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1. Вступ 

 

Запорізький національний університет – це потужний заклад вищої 

освіти, який здійснює освітню, наукову, міжнародну та виховну діяльність із 

метою розвитку та закріплення провідних позицій вишу в регіоні та державі 

загалом, спрямованих на підготовку висококваліфікованих фахівців, розвиток 

наукових досліджень, посилення ролі інноваційної складової в роботі закладу 

та його інтеграції до європейського і світового освітнього простору 

Цю роботу в університеті виконують 14 факультетів (математичний, 

біологічний, економічний,  юридичний, менеджменту, історичний, 

філологічний, іноземної філології, соціології та управління, соціальної 

педагогіки та психології, журналістики, фізичного виховання, Криворізький 

факультет, Економіко-гуманітарний факультет у м. Мелітополі), 2 коледжі 

(Економіко-правничий та Торговий), Навчально-науково-виробничі центри 

«Екологія» та «Металспецпроект», Науковий ресурсний центр сталого 

розвитку, Центр післядипломної освіти,  Центр гендерної освіти, Центр 

інтенсивного вивчення іноземних мов, сертифікована філія Гете-Інституту, 

Школа Конфуція, Український міжуніверситетський навчально-науковий 

шекспірівський центр, наукова бібліотека, кілька музеїв, редакційно-

видавничий відділ та інші структурні підрозділи університету. 

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 

2018 р. № 746-р «Про реорганізацію Запорізької державної інженерної 

академії»  та наказу Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2018 р. 

№ 1169 «Про реорганізацію Запорізької державної інженерної академії» до 

університету приєднана Запорізька державна інженерна академія разом із 

коледжами, на основі яких створені Інженерний інститут Запорізького 

національного університету, до складу якого входять 4 факультети (металургії, 

будівництва та цивільної інженерії, енергетики, електроніки та інформаційних 

технологій, економіки та менеджменту) та два заклади передвищої фахової 

підготовки – Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізького 
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національного університету та Запорізький металургійний коледж Запорізького 

національного університету. 

Університет продовжує динамічно розвиватись і є найбільшим 

державним закладом вищої освіти Запорізького регіону. Запорізький 

національний університет неодноразово отримував нагороди на міжнародних 

виставках і форумах та посідав високі місця в рейтингах, зокрема: 

‒ у рамках ХХХІV міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та 

кар’єра-2018» здобуто Гран-прі та відповідний диплом у номінації «Інтеграція 

вітчизняної науки і освіти у міжнародний простір» (листопад 2018 р.); 

‒ 11 позиція з 392 можливих у рейтингу показників вступної кампанії 

серед вітчизняних вишів, який вперше в цьому році оприлюднила інформаційна 

система «Вступ.ОСВІТА.UA» (січень  2018 р.); 

‒ 11 позиція в рейтингу світових університетів за рівнем їхньої 

присутності в інтернет-мережі від «Webometrics Ranking of World's Universities» 

(січень 2018 р.); 

‒ 24 позиція (8 008 заяв) у списку лідерів за кількістю заяв від 

абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, за 

даними Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA»  (липень 2018 р.); 

‒ 12 позиція у списку найкрасивіших університетів України, за даними 

порталу IGotoWorld.com (липень 2018 р.); 

‒ 12 позиція серед українських вишів за показниками літнього рейтингу 

Webometrics Ranking of World's Universities (серпень 2018 р.);  

‒ 10 позиція з 393 можливих за результатами вступної кампанії серед 

вітчизняних вишів, за показником «Вступники, зараховані на контракт», який 

оприлюднила інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» (грудень 2018 р.). 

Крім того, у рейтинговому листі щодо «Вступників, зарахованих на бюджет» 

показник «зараховано на бюджет» зріс і тепер становить 276 (минулого року – 

268 осіб). Рейтинговий показник для університету «співвідношення 

контракт/бюджет» становить 4,70 (торік – 4,72). 
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За звітний період моя організаційно-управлінська діяльність як ректора 

була спрямована насамперед на подальше підвищення якості освітніх послуг,   

розвиток наукового потенціалу та міжнародних проектів, забезпечення 

стабільного матеріально-технічного та фінансового стану, розвиток 

студентського самоврядування, зміцнення науково-педагогічного кадрового 

потенціалу, забезпечення належного статусу та соціальних гарантій усіх членів 

трудового колективу та студентства ЗНУ.  

Розробка та визначення механізмів реалізації моїх управлінських рішень 

здійснювались на основі неухильного виконання положень Законів України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про інноваційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері 

трансферу технологій», інших законодавчих актів, нормативних актів 

Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів та рішень колегій 

Міністерства освіти і науки України, інших нормативних актів у сфері освіти й 

науки. 

 

2. Формування контингенту здобувачів освіти.  

Розвиток системи освітніх послуг 

Вступна кампанія 2018 року проводилась відповідно до Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України у 2018 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 р. № 1378 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р. за 

№ 1397/31265 (із подальшим змінами) та Правил прийому до Запорізького 

національного університету у 2018 році, затверджених вченою радою ЗНУ, 

протокол № 4 від 28 листопада 2017 р. (із подальшими змінами). Приймальна 

комісія в цей період працювала відповідно до Положення про приймальну 

комісію в Запорізькому національному університеті, затвердженого Вченою 

радою ЗНУ, протокол № 5 від 26 грудня 2017 р. Загалом за звітний термін вступ 

на навчання до університету відбувався без порушень законодавства і 

принципів прозорості, відкритості та добросовісної конкуренції.  
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Наразі зведені показники контингенту студентів ЗНУ разом із 

відокремленими структурними підрозділами такі. 

За рівнями вищої освіти «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр» 

навчається: 

всього – 12 924 особи  (на 01.10.2017 р. – 12 023);  

із них: 

- на денній формі – 8 207 (2017 р. – 7 975), із яких на держбюджетній 

основі – 29 % (2017 р.  – 32%) 

- на заочній формі – 4 717 (2017 р. – 4 048), у т.ч. на держбюджетній 

основі – близько 7 % (2017 р. –  6%). 

Загалом університету вдається не лише зберігати, але й нарощувати 

кількість здобувачів вищої освіти. Разом із тим, контингент студентів-

бюджетників складає лише 18 % від загальної чисельності студентів. 

Розподіл студентів за рівнями вищої освіти: 

 
загальний бакалавр магістр 

молодший 

спеціаліст 

2017 12023 8219 2680 1124 

2018 12924 8109 3662 1153 

Контингент студентів магістерського рівня зріс на 31 % у порівнянні з 

контингентом студентів освітніх рівнів магістр і спеціаліст у 2016 р. 

Контингент студентів ЗНУ без структурних підрозділів складає  11 314 

осіб (2017 р. – 10 435).  

Контингент ЗНУ (без відокремлених підрозділів): 

 загальний бакалавр магістр 

2017 10435 7755 2680 

2018 11314 7652 3662 

Контингент студентів філій ЗНУ складає 457 осіб  (2017 р. – 464 особи).  
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Контингент філій: 

 загальний бакалавр 

2017 464 464 

2018 457 457 

Контингент коледжів: Економіко-правничого коледжу та Запорізького 

торгового коледжу при ЗНУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» складає 2018 р. – 1153 (2017 р. – 1124 осіб), із них денної форми 

навчання – 1125 (2017 р. – 1082), заочної – 28 (2017 р. – 42).  

Контингент коледжів: 

 Економіко-правничий коледж Торговий коледж 

2017 835 289 

2018 864 289 

 

Випуск 2018 р. 

У 2018 р. ЗНУ за всіма рівнями вищої освіти випустив 3297 (2017 р. – 

3013 ) фахівців:  

- молодший спеціаліст – 301 (2017 р. – 324); 

- бакалавр – 2174 (2017  р. – 1973); 

- магістр – 822 (2017 р.  – 716).  

У 2018 р. отримали дипломи з відзнакою 465 студентів (2017 р.  – 616).  

 

Набір 2018 р. 

Зведена інформація про результати прийому у 2017 – 2018 рр. 

