міжобласному відділенню Національної спілки театральних діячів України. До речі, цього
року конкурс був особливо масштабним, адже Україна святкувала
150-річний ювілей великої письменниці, фольклористки, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.
n Свідоцтво та знак лауреата премії Президента
України для молодих вчених днями вручили завідувачу кафедри теплоенергетики та гідроенергетики ЗНУ Андрію Чейлитку. Отримання високої
нагороди від Президента України для молодих
вчених відбулося згідно з наказом №595/2020.
Андрій Олександрович, окрім преміальної винагороди, отримав в урочистій обстановці свідоцтво та знак лауреата.

РЕЙТИНГИ
n Стали відомі результати зимового рейтингу світових університетів за рівнем їхньої присутності в інтернет-мережі, який опублікував Webometrics Ranking of World's
Universities. Серед українських закладів вищої освіти
Запорізький національний університет посів 22 позицію.
Це – найвищий показник серед вишів у Запорізькому регіоні. До того ж, ЗНУ випередив за результатами рейтингу чимало провідних українських вишів із різних регіонів країни.
Вагомим показником активного поступу ЗВО лишається
його позиція на національному та міжнародному рівнях. Тож
високими результатами у відповідних освітніх рейтингах ЗНУ
неабияк підвищує свій авторитет як для вступників, так і для
роботодавців. Серед іншого, головна ідея web-рейтингу університетів світу Ranking Web of Universities полягає в оцінці
наукової, навчальної та соціальної місії університетів через
показники їхньої представленості у веб-просторі. При складанні рейтингу враховується кількість проіндексованих
пошуковими системами сторінок сайту закладу освіти, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Тобто оцінюється змістовий та інформаційний складники web-сайту університету.
Результати досліджень Webometrics публікуються двічі на
рік – у січні та липні. Новий web-рейтинг університетів світу
Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних. Для рейтингу визначають місце закладів
вищої освіти відповідно до ступеня представлення своєї
діяльності в інтернет-просторі, застосовуючи свою власну
методологію оцінки. В основу рейтингу покладено чотири
критерії. Кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, відповідно до його значущості. Цього разу оцінювалися кілька
десятків тисяч університетів та інших закладів освіти з усього
світу. Свої рейтингові web-місця отримали 316 закладів
вищої освіти України різних рівнів акредитації. Показники
кількох інших ЗВО у 2021 році такі: НУ “Запорізька політехніка” – 26; ТДАТУ – 54; МДПУ – 63; ЗДМУ – 125; БДМУ – 135.
Сьогодні можна констатувати, що ЗНУ на освітній карті
України та Запорізької області займає гідне місце, демонструючи високий рівень розвитку. Успіх університету є яскравим підсумком плідної й ефективної діяльності всього колективу вишу.
n Рейтинг “4 International Colleges& Universities” нещодавно опублікували в оновленій редакції 2021 року (January
edition). Запорізький національний університет посів у ньому 18 позицію. Це – найвищий показник серед ЗВО Запорізької області та на південному сході нашої держави. Варто
відзначити, що рейтинг uniRank University Ranking 4icu.org,
раніше відомий як 4ICU, позиціонує себе як неакадемічний.
Він досліджує якість представлення та популярність вишів в
інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних
показників, зібраних з авторитетних джерел (Moz, Majestic,
SimilarWeb та Amazon Alexa). Автори рейтингу зазначають,
що такий підхід покликаний допомогти студентам, викладачам і науковцям оцінити загальну популярність університету.
Сайт 4icu (Four International Colleges & Universities) – база
даних, що систематизує відомості про освітні заклади
200 держав. Рейтинг UniRank (4icu) визначається популярністю і відвідуваністю сайтів 13 800 університетів світу. Він
видається з травня 2005 року. Відтоді методологія рейтингу
періодично доопрацьовувалася з метою забезпечення кращих результатів. Поточний рейтинг обчислюється за спеціальною формулою на основі даних таких веб-метрик: Moz
Domain Authority (вказує на кількість і якість зовнішніх посилань на сайт за даними пошукової системи Google). Alexa
Global Rank (даний показник враховує кількість відвідувачів
і кількість переглянутих ними сторінок в системі Alexa).
SimilarWeb Global Rank. Majestic Referring Domains (вказує
на кількість і якість зовнішніх посилань на сайт за даними
пошукової системи Majestic). Majestic Trust Flow – (потік довіри) визначає силу лінків, які розміщені на сайті. Зауважимо, що проти 18 позиції Запорізького національного університету, ТДАТУ має 42 місце, Запорізький державний
медичний університет – 48 місце, а, скажімо, Національний
університет “Запорізька політехніка” (Запорізький національний технічний університет) – 52 місце, БДМУ – 84.
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Науковці ЗНУ активно долучилися до обласного етапу проведення
Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт учнів Малої академії наук
Нещодавно в Запоріжжі відбувся обласний етап
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України. Керівництво ЗНУ під головуванням ректора Миколи Фролова
надає особливого значення цій важливій для становлення
юних науковців події та всебічно підтримує проведення
обласного етапу МАН. Тож ЗНУ традиційно виступив
базою для роботи її наукових відділень і секцій. Науковопедагогічні працівники вишу працювали як голови та

