
 



30.11.2021 Міжнародна діяльність в  

університеті: поточний стан, 

перспективи 
 

Проректор з наукової 

роботи Васильчук Г.М. 

 

Про стан та перспективи вивчення 

іноземної мови в університеті 

 

Завідувач кафедри 

іноземних мов 

професійного спрямування 

Іваненко С.В., 

директор Центру 

інтенсивного вивчення 

іноземних мов 

Петросова В.П. 

 

Про ефективність діяльності 

економічного факультету 

Декан економічного 

факультету Череп А.В. 
 

21.12.2021 

 

Про роботу спеціалізованих вчених 

рад університету 

 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Каганов Ю.О. 

 

Про підготовку в університеті 

здобувачів вищої освіти з числа 

іноземних громадян: поточний стан 

та шляхи вдосконалення 

 

Проректор з наукової 

роботи 

Васильчук Г.М. 

 

Про ефективність діяльності 

факультету соціальної педагогіки 

та психології 

Декан факультету 

соціальної педагогіки та 

психології 

Пономаренко О.В. 

 

25.01.2022 Про підсумки наукової роботи в 

Запорізькому національному 

університеті у 2021 році та 

завдання щодо підвищення її 

ефективності 

 

Проректор з наукової 

роботи 

Васильчук Г.М. 

 

Про модернізацію роботи наукової 

бібліотеки 

Директор наукової 

бібліотеки 

Чала Н.М. 

Про підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників 

університету в системі 

забезпечення ліцензійно-

акредитаційних вимог 

 

Керівник навчально-

методичного відділу 

Нестеренко Л.О. 



22.02.2022 Про хід виконання рішень Вченої 

ради університету за 2021 рік 

 

Перший проректор 

Бондар О.Г. 

 

Про стан та вдосконалення 

освітньої діяльності в Запорізькому 

національному університеті 

 

 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи Гура О.І. 

 

Про виконання кошторису за 2021 

рік та схвалення кошторису на 2022 

рік 

Головний бухгалтер 

Арістова О.В. 

29.03.2022 Про результати рейтингового 

оцінювання науково-педагогічних 

працівників за результатами 

діяльності у 2021 році 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Каганов Ю.О. 

 

Про дотримання ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності в 

університеті 

Начальник відділу 

моніторингу якості освіти і 

ліцензування  

Томченко М.А. 

Про ефективність діяльності 

Інженерного навчально-наукового 

інституту ЗНУ 

Директор Інженерного 

навчально-наукового 

інституту ЗНУ 

Метеленко Н.Г. 

26.04.2022 Про реалізацію системи 

внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти в університеті  
 
 
 
 
 
 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Каганов Ю.О., 

Начальник відділу 

моніторингу якості освіти і 

ліцензування  

Томченко М.А. 
 

Про розвиток технічної освіти і 

науки в університеті 
 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

технічної освіти  

Банах В.А. 

Про роботу органу студентського 

самоврядування в Запорізькому 

національному університеті 

 

Голови студентських рад 



31.05.2022 Про виконання Стратегії розвитку 

ЗНУ на 2018-2022 роки у 2021-2022 

навчальному році  

 

Перший проректор 

Бондар О.Г. 

 

 

Підсумки освітньої діяльності в 

ЗНУ за 2021-2022 навчальний рік 

та заходи щодо підвищення якості 

підготовки фахівців 

 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи Гура О.І. 

 
 

Ефективність виховної та 

спортивно-оздоровчої роботи в 

університеті 

 

Проректор з наукової 

роботи Васильчук Г.М. 

21.06.2022 Про перспективний план розвитку 

інфраструктури університету 

Проректор з навчально-

виробничої роботи та 

матеріально-технічного 

забезпечення Кушнір С.М. 

Про план основних заходів 

Запорізького національного 

університету на 2022-2023 

навчальний рік 

 

Перший проректор 

Бондар О.Г. 

Про план роботи Вченої ради 

Запорізького національного 

університету на 2022-2023 

навчальний рік 

Вчений секретар 

Проценко О.А. 

 