ВНЗ ОКР, освітній ступінь Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Всього Рік 

Запорізький 

національний 

університет 

(базовий заклад)  

«Бакалавр» 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

1366 175 1541 2017 

1374 196 1570 2018 

«Бакалавр» 173 410 583 2017 
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(на основі ОКР 

«молодший спеціаліст») 
213 437 650 2018 

Магістр 

757 1050 1807 2017 

853 1069 1922 2018 

Економіко-

правничий коледж 

«Молодший спеціаліст» 

(на основі базової загальної 

середньої освіти) 

246 - 246 2017 

246 - 246 2018 

«Молодший спеціаліст» 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

36 - 36 2017 

31 - 31 2018 

Торговий коледж «Молодший спеціаліст» 

(на основі базової загальної 

середньої освіти) 

57 - 57 2017 

51 - 51 2018 

«Молодший спеціаліст» 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

22 - 22 2017 

38 - 38 2018 

«Молодший спеціаліст» 

(на основі диплома 

кваліфіков. робітника) 

5 17 22 2017 

14 12 26 2018 

Криворізький 

факультет 

«Бакалавр» 

(на основі ОКР 

«молодший спеціаліст») 

- 25 25 2017 

- 46 46 2018 

«Бакалавр» 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

- 14 14 2017 

- 26 26 2018 

Економіко-

гуманітарний 

факультет 

«Бакалавр» 

(на основі ОКР 

«молодший спеціаліст») 

29 18 47 2017 

16 32 48 2018 

«Бакалавр» 

(на основі повної загальної 

середньої освіти) 

21 3 24 2017 

24 10 34 2018 

Всього 2712 1712 4424 2017 

2860 1828 4688 2018 
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Загальна кількість вступників, зарахованих на всі освітні ступені, 

освітньо-кваліфікаційні рівні та форми навчання до Запорізького національного 

університету та відокремлених структурних підрозділів складає 4 688 особи у 

2018 році (4 424 особи у 2017 році).  

Кількість студентів університету на першому курсі за освітнім ступенем 

бакалавра набору 2017 р. становить 1 541 осіб, набору 2018 р. становить 1570 

осіб. У порівнянні з іншими ЗВО Запорізької області ЗНУ займає першу 

позицію за кількістю зарахованих студентів на освітній ступінь бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти. 

Порівняно з 2017 роком (на перші курси зараховано 38 осіб) відокремлені 

структурні підрозділи у 2018 році збільшили свій контингент, де на перші 

курси зараховано 60 осіб. 

На старші 2 – 3 курси на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста у 2018 році вступило 650 студентів, із них 200 – 

випускники Економіко-правничого коледжу ЗНУ, 42 – Торгового коледжу ЗНУ.  

Максимально можливий обсяг  державного замовлення на 2018 рік 

складав 862 місця (денна – 546, заочна – 315). Було отримано 302 місця 

державного замовлення (денна – 230, заочна – 72) та заповнено – 276 місць 

(денна – 213, заочна – 63).  

У 2018 році реалізували своє право на навчання за квотами при вступі на 

основі повної загальної середньої освіти 36 осіб із 276, зарахованих за 

державним замовленням. Серед пільгових категорій вступників, які не 

реалізували своє право на навчання за державним замовленням було 

виокремлено ще 47 осіб (денна форма – 41 особа, заочна форма – 6 осіб). 

Міністерством освіти і науки України було додатково виділено місця 

державного замовлення для 44 особи. 
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Пільгові категорії осіб, зарахованих до Запорізького національного 

університету на освітній ступінь бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти (2018 рік) 

 
Пільгові категорії Денна форма Заочна форма 

Учасники бойових дій 1 13 

Діти-сироти та позбавлені батьківського 

піклування 
31 1 

Особи, які звільнені від ЗНО 

Діти-інваліди, інваліди І-ІІ групи 
7 - 

Вступники з Криму 2 - 

Діти та члени родини військовослужбовців, які 

загинули під час виконання посадових 

обов’язків 

1 1 

Діти учасників бойових дій 12 - 

Діти шахтарів 4 - 

Внутрішньо переміщені особи 6 1 

Всього 64 16 

 

У 2018 році на базі Запорізького національного університету 

функціонував освітній центр «Крим-Україна», який розпочав свою роботу 

4 червня. Прийом вступників із Криму проводився до 28 вересня включно. У 

рамках центру було прийнято 3 особи (денна форма – 2 особи, заочна форма – 

1 особа).   

Запорізький національний університет своєчасно надав до Міністерства 

освіти і науки України відповідну звітно-статистичну інформацію та 

здійснював набір на навчання в ліцензійних межах. Загалом аналіз підсумків 

вступної кампанії 2018 року дає підстави стверджувати, що виважений підхід 

до цінової політики, удосконалення форм та методів профорієнтаційної роботи, 

досягнення якості навчання стали вагомими аргументами для випускників 

загальноосвітніх шкіл та інших категорій абітурієнтів у їх виборі здобуття 

вищої освіти в Запорізькому національному університеті. 
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Розвиток системи освітніх послуг. Ліцензування та акредитація 

Кількість спеціальностей в університеті на першому (бакалаврському) 

рівні становить 46, на другому (магістерському) рівні – 34, на третьому 

(освітньо-науковому) – 23. 

Кількість освітніх програм бакалаврського рівня, за якими здійснювався 

набір у 2018 р. – 69, магістерського – 57. 

У 2018 році було проліцензовано чотири нові спеціальності:  

1. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – бакалавр;  

2. Спеціальна освіта – бакалавр;  

3. Середня освіта (Природничі науки) – магістр; 

4. Початкова освіта (Економіко-правничий коледж) – молодший 

спеціаліст. 

Загальний ліцензований обсяг університету збільшився на 275 осіб.  

Акредитовано 5 напрямів підготовки та спеціальностей: 

1. Соціологія – бакалавр; 

2. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування – бакалавр; 

3. Дизайн (Економіко-гуманітарний факультет) – бакалавр; 

4. Фізичне виховання (Економіко-правничий коледж) – молодший 

спеціаліст; 

5. Виробництво харчової продукції (Торговий коледж) – молодший 

спеціаліст.  

Здійснено акредитацію двох освітніх програм Торгового коледжу зі 

спеціальностей  071 Облік і оподаткування та 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність.  

Наразі проходять і загалом перебувають у завершальній стадії процедури  

акредитації таких магістерських програм, як Педагогіка вищої школи, 

Соціологія, Екологія та охорона навколишнього середовища, Театральне 

мистецтво, Маркетинг, Правоохоронна діяльність. 
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Освітні послуги Центру післядипломної освіти 

Одним із напрямків надання освітніх послуг є підвищення кваліфікації на 

базі Центру післядипломної освіти ЗНУ. За останній рік на постійній основі 

діють курси  з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів із обраного виду 

спорту; тренерів групових програм із фітнес-аеробіки; масажист-реабілітолог; 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників за 

напрямами і спеціальностями та ін.  

Центр активно співпрацює з установами  та організаціями м. Запоріжжя, а 

саме: з Управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області, 

Центром соціальних служб, Національним агентством України з питань 

державної служби. За навчальний рік пройшли підвищення кваліфікації більше 

500 осіб. 

На базі Центру двічі на місяць проводиться атестація осіб, які 

претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною 

мовою. На сьогодні взяли участь в атестації 1161 особа, із них пройшли 

атестацію 381. Із травня 2018 р. центром надається додаткова освітня послуга 

«Наукова консультація з української мови». 

У 2018 році розроблено й затверджено програми підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за 

9 спеціалізаціями. 

Освітні послуги Центру інтенсивного вивчення іноземних мов 

За 2018 рік у Центрі інтенсивного вивчення іноземних мов було відкрито 

такі групи: 

- англійська розмовна мова (9 груп – 82 особи) (рівні – А1-starter, А2-

elementary, В1-pre-intermediate, В1+ -intermediate, upper-intermediate); 

-  іноземна мова професійного спрямування для подальшого вступу на 

освітній рівень магістра (5 груп – 51 особа);  

- польська мова (5 груп – 46 осіб, із них 1 співробітник ПАТ «Мотор 

Січ» за програмою підвищення кваліфікації «Інтенсивний курс польської 

мови»); 
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- іспанська мова (1 група – 6 осіб); 

- італійська мова (1 група – 4 особи); 

- мовна підготовка викладачів (англійська) (9 груп  – 89 осіб); 

-  інтенсивний курс англійської мови для студентів 1 курсу (1 група – 

9  осіб); 

- англійська для малюків  (1 група – 10 осіб); 

- німецька мова (45 груп – 509 осіб). 