члени журі різних секцій. Одним із координаторів роботи
МАН у ЗНУ традиційно став відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування під керівництвом його начальниці Галини Микитів. Також захід
проходив за активної підтримки департаменту освіти і
науки Запорізької обласної державної адміністрації.
Попри те, що, у зв’язку з карантинними обмеженнями,
цього року захист наукових робіт відбувся в онлайн-форматі, юні науковці змогли представити свої роботи на розгляд компетентного журі, вислухати їхні поради й зауваження, отримати підтримку на початку своїх наукових
пошуків. Цьогоріч конкурс проходив у два етапи – спершу
члени журі знайомилися з роботами учасників, які були

представлені анонімно. Надалі в кожній секції відібрали
кращі наукові розвідки, аби їхні автори – молоді науковці – змогли в режимі онлайн презентувати результати

своїх пошуків і довести, що саме вони гідні представляти
Запорізьку область на загальноукраїнському рівні.
Під час урочистого відкриття роботи наукових відділень і
секцій учасників привітали не лише науковці ЗНУ, але й
посадовці, представники інших вишів, співробітники громадських організацій – усі ті, хто зацікавлений у розвитку
учнівської науки в Запорізькій області. Учасникам конкурсу-захисту наукових робіт МАН побажали успішного початку побудови наукової кар’єри. А їхнім науковим керівникам подякували за самовіддану працю й підтримку молоді.
Скажімо, голова журі секції “Правознавство”, декан
юридичного факультету Тетяна Коломоєць розповіла, що
у фіналі взяли участь 12 молодих науковців – учнів Запорізької гімназії № 6, Енергодарської філії МАН, “Січового колегіуму” (Запоріжжя), гімназії “Гармонія” (Енергодар), Запорізької гімназії №11. Учасники захисту обрали для наукових розвідок різноманітні теми. Для вчителів
провели консультацію щодо різних аспектів підготовки
школярів до участі в олімпіадах та в МАН. Своєю чергою, декан філологічного факультету, голова секції “Українська література” Тамара Хом’як відзначила гарну
підготовку та вмотивованість учнів-членів МАН. У підсум-

Абітурієнтів запрошують приєднатися до Дня відкритих дверей
на факультеті іноземної філології в режимі онлайн
Факультет іноземної філології ЗНУ запрошує майбутніх вступників, їхніх батьків
та всіх охочих взяти участь у профорієнтаційному заході – у Дні відкритих дверей
у рамках проєкту “One day at University” в режимі онлайн.
Захід відбудеться 13 березня 2021 року об 11.00.
Якщо ви плануєте :
 навчатися на одному з найбільш
перспективних факультетів ЗНУ;
 досконало знати мови;
 стажуватися за кордоном;
 спілкуватися з носіями мов;
 проходити практику на базі найкращих шкіл Запоріжжя
та найбільш успішних промислових, туристичних компаній
нашого міста, а також – долучитися
до яскравого, насиченого та активного студентського життя ФІФ.
У вас буде можливість отримати відповіді на запитання щодо вступу на ФІФ.
Ми чекаємо на Вас!
Захід буде проводитися на каналі YouTube
факультету іноземної філології: cutt.ly/pzvXWjd