Загальна кількість слухачів – 806 осіб. 

Сума надходжень за 2018 рік становить 1 923 875 грн., зокрема: 

- Центр інтенсивного вивчення іноземних мов – 409 683 грн.; 

- Центр німецької мови, партнер Ґете-інституту – 1 344 204 грн.  

Перспективи Центру інтенсивного вивчення іноземних мов: 

- продовження співпраці з ПАТ «Мотор Січ» – вивчення французької 

мови; 

- відкриття груп із вивчення англійської, іспанської, турецької, німецької 

мов та підготовчих курсів для подальшого вступу на освітній рівень магістра.  

 

3. Навчальна та навчально-методична робота.  

Забезпечення якості освіти 

У сфері навчальної діяльності я як ректор маю чіткі пріоритети – 

забезпечення високої якості освіти, академічної мобільності студентів, 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці, підвищення якості 

викладання іноземних мов, динамічний розвиток усіх форм навчання.   

Питання забезпечення належної якості підготовки фахівців, організація 

освітнього процесу в університеті та інші актуальні проблеми вдосконалення 

організації підготовки фахівців регулярно розглядались вченою радою і 

науково-методичною радою університету та ректоратом.  

За звітний період проведена значна робота з імплементації основних 

положень Закону  України «Про вищу освіту» в освітній процес, зокрема: 
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- за всіма освітніми програмами спеціальностей ЗНУ у 2017-2018 

навчальному році випусковими кафедрами та факультетами розроблені описи 

освітніх програм із усіма складовими, визначеними нормативними 

документами. Інформація про зміст програм розміщена на веб-сайті 

університету. Але постійно ведеться робота над удосконаленням змісту 

освітньо-професійних програм у зв’язку із затвердженням стандартів вищої 

освіти та новими освітніми програмами;  

- відповідно до освітніх програм підготовлені нові навчальні плани з усіх 

галузей знать та спеціальностей за бакалаврським та магістерським освітніми 

рівнями відповідно до нового переліку, який затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів від 29 квітня 2015 р. № 266;  

- продовжувалася робота з вдосконалення системи вільного вибору 

студентами 25 % дисциплін навчального плану як на рівні підготовки нових 

навчальних планів, так і впровадження вибору дисциплін й спеціалізацій через 

електронну систему. У І кварталі 2018 р. вибір дисциплін здійснювали студенти 

1– 3 курсів, магістри – це близько 5000 осіб;  

- удосконалено зміст гуманітарної підготовки майбутніх фахівців: 

перелік дисциплін та програми дисциплін гуманітарного блоку, іншомовної 

підготовки пройшли всебічне обговорення на кафедрах, факультетах, 

засіданнях науково-методичної ради університету; 

- продовжується реалізація концепції вивчення іноземних мов у ЗНУ, 

розширюється діапазон заходів із вдосконалення іншомовної підготовки, що 

набуває особливо важливого значення в умовах запровадження єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови для багатьох спеціальностей; 

- приводиться у відповідність і нормативно-методична документація, що 

регламентує освітній процес: оновлено або розроблено 15 положень, серед них 

положення, які регламентують питання стипендіального забезпечення, 

розроблення та оформлення освітніх програм, навчальних планів, порядку 

вибору навчальних дисциплін студентами ЗНУ, організацію освітнього процесу 

у ЗНУ. 



  

15 
 

Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (ст. 16), «Про 

освіту» (ст. 4), на виконання рішення Вченої ради від 27.11.2018 р., в 

університеті здійснюються заходи щодо забезпечення якості освіти.  

Із метою їх вдосконалення та створення дієвої і цілісної системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, підготовлено нову редакцію 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у 

Запорізькому національному університету.  

Наразі розробляються критерії для проведення щорічного 

рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників і кафедр із 

урахуванням ліцензійних вимог та підстав підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти. 

Розроблено систему моніторингу, перегляду й вдосконалення освітніх 

програм. 

Вдосконалено системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів через Школу педагогічної майстерності, Літню школу з кар’єрного 

розвитку молодих науковців, цикли тренінгів із проектної діяльності. 

Для забезпечення академічної доброчесності здобувачів освіти на базі 

наукової біблотеки у 2019 році запрацює репозитарій академічних текстів, 

який включатиме кваліфікаційні роботи студентів (з локальним, 

факультетським рівнем доступу). 

Розроблено Порядок супроводу (надання допомоги) особам із 

обмеженими фізичними можливостями, інших маломобільних груп 

населення під час перебування на території Запорізького національного 

університету, вживаються заходи до побудови інклюзивного освітнього 

середовища. 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. У ЗНУ 

системно ведеться робота з оновлення та вдосконалення навчально-

методичного забезпечення дисциплін відповідно до Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти та відповідно до змісту 

чинних освітньо-професійних програм. Йде активний процес розробки й 
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наповнення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін  за 

новими освітньо-професійними програмами.  

Форма робочої програми навчальної дисципліни, що затверджена в 

Запорізькому національному університеті, є уніфікованою з 2016 року і 

враховує компетентнісний підхід до навчання здобувачів вищої освіти та 

рекомендації МОН України щодо структури та змісту робочої програми 

навчальної дисципліни (Додаток 2 до листа МОН від 09.07.2018 № 1/9-434 

Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення). 

Основна увага в робочих програмах навчальних дисциплін і в комплексах 

навчально-методичного забезпечення приділяється якості та модернізації змісту 

навчального матеріалу, прозорості й зрозумілості системи накопичення балів та 

критеріїв оцінювання результатів навчання, розширення форм та методів 

самостійної роботи студентів та її контролю, використання інтерактивних 

методів. 

Науково-педагогічним працівниками за цей рік розроблено й затверджено 

близько 15 нових освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої 

освіти, відповідно підготовлено 150 нових й оновлено близько 3000 вже 

апробованих комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

Двічі на рік на кафедрах проводиться самоаналіз навчально-методичного 

забезпечення, що дозволяє завідувачам кафедр та гарантам освітньо-

професійних програм здійснювати моніторинг його стану та своєчасно вживати 

заходи щодо усунення недоліків, модернізації. 

Наукова й методична діяльність професорсько-викладацького складу 

університету знаходить своє втілення в публікаціях навчальної літератури. 

Викладачі активно розробляють конспекти лекцій, практикуми, 

методичні рекомендації до практичних (семінарських, лабораторних) занять та 

самостійної роботи, обсяг якої істотно збільшився, що зумовило потребу її 

чіткої організації та спрямування. Значно посилилася практична складова 

навчально-методичних видань, навчальний матеріал тісно пов’язується з 
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практичними завданнями задля формування та розвитку запрограмованих умінь 

і навичок.  

Відмітною в цьому напрямі є співпраця факультетів. Як приклад можна 

привести методичну роботу викладачів юридичного факультету з кафедрою 

іноземних мов професійного спрямування, яка започаткована в рамках 

реалізації Концепції вивчення іноземних мов у ЗНУ в напрямку забезпечення 

всебічної та ґрунтовної професійної підготовки  студентів. Її результатом стало 

видання двомовних словників юридичної термінології. 

Питання якості навчально-методичної літератури, підготовленої науково-

педагогічними працівниками університету для забезпечення освітнього процесу 

здобувачів вищої освіти, є предметом особливої уваги. Воно постійно 

обговорюється на науково-методичних радах факультетів і науково-методичній 

раді університету. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» підготовка 

рукописів навчально-методичної літератури здійснюється авторами державною 

мовою. 

Для забезпечення освітнього процесу викладачами ЗНУ у 2017-2018 

навчальному році було підготовлено 262 найменування навчально-методичних 

матеріалів, загальним обсягом 1525 друк. арк., українською мовою 100 %, серед 

яких навчальних посібників та підручників – 154. 

Проведена й проводиться значна робота для забезпечення 

функціонування Системи електронного забезпечення навчання (Moodle ЗНУ). 

Головне завдання, над яким працюють сьогодні викладачі, – наповнити та 

забезпечити якісний зміст навчально-методичних матеріалів, зробити 

доступними для студента навчально-інформаційні ресурси університету в будь-

який час і в будь-якому місці. Цим створена ресурсна база для поширення 

дистанційних методів навчання. 

Із 2017 року в системі Moodle ЗНУ активно проводиться ректорський 

контроль – тестування рівня засвоєного матеріалу студентами за попередній 

семестр. Його результати обговорюються на ректораті, радах факультетів, 
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деканатах, кафедрах. Це стало складовою системної роботи з забезпечення 

якості підготовки фахівців у ЗНУ. 

Якість організації освітнього процесу 

Значна увага приділялась і приділяється створенню умов для якісного 

проведення навчальних занять та практичної підготовки студентів. Так, лекції, 

практичні та лабораторні заняття проводяться в обладнаних аудиторіях та 

лабораторіях на сучасному навчально-методичному рівні. Структурні 

підрозділи ЗНУ, такі як: газета «Запорізький університет», видавництво, 

Інтернет-радіо «Юніверс», незалежний студентський портал «Запорізькі 

Пороги», локальна телевізійна мережа «Юніверс-TV, зоологічний та 

етнографічно-краєзнавчий музеї, спортивно-оздоровчий комплекс, навчально-

науково-виробничі центри, навчально-науково-дослідні та науково-дослідні 

лабораторії, забезпечують як навчальні заняття, так і навчальні практики 

студентів у ЗНУ.  

Створені можливості для широкого впровадження в освітній процес 

мультимедійних засобів. Наявні технічні засоби забезпечують використання 

мультимедійного обладнання на більш ніж 30 % аудиторних занять, що 

відповідає ліцензійним вимогам до освітнього процесу.  

Практична підготовка 

Навчальний відділ спільно з кафедрами та факультетами провів 

детальний аналіз організації та забезпечення практичної підготовки студентів 

відповідно до освітніх програм та кваліфікацій, які отримують студенти за 

результатами навчання за спеціальностями та освітніми програмами. 

Використання даних соціологічних опитувань, які здійснив Центр незалежних 

соціологічних досліджень університету, дозволило відкоригувати структуру та 

зміст практичної підготовки в навчальних планах усіх спеціальностей, 

визначити їх забезпеченість базами практики, скоригувати практики з 

кваліфікаціями, які отримують випускники.  



  

19 
 

Активно здійснюється робота по визначенню складу керівників від бази 

практики з метою підвищення якості та ефективності безпосередньо 

проходження практики студентів ЗНУ. 

Питання вдосконалення практичної підготовки обговорювались на 

вчених радах факультетів та науково-методичній раді університету в контексті 

розробки освітніх програм, які передбачають компетентнісний підхід. На 

сьогодні всі кафедри, які відповідають за організацію та проведення практичної 

підготовки розробили нові наскрізні програми практичної підготовки та внесли 

зміни до робочих програм практики, із урахуванням конкретних 

компетентностей, які студенти повинні отримати після проходження певного 

виду практики. 

Змінено підхід до планування, організації та проведення практик для 

заочної форми навчання відповідно до планів денної форми навчання. Сьогодні 

кафедри відпрацьовують зміст, організацію, терміни, форми проведення 

навчальних та виробничих практик із урахуванням специфіки заочної форми 

навчання. 

Важливим завданням на найближчий час є вдосконалення практичної 

підготовки студентів прикладних спеціальностей на основі використання 

елементів дуальної освіти, які наблизять якість підготовки фахівців до потреб 

сучасної економіки та вимог ринку праці, нададуть можливості університету 

надавати випускникам найсучасніші компетенції та кваліфікації.  

Із метою розширення співпраці з роботодавцями, професійної 

спрямованості підготовки студентів та їх подальшого працевлаштування, у 

цьому навчальному році започатковано додаткову форму роботи факультетів у 

рамках практичної підготовки – зустрічі студентів із запрошеними 

представниками підприємств, установ, організацій. Серед них ПАТ 

«Запоріжсталь», Головне управління державної фіскальної служби у 

Запорізькій області, представниками різних банківських установ, туристичних 

агенцій, шкіл тощо. 
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Для забезпечення практичної підготовки студентів нашого вишу на 

сьогодні укладено більше 400 угод із підприємствами, організаціями та 

установами Запорізького регіону та за його межами, у тому числі, і для нових 

спеціальностей, таких як Початкова та Дошкільна освіта.  

Підвищення кваліфікації 

Однією зі складових якості освіти є рівень підготовки науково-

педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників у Запорізькому національному університеті здійснюється у 

відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

Запорізького національного університету, а також згідно з планом-графіком 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗНУ, який 

затверджується ректором університету. 

У зв’язку зі збільшенням і розширенням завдань, які постають перед 

науково-педагогічними працівниками, підвищення кваліфікації, протягом 

останнього року, набуло різноманітних форм, що збільшило кількість 

викладачів, які отримали свідоцтва, сертифікати з підвищення кваліфікації.  

Так, у рамках грантових програм частина науково-педагогічних 

працівників університету проходила підвищення кваліфікації і стажування в 

інших країнах. 65 науково-педагогічних працівників підвищили кваліфікацію 

на базі ЗНУ в рамках довготривалих міжнародних грантових проектів: 

 Американсько-українського проекту «Інформаційна війна у сучасному 

медіапросторі: регіональний вимір та досвід антипропаганди для молоді»; 

- Інтенсивного тренінгового інституту з методології медіадосліджень 

2017 р.; 

 Естонсько-українського проекту «Впровадження багатомовної моделі 

освіти та методології інтегрованого навчання предмету й мові (CLIL) у 

Запорізькому національному університеті та Запорізькій області»; 



  

21 
 

 Американсько-українського проекту «Лабораторія американського 

варіанта англійської мови», що проходив за підтримки Посольства США в 

Україні. 

Додатково на 2018 р. було заплановано підвищення кваліфікації 101 

науково-педагогічного працівника. Робота з цього напряму орієнтована на 

обмін досвідом практичної діяльності, особливостями організації освітнього 

процесу і його методичного забезпечення у провідних закладах вищої освіти 

України та зарубіжних вишів. На сьогодні: 

 67 науково-педагогічних працівників підвищили кваліфікацію у 

закладах вищої освіти України; 

 12 молодих викладачів пройшли навчання та отримали свідоцтва у 

Школі педагогічної майстерності за програмою «Психолого-педагогічні засади 

викладацької майстерності у вищій школі»;  

 25 науково-педагогічних працівників пройшли стажування за 

кордоном;  

 50 науково-педагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації 

поза планом-графіком. 

Новою формою, яка успішно зарекомендувала себе в цьому році стало 

комплексне підвищення кваліфікації, яке складалося з кількох етапів: навчання 

чи тренінг за кордоном, дистанційне навчання чи виконання завдань, 

проведення семінарів та тренінгів нашими викладачами з вчителями закладів 

освіти Запорізького регіону або участь у тематичних кваліфікаційних курсах, 

науково-практичних семінарах. Така форма успішно апробована факультетами 

іноземної філології, журналістики, історичного та філологічного. 

Одночасно лише через навчальний відділ отримали сертифікати про 

підвищення кваліфікації і стажування близько 250 викладачів інших закладів 

освіти. 
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4. Розвиток кадрового потенціалу. Підготовка науково-педагогічних 

кадрів через аспірантуру та докторантуру 

На сьогодні Запорізький національний університет – це багатогалузевий 

навчально-методичний комплекс. Ступеневу систему освіти у ЗНУ 

забезпечують 56 кафедр, на яких працює 566 науково-педагогічних 

працівників, із них 99 – професорів, докторів наук та 415 – доцентів, кандидатів 

наук. 

У процентному співвідношенні:  

- докторів наук 17%;  

- кандидатів наук 71%;  

- професорів 11%;  

- доцентів 53%;  

- без наукових ступенів і вчених звань 12%. 

Якісний стан кадрового потенціалу ЗНУ з точки зору його відповідності 

нормативно встановленим вимогам, зокрема, ліцензійно-акредитаційним, 

яскраво ілюструється на прикладі наступних розрахунків 3-х кількісних 

показників: 

1. На одного науково-педагогічного працівника повинно припадати не 

більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання: 

здобувачів
Кнпп

Кзд
Рз 20

566

11248


 

де Кзд – загальна кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та 

форм навчання; 

Кнпп – загальна кількість науково-педагогічних працівників (НПП). 

2. Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, повинна 

становити не менше 60 відсотків загальної кількості НПП: 

%88100
566

67566
100

.
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3. Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора, повинна становити не менше 20 відсотків загальної кількості НПП: 
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де Кдн/п – кількість НПП, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора. 

Якщо враховувати фахові показники та відповідність спеціальності, то 

університет має потребу у науково-педагогічних працівниках, які б 

забезпечували такі спеціальності: Дизайн, Публічне управління та 

адміністрування, Соціологія, Маркетинг, Готельно-ресторанна справа. 

За період із грудня 2017 по грудень 2018 року в університеті проводились 

конкурси на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників 

відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження 

Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових 

договорів (контрактів)», Положення про порядок проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та 

укладення з ними контрактів (трудових договорів) Запорізького національного 

університету, Статуту Запорізького національного університету. За цей період 

було обрано за конкурсом 99 науково-педагогічних працівників. 

Розроблено та затверджено Вченою радою університету Порядок 

присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Запорізького 

національного університету. За 2018 рік вчене звання професора присвоєно 

Клопоті Є.А., Ліпкану В.А., вчене звання доцента – Ларкіну М.О., 

Переверзєвій  А.В. Подано на розгляд Атестаційної колегії МОН України 

справи щодо присвоєння вченого звання професора Бухаріній Л.М. та вченого 

звання доцента  Верлос Н.В., Стадніченко Н.В. 

Протягом 2018 року вибуло з університету з різних причин 43 науково-

педагогічних працівника, з них 6 докторів наук, професорів, 20 кандидатів наук, 

доцентів. За цей же час прибуло до університету 33 науково-педагогічних 

працівника, з яких 4 доктори наук, професори та 19 кандидатів наук, доцентів. 
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Оновлено з урахуванням думки і пропозицій керівників підрозділів, 

резерв на керівників різних рівнів, який враховується при проведенні кадрових 

змін на рівні університету, факультетів. 

Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та 

докторантуру  

У Запорізькому національному університеті аспірантура функціонує з 23 

спеціальностей (спеціальності ліцензовані Міністерством освіти і науки України 

у 2016 – 2017 рр.), за якими навчається 358 аспірантів, здійснюють підготовку 20 

здобувачів. 

Докторантура діє з 19 спеціальностей, за якими сьогодні проходять 

підготовку 17 докторантів.  

У 2018 році, згідно з наказом МОН України від 20 липня 2018 року 

№ 795, нашому університету були доведені такі обсяги підготовки науково-

педагогічних кадрів через аспірантуру ЗНУ за рахунок бюджетного 

фінансування:  

усього – 50 місць, із них: очна денна форма навчання – 39 місць; очна 

вечірня форма навчання – 11 місць.   

Це рекордні показники за останні 5 років. 

Більшість вступників до аспірантури на бюджетну форму навчання 

(понад 62 %) мають дипломи магістра та спеціаліста з відзнакою. Також значна 

кількість вступників має публікації за тематикою майбутнього дисертаційного 

дослідження (від 1 до 18 статей або тез конференцій). 

Незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію в країні, число 

бажаючих навчатись в аспірантурі на контрактній основі у 2018 році 

залишилася на достатньо високому рівні. Всього за першу і другу хвилі до 

аспірантури прийнято за рахунок фізичних і юридичних осіб (на умовах 

контракту) 59 аспірантів. 

Усього на перший курс до аспірантури Запорізького університету 

зараховано у 2018 році 109 аспірантів, загальний контингент яких сьогодні 

сягнув кількості 358 осіб. 
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У 2018 році було виділено 4 місця в докторантурі для докторантів, які 

готуються для потреб ЗНУ. Зараховано 3 докторанти на контрактній основі зі 

спеціальностей: 015  Професійна освіта, 033  Філософія, 051  Економіка. 

Як результат – розмір коштів, отриманих за надання платних послуг через 

систему аспірантури і докторантури за 2018 рік, становить близько 3 млн. грн.  

Вже третій рік для аспірантів запроваджено нову модель підготовки 

науковців вищої кваліфікації. Замість звичних кандидатів наук розпочалась 

підготовка докторів філософії (PhD). Відповідно до європейської традиції 

здобувачі ступеня PhD відтепер є здобувачами третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти.  

4-річний період навчання супроводжується освітньою складовою. 

Аспірантів готуємо до складання міжнародних мовних тестів, вмінню 

публікувати статті у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних 

баз Scopus і Web of Science, брати участь у грантових програмах і проектах. 

Значна увага приділяється академічному письму, питанням запобігання 

академічного плагіату. Сформовано навчальні плани і освітньо-наукові 

програми з кожної із 23 спеціальностей. Адаптовано до підготовки аспірантів 

системи Moodle, «Деканат».  

Університетом реалізуються спільні освітньо-наукові програми з 

підготовки докторів філософії для Запорізької медичної академії 

післядипломної освіти та Інституту олійних культур Національної академії 

аграрних наук України. 

Необхідно відзначити успішну роботу з перереєстрації у 2018 році в 

МОН України 4 спеціалізованих вчених рад: 

– на новий термін перереєстровано 2 докторські спеціалізовані вчені 

ради – із юридичних і педагогічних наук; 

–  спеціалізована вчена рада з філософських наук підвищила свій статус 

до докторського рівня; 

– на новий термін перереєстровано кандидатську спеціалізовану вчену 

раду з фізико-математичних наук. 



  

26 
 

На сьогодні в МОН України подано документи для перереєстрації та 

підвищення статусу до докторського рівня спеціалізованої вченої ради з 

філологічних наук (германські мови). 

Наразі в університеті працюють 5 докторських та 2 кандидатські 

спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій. Це один з найвищих показників 

серед регіональних вишів країни і найвищий показник для ЗНУ за всі роки його 

діяльності. 

На виконання Закону України «Про вищу освіту» на офіційному сайті 

ЗНУ здійснюється розміщення електронних версій дисертацій, авторефератів та 

відгуків офіційних опонентів.  

За період з 01.01.2018 р. по 31.10.2018 р. відбувся захист 

40 кандидатських дисертацій, із них 27 – аспірантами і співробітниками ЗНУ. 

За цей період було захищено 13 докторських дисертацій, із них 9 – 

співробітниками та докторантами ЗНУ. 

Захист кандидатських і докторських дисертацій за останні 5 років 

Роки 

Захист кандидатських 

дисертацій 

Захист докторських дисертацій 

Усього 

Із них аспірантами і 

співробітниками 

ЗНУ 

Усього 

Із них докторантами 

і співробітниками 

ЗНУ 

2014 45 19 42 % 5 5 100 % 

2015 51 26 51% 5 5 100 % 

2016 48 31 64,6 % 7 6 85,7 % 

2017 45 30 66,7% 12 6 50,0 % 

На 31.10.2018 40 27 67,5% 13 9 69,2 % 

Запроваджено безкоштовну перевірку текстів дисертацій на базі 

укладених університетом договорів із антиплагіатними компаніями. 

Наразі здійснюються процедури щодо переоформлення 4 ліцензій 

Запорізької державної інженерної академії на третьому (освітньо-науковому) 

рівні зі спеціальностей: 144 Теплоенергетика, 136 Металургія, 192 Будівництво 
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та цивільна інженерія, 141 Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка. Після цього до ЗНУ будуть переведені 30 аспірантів ЗДІА. 

Університет протягом року брав активну участь у громадському 

обговоренні й надавав свої пропозиції про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів, наказів МОН України, низки нормативно-правових актів щодо 

підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації. 

 

5. Наукова діяльність. 

Інформаційне забезпечення освітньо-наукового  процесу 

Наукова діяльність є невід’ємною складовою ефективної роботи 

Запорізького національного університету. Протягом  2018 року в цій сфері: 

1)   забезпечено виконання 4 держбюджетних науково-дослідних роботи 

(наукові керівники Волков В.П., Гіржон В.В., Череп А.В., Гоменюк С.І.) та 

3 проектів молодих учених (наукові керівники Чопоров С.В., Штейнле О.Ф., 

Макаренков О.Л.) із загальним обсягом фінансування у розмірі 2 млн 16 тис. 