ку учасники Малої академії наук продемонстрували
високі досягнення за всіма секціями і напрямками. Під
час оприлюднення результатів це відзначили всі голови
журі, подякувавши як самим учням, так і їхнім науковим
керівникам за плідну працю. Своєю чергою, представники закладів загальної середньої освіти висловили
слова щирої вдячності викладачам і співробітникам ЗНУ,
які дієво долучилися до організації та проведення засідання обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії
наук України.

року

При собі мати документ, який посвідчує
особу, із фотокарткою
та оригінал дозволу
батьків на участь в
олімпіаді.
Початок о 10.00.
З’явитися необхідно
не пізніше, ніж за півгодини до початку.
Місце проведення
олімпіади – навчальний корпус №5 ЗНУ:
просп. Соборний,74.
Довідки за тел.:
(061) 289-12-96,
e-mail:
vdpp_znu@ukr.net

Студенти-контрактники ЗНУ можуть повернути частину коштів
за навчання через перерахування податкової служби
Цю податкову знижку може
отримати будь-хто з громадян України
з офіційно підтвердженим доходом,
який оплачує середню спеціальну
або вищу освіту за себе або члена сім'ї
першого ступеня споріднення (батьки,
чоловік/дружина, діти), який не працює.

Усім представникам цієї категорії
здобувачів вищої освіти нагадуємо, що громадяни
України, які отримують офіційну заробітну плату
й оплачують навчання, мають право на компенсацію
до 18% його вартості. Отримати відшкодування
(податкову знижку) за видатками на освіту у 2020 році
можна до 31 грудня 2021 року включно.

У разі виникнення будь-яких питань при оформленні документів можна звернутися до відділу бухгалтерського
обліку, фінансової та бюджетної звітності ЗНУ за адресою: вул. Дніпровська, 33, навчальний корпус №4, ауд. 103
або за телефоном: 228-75-07.
За потреби, можна завітати до Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області. Його
адреса: вул. Дніпровська, 34; телефони: (061) 212-44-74, 212-44-79, 212-45-06. Тут можна отримати консультацію з будь-яких питань оподаткування та стосовно податкової знижки. Деталі на сайті ЗНУ: cutt.ly/czvLDkX

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 16 березня – декана Економіко-гуманітарного факультету ЗНУ в м. Мелітополі
Євгена Олександровича Адоньєва;
n 18 березня – заступника декана з профорієнтаційної роботи факультету фізичного
виховання, здоров’я та туризму, старшого викладача кафедри фізичної культури і
спорту Василя Олексійовича Петрова;
n 19 березня – професора кафедри підприємництва, менеджменту організацій та
логістики Наталію Миколаївну Гуржій;
n 20 березня – в.о. декана біологічного факультету Людмилу Олександрівну
Омельянчик; заступника декана з навчальної роботи математичного факультету,
доцента кафедри загальної математики Оксану Геннадіївну Спицю;

…і ювілярів університету!
n 15 березня – провідного економіста відділу бухгалтерського обліку, фінансової та
бюджетної звітності Аллу Жоржівну Кліпп; прибиральницю гуртожитку № 6 Людмилу
Миколаївну Булачеву;
n 16 березня – доцента кафедри фізичної культури і спорту Ігоря Євгеновича
Дядечка;
n 18 березня – директора спортивно-оздоровчого комплексу Михайла Івановича
Протаса;
n 19 березня – провідного фахівця відділу кадрів Олену Валентинівну Касапову;
n 20 березня – охоронника відділу охорони Володимира Григоровича Костюченка;
n 21 березня – старшого лаборанта кафедри управління персоналом і маркетингу
Інну Олександрівну Акентьєву.
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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