грн., що на 30% більше, ніж у 2017 році;  

2) здійснюється виконання 17 госпдоговірних науково-дослідних робіт, 

найпотужніші з яких: договір з ПАТ «Мотор Січ»  обсягом фінансування  450 

тис. грн. (науковий керівник проф. Міщенко В.Г.) та два договори з ДП КБ 

«Південне» обсягом фінансування по 150 тис. грн. (науковий керівник проф. 

Грищак В.З.) із запланованим обсягом надходжень у поточному році у розмірі 

387,3 тис. грн.; 

3) організовано і проведено перші етапи конкурсів науково-дослідних 

робіт і проектів молодих учених, що фінансуються за рахунок загального фонду 

державного бюджету, на які було подано 8 робіт, три з яких успішно пройшли 

другий етап конкурсу у МОН Україні (наукові керівники: професор 

Горошкова Л.А. і молоді вчені Штейнле О.Ф. і Корнет М.М.) і розпочнуть своє 

виконання з січня 2019 року, що дозволить збільшити держбюджетне 

фінансування науки в університеті одразу на 60%: до 3 млн. 300 тис. грн. у 
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наступному році; 

4) організовано і проведено 35 наукових конференцій, із яких 

12 міжнародних; 

5) індекс Хірша університету за останній рік збільшився на 4 одиниці: із 

h=8 до h=12; 

6) отримано 17 патентів і свідоцтв про реєстрацію авторських прав; 

подано ще 11 заявок на отримання документів на об’єкти інтелектуальної 

власності ЗНУ; 

7) 43 студенти університету стали переможцями міжнародних та 

Всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад; 

8) спільно з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених (НТСАДМВ) ЗНУ організовано і проведено щорічну наукову 

конференцію студентів, аспірантів і молодих учених ЗНУ «Молода наука-

2018», в якій взяло участь понад 1000 учасників, публікації яких нараховують 4 

томи однойменного збірника; 

9) університет виступив базовим вищим навчальним закладом з 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з правознавства та 

французької мови; ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з напрямків: «Адміністративне право і процес» та «Соціологія»,  а також 

Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з 

екологічного та енергетичного менеджменту, ініціатором якого був Запорізький 

національний університет; 

10) затверджено Вченою радою за погодженням зі студрадою 

університету Кодекс академічної доброчесності Запорізького національного 

університету; 

11) створено галерею наукових шкіл Запорізького національного 

університету, в якій представлено 15 стендів, розташованих на 2-му поверсі 

(навчальний корпус 1), із інформацією про всі наукові школи, що сьогодні 

включені до Реєстру наукових шкіл ЗНУ; 

12)   розроблено та введено в дію електронну систему наукових 
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публікацій ЗНУ «СИНАП», яка дозволяє вести постійний моніторинг наукової 

активності працівників за роками, видами публікацій, наукометричними 

базами, категоріями працівників у рамках окремих факультетів, кафедр та 

науково-педагогічних працівників; 

13) у складі науково-дослідної частини створено Український 

міжуніверситетський навчально-науковий шекспірівський центр та навчально-

наукову лабораторію «Дослідження проблем службового права», яка 

функціонує спільно з Науково-дослідним інститутом державного будівництва 

та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; 

14)  університет успішно пройшов міністерський конкурс щодо 

підключення до міжнародних наукометричних баз даних і отримав доступ 

одночасно до двох основних баз Scopus і Web of Science; 

15)  забезпечено двократне  збільшення розміру винагороди за публікацію 

у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і 

Web of Science з 1500 грн. до 3000 грн.,  а також запроваджено преміювання 

працівників за підвищення h-індекса. При досягненні значень h=2-3 

передбачено матеріальну винагороду в розмірі 5 тис. грн., h=4-5 – 7 тис. грн., 

h=6- 9 – 10 тис. грн.,  h=10 і вище – 15 тис. грн.; 

16) підготовлено і подано до МОН України 14 пакетів документів на 

призначення науковців ЗНУ експертами наукової ради МОН України; 

17) забезпечено участь науковців ЗНУ у конкурсі щодо формування 

складу Національного фонду досліджень України, до якого увійшов доцент 

Сарабєєв В.Л.; 

18) розроблено нову редакцію Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладення з ними контрактів (трудових договорів), в якому 

конкретизовано вимоги з наукової діяльності до науково-педагогічних 

працівників із науковим ступенем; 
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19) розроблено перелік заходів Запорізького національного університету 

щодо нарощування показників на відповідність критеріям присудження закладу 

вищої освіти статусу «національний»; 

20) створено реєстр бланків документів з близько 150 найменувань, що 

регулюють питання організації наукової роботи в університеті (бланки 

розміщено на сайті ЗНУ в розділі «Форми документів»); 

21) розроблено і затверджено новий порядок оформлення відряджень 

студентів та аспірантів ЗНУ для участі у наукових конкурсах та олімпіадах, що 

суттєво спростив цю процедуру; 

22) підготовлено і подано до МОН України документи на започаткування 

щорічного Всеукраїнського студентського конкурсу шекспірознавчих науково-

дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса та призначення ЗНУ 

базовим ЗВО з його проведення. 

Розвиток наукових періодичних видань університету 

 Із метою подальшого розвитку та модернізації наукових періодичних 

видань університету, їх адаптації до нових нормативних вимог та європейських 

практик протягом року здійснено низку важливих кроків: 

– визначено стратегію розвитку 2 пілотних збірників із перспективою 

подання заявок на їх включення до бази «Web of Science»; 

 – включено до переліку наукових фахових видань новий журнал: 

«Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку», який cтав чотирнадцятим 

фаховим виданням ЗНУ; 

– вдосконалено практики і процедури рецензування статей шляхом 

експертизи рукописів вузькими спеціалістами за напрямками роботи (peer 

review; 

– запроваджено тотальну перевірку рукописів статей щодо 

несанкціонованих текстових запозичень без посилань на джерело за допомогою 

безкоштовного доступу до спеціалізованого програмного забезпечення 

(«Unicheck»); 
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– затверджено нові стилі верстки, макетування і структурування статей та 

дизайну обкладинок серій збірників «Вісник Запорізького національного 

університету»; 

– внесено зміни до складу редколегій фахових видань шляхом залучення 

зарубіжних фахівців та авторів з високим індексом Гірша; 

– на підставі укладених договорів з компанією «Crossref» здійснюється 

присвоєння ідентифікатора DOI для всіх статей фахових видань; 

– заплановано до 01.05.2019 р. здійснити поетапну модернізацію сайтів 

усіх фахових видань шляхом використання інформаційної платформи «Open 

Journal Systems». 

14 фахових видань університету наразі індексуються у міжнародній 

наукометричній базі Index Copernicus, із них 2 видання – «Нова філологія» і 

«Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку» – вперше увійшли до цієї 

бази. 

У найближчій перспективі буде здійснено переоформлення свідоцтв про 

державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації щодо періодичних 

видань Запорізької державної інженерної академії. 

На жовтень 2019 року заплановано проведення у Запорізькому 

національному університеті масштабної міжнародної конференції «Наукова 

періодика України в умовах адаптації до європейських практик». 

 

Інформаційне забезпечення освітньо-наукового процесу 

Наукова бібліотека Запорізького національного університету – це 

складова частина єдиної системи університету і важлива ланка наукового та 

освітнього процесів, потужний бібліотечно-інформаційний комплекс.  

У 2018 році загальна кількість користувачів університетської книгозбірні 

склала 13 972 особи.  

Загальний фонд наукової бібліотеки на кінець 2018 року складає 932 732 

примірники друкованих та електронних видань, із них: наукових – 426 618 

примірників, навчальних – 361 678, періодичних видань – 147 843.  
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За звітний період до фонду бібліотеки надійшло 22 478 примірників 

видань, із них електронних – 15 540 назв.  

Фонд періодичних видань бібліотеки поповнився на 847 примірників 

журналів, що були отримані за передплатою на 1-е та 2-е півріччя 2018 року, 

оформленої науковою бібліотекою згідно з замовленнями кафедр у межах 

кошторисних призначень та надіслані в дар закладами та організаціями України 

й зарубіжжя. 

Наукова бібліотека університету отримала через книгообмін із іншими 

ЗВО України, а також у дар від організацій та приватних осіб України та з-за 

кордону 1 749 назв наукової, навчально-методичної, художньої літератури та 

періодичних видань накладом 2 808 примірників, загальна сума позабюджетних 

коштів склала 164 161 грн.  

Протягом 2018 року до фондів читальних залів передано 

3 140 авторефератів дисертацій, захищених в Україні у 2017 – 2018 рр., 

дисертацій захищених у спецрадах ЗНУ – 58 назв. 

Для забезпечення інформаційних потреб студентів, викладачів, науковців 

ЗНУ продовжується формування електронної бібліотеки. Доступ до 

повнотекстових документів організовано через електронний каталог та Web-

сайт.  

Електронний каталог на 01.11.2018 р. нараховує 1 169 045 

бібліографічних описів документів із доступом до повнотекстового формату 

локальної мережі та через гіпертекстове посилання до ресурсів Інтернет.  

Ресурс електронної бібліотеки на електронних носіях та в режимі 

локального доступу на 01.11.2018 нараховує 126 190 назв електронних видань 

із філософських, філологічних, юридичних, економічних, історичних, фізичних, 

математичних та інших наук, серед яких представлені й електронні підручники 

до вивчення дисциплін.  

Наукова бібліотека ЗНУ у 2018 році інтенсивно працювала над 

формуванням та забезпеченням доступу читачів до власних електронних 

інформаційних ресурсів.  
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За 2018 рік створено 42 836 нових бібліографічних записів на всі види 

видань на всіх видах носіїв інформації бібліотечного фонду. На сьогодні це 

одна з найбільших електронних інформаційних баз даних власної генерації в 

режимі реального часу в Україні.  

Якісно нові можливості для інформаційного забезпечення освітньо-

наукового процесу відкриває придбання нового сервера для бібліотеки вартістю 

60 тис. грн. 

До ювілейних дат державотворення та ювілейних дат 2018 року, що 

відзначалися на державному рівні, науковою бібліотекою розроблялись 

інформаційно-просвітницькі заходи, підготовлено 6 бібліографічних 

покажчиків. Серія покажчиків, підготовлених науковою бібліотекою, стала 

об’єктом дослідження «Бібліографічні покажчики з історії національно-

визвольних змагань українського народу 1917 – 1921 рр.» Національної 

бібліотеки України імені В. Вернадського.  

Проект «Відкритий простір бібліотеки. Open space library», що отримав 

міні-грант від Британської Ради в Україні за міжнародною програмою «Активні 

громадяни в усьому світі», створив нове середовище для відвідувачів 

бібліотеки.  

Наукова бібліотека спільно зі студентською радою ЗНУ розробляє проект 

зони для коворкінгу. 

Важливою подією року стала фотовиставка «РівноДоступність. Жити 

гідно всупереч долі», організована Посольством Швеції в Україні, Шведським 

Інститутом, ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» та 

Запорізьким національним університетом.  

Наукова бібліотека орієнтована на рекламно-іміджеву політику 

університету, презентуючи бібліотечний контент в інтерактивному медіа-

середовищі: Facebook, Twitter, Telegram. Рекламно-іміджева діяльність була 

спрямована на покращення сприйняття університетською спільнотою 

бібліотеки, розкриття її ресурсів. Інформація про заходи, події в бібліотеці 

постійно подається на офіційному сайті ЗНУ.  
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2018 року представники наукової бібліотеки взяли участь у двух 

міжнародних конференціях (Одеса, Харків). 

Наукова бібліотека постійно здійснює підготовку матеріалів про 

інформаційне забезпечення при процедурах ліцензування і акредитації.  

Система обслуговування користувачів наукової бібліотеки ЗНУ 

орієнтована як на внутрішнього, так і на зовнішнього користувача. Кількість 

відвідувань структурних підрозділів бібліотеки склала 302 460, зокрема, 

звернень до її сайту – 93 643. Студенти та викладачі отримали з фондів 

наукової бібліотеки 442 269 примірників книжкових та періодичних видань, із 

електронної бази – 20 768 електронних видань.  

За результатами конкурсу, проведеного МОН України у 2017 р., 

університет отримав за кошти держбюджету доступ до платформи Web of 

Science. За умовами Договору доступ здійснюється через веб-сторінку наукової 

бібліотеки ЗНУ (http://library.znu.edu.ua), також вона надає інформаційний 

супровід та консультативну допомогу користувачам. За рік використання 

платформи Web of Science науковці Запорізького національного університету 

здійснили понад 4 тис. користувацьких сесій та 8 тис. пошукових запитів до 

Web of Science Core Collection та інших колекцій, створили ResearcherID, 

активно користувались сервісами та інструментами платформи.  

За домовленістю МОН та компанії-постачальника послуг Clarivate 

Analytics для підвищення публікаційної активності та якості наукових статей, 

пошуку наукових видань проводяться онлайн-семінари. Наукова бібліотека 

підключалася до всіх онлайн-заходів: спеціалістом із навчання від компанії 

Clarivate Analytics по Україні І.Тихоновою проведено 16 (українською мовою), 

з інформаційного порталу Clarivate Analytics – 88 (російською мовою). Для 

науково-педагогічних працівників, аспірантів, магістрантів розроблено та 

презентовано 9 тренінгів із використання інформаційної платформи та 

аналітичних сервісів Web of Science. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.11.2018 р. № 1213 «Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим 

http://library.znu.edu.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5be/42a/81a/5be42a81aed12931590211.pdf
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установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки 

України, до наукових електронних баз даних» Запорізький національний 

університет отримав доступ до двох міжнародних наукових баз 

даних Scopus та Web of Science. 

Із метою адаптації наукових фахових видань ЗНУ до сучасних вимог 

науковою бібліотекою підготовлено інформаційний пакет та презентація 

впровадження цифрового ідентифікатора об’єктів DOI, розроблено алгоритм 

реєстрації DOI. Бібліотека співпрацює з редакційними колегіями наукових 

фахових видань та вносить дані до єдиного міжнародного реєстру DOI агенції 

CrossRef. За звітний період здійснено реєстрацію на платформі 6 фахових 

видань та статей, які містяться в даних числах видань, розроблено та 

активовано 139 DOI.  

Оновлений сучасний сайт бібліотеки вишу (http://library.znu.edu.ua). 

Протягом року впроваджені нові сервіси: «Віртуальна довідка» та 

«Визначення індексів УДК, авторського знака для документів», які дають 

можливість в інтерактивному режимі віддаленим користувачам отримати 

інформацію згідно з запитом.  

Із метою розширення переліку послуг наукової бібліотеки з 1 вересня 

2018 р. почав діяти новий сервіс «Платні послуги», який пропонує: сканування 

літератури з фондів бібліотеки та електронну доставку цифрових копій; 

визначення індексів УДК та авторського знаку до наукових та навчально-

методичних праць. Сервіс призначений для осіб, які не працюють і не 

навчаються в ЗНУ.  

Із метою уніфікації та підвищення якості оформлення наукових, 

навчально-методичних та кваліфікаційних робіт розроблено та розміщено на 

сайті бібліотеки «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку 

використаних джерел у дисертації з урахуванням національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015», надається консультаційна допомога. 

Із метою подальшого підвищення ефективності інформаційно-

бібліотечного забезпечення освітньої та наукової діяльності університету 

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5be/42a/81a/5be42a81aed12931590211.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5be/42a/81a/5be42a81aed12931590211.pdf
http://library.znu.edu.ua/
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розпочато запровадження он-лайн-доступу до повного обсягу електронного 

каталогу та онлайн-замовлення видань користувачами через сайт наукової 

бібліотеки на базі придбаних технічно потужного серверу та спеціального 

модуля програмного забезпечення «УФД/Бібліотека». 

Новий сервер дозволить також створити на базі наукової бібліотеки 

репозитарій як загальноуніверситетську електронну базу даних, в якій 

накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. 

Репозитарій спрямований на поліпшення доступу до академічних текстів та 

сприяння академічній доброчесності. Репозитарій матиме два рівні доступу: 

1) загальноуніверситетський (тексти дисертацій); 2) локальний, факультетський 

(кваліфікаційні роботи студентів).  

Запорізьким національним університетом укладено Договір про 

співпрацю з компанією «Антиплагіат». Документ передбачає вільний доступ до 

сервісу Unicheck (https://unicheck.com/), завдяки якому спеціалізовані вчені 

ради зможуть безкоштовно перевіряти дисертації, що надходять на розгляд, а 

редколегії фахових видань матимуть можливість перевіряти статті на предмет 

несанкціонованих текстових запозичень. Координаційні та технічні питання 

організації доступу до сервісу Unicheck покладено на наукову бібліотеку ЗНУ.  

Із метою збереження фонду рідкісної книги, підвищення ефективності 

його використання в освітній та науковій діяльності університету та для 

проведення іміджевих заходів у 2019 році планується створення зали рідкісної 

книги в структурі наукової бібліотеки з постійно діючими презентаційними 

експозиціями, що розкриють 9-тисячне зібрання унікальних видань із 1790 до 

1945 років. 

 

6. Міжнародне співробітництво. Проектна і грантова діяльність 

Процеси глобалізації та інтернаціоналізації всіх сфер громадського життя 

випливають на визначення міжнародної діяльності як одного з основних 

пріоритетів стратегії розвитку закладу вищої освіти. 

https://unicheck.com/
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Із метою інтернаціоналізації освіти в Запорізькому національному 

університеті, його інтеграції у світовий освітній та науковий простір та на 

виконання завдань, поставлених Стратегією розвитку Запорізького 

національного університету протягом 2018-2022 років, пріоритетними 

напрямками у сфері міжнародної діяльності університету у 2018 році 

залишаються: 

- розширення міжнародного партнерства в рамках науково-технічного та 

академічного співробітництва;  

- збільшення контингенту здобувачів вищої освіти з числа іноземних 

громадян; 

- інтенсифікація міжнародної академічної мобільності студентів та 

науково-педагогічних працівників. 

Протягом 2018 р. університет задіяний одразу в декількох міжнародних 

грантових проектах за такими напрямками як філологічні, соціальні, 

природничі, юридичні, історичні науки та журналістика, європейські студії, 

інформаційні технології.  

Серед них 3 проекти за фінансової підтримки фонду ЄС, із них 2 – у 

рамках програми Erasmus+ Жана Моне: 

1) «Європейська проектна культура» («Europroc») (керівники Гура О.І., 

Меняйло В.І.), що передбачає розробку та впровадження спеціалізованого 

курсу «Основи європейської проектної діяльності» для магістрів та аспірантів. 

2) «Європейські цінності у художніх текстах» («Euvolia») (керівники – 

Тупахіна О.В., Черкасов С.С.). 

Окрім аналітично-дослідницького компонента проект передбачає 

включення курсу «Європейські цінності у художніх текстах» до навчального 

плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей. Курс розрахований, 

зокрема й на представників природничих і технічних спеціальностей, 

традиційно не охоплених програмами з розвитку європейських студій.  

Цього року ЗНУ вперше став бенефіціаром програми ERASMUS+ КА2 

Capaсity Building in Higher Education у складі консорціуму. Офіційна назва 
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проекту – «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка 

стандартів, доброчесності й розвиток професіоналізму» («Journalism Education 

for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism»). 

Нараз готуються для подання на конкурс Erasmus+ три проектні заявки 

від ЗНУ. 

Ключовий напрям проектної роботи в університеті – здійснення 

тренінгової, консультаційної, інформаційної підтримки науковців щодо пошуку 

та подання проектних пропозицій різного рівня. 

В університеті розробляються проекти Strengthening Academic Integrity in 

Ukraine Project (Академічна Доброчесність) (SAIUP); програма Британської 

Ради Active Citizens («Активні громадяни»); проект впровадження методики 

CLIL у співпраці з Нарвським коледжем Тартуського університету, програма 

«U-LEAD з Європою» в партнерстві з німецьким Університетом Віадріна тощо.  

Кількість угод про міжнародне наукове співробітництво між закладами 

вищої освіти, дослідницькими установами та іншими міжнародними 

організаціями постійно зростає та становить 90. Серед нових партнерів ЗНУ, із 

якими налагоджене співробітництво у науковій та освітній сферах у 2018 році: 

Анхойський педагогічний університет (Китайська Народна Республіка), 

Нарвський коледж Тартуського університету (Естонія), Університет Пітешті 

(Румунія), Поліський державний університет (Республіка Білорусь), 

Університет ім. Мехмета Акіф Ерсоя (Туреччина), Університет Косаелі 

(Туреччина), Університет Байбурт (Туреччина), Вища школа управління 

охороною праці в м. Катовіце (Польща), Університет економіка м. Бидгощ, 

Могильовський інститут внутрішніх справ (Білорусь), тощо.  

Уже зараз можна відмітити результати міжнародної діяльності з огляду на 

велику кількість іноземних гостей, що відвідують ЗНУ саме через позитивний 

імідж нашого закладу. Так, цього року ЗНУ відвідали Надзвичайний та 

Повноважний Посол Швеції, посли країн Вишеградської Четвірки, Секретар 

Посольства Естонії, Консул Аргентини, представники консульства Королівства 

Марокко, тощо. Загалом, наш університет щомісяця приймає іноземних гостей 
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представників партнерських закладів вищої освіти, соціальних та культурних 

організацій, працюють іноземні викладачі.   

Передумовою будь-якого міжнародного наукового співробітництва є 

академічна мобільність. У 2018 році в Запорізькому національному університеті 

учасниками академічної мобільності стали 186 осіб: 136 студентів (відрядження 

та стажування), 50 науково-педагогічних працівників (стажування та 

відрядження). Із них 12 студентів та 7 НПП стали учасниками програми 

міжнародної академічної мобільності Еразмус+ та пройшли стажування в таких 

європейських університетах, як Університет Пітешті (Румунія), Університет 

ім. Масарика (Чехія), Університет Фоджіа (Італія), Нарвський коледж 

Тартуського університету (Естонія), Університет дю Мен (Франція).  

Крім програми Еразмус+ міжнародна академічна мобільність 

реалізовувалася також в рамках проекту MUSA (за фінансової підтримки 

Міністерства освіти Італії), у співпраці з Інститутом прикладних наук 

Магдебург-Стендаль (Німеччина), Вроцлавським університетом (Польща) 

тощо. 

 Із метою забезпечення безперервного зростання академічної мобільності, 

у Стратегію розвитку ЗНУ до 2022 року було включено конкретні показники 

для вхідної та вихідної мобільності. Так, згідно Стратегії, вихідна академічна 

мобільність має бути інтегрована в освітній процес і охоплювати не менше 

10 % контингенту студентів; не менше 20 % складу науково-педагогічних та 

адміністративних працівників; постійна планова вхідна академічна мобільність 

– не менше 5 студентів та 5 викладачів на рік. Досягнення таких показників 

можливе за умов подолання певних проблем та труднощів, із якими стикаються 

майже всі українські ЗВО на шляху впровадження стратегії інтернаціоналізації. 

 Цього року до Запорізького національного університету були запрошені 

12 іноземних викладачів-фахівців на тривалий термін від 1 місяця до 1 року зі 

Сполучених Штатів Америки, Болгарії, Франції, Великої Британії, Польщі та 

Іспанії, Китаю.  
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Активно ведеться робота з налагодження нових зв’язків: планується 

підписання угоди з Університетом Отто-фон-Геріке та Торгово-промисловою 

палатою м. Магдебург; розпочато роботу в рамках програм Вишеградського 

фонду з Вищою школою бізнесу в Дабровій Горніце (Польща); Європейський 

Університет Віадріна став ще одним партнером ЗНУ задля реалізації спільного 

проекту за підтримки програми U-LEAD із Європою.  

Навчання іноземних громадян є важливою складовою всього комплексу 

експорту освітніх послуг української системи освіти. Стратегія розвитку 

ставить за мету розвиток конкурентоспроможності ЗНУ як постачальника 

якісних освітніх послуг для іноземних громадян та укріплення позицій 

університету як центру визнання міжнародної освіти. На сьогодні іноземні 

громадяни можуть отримати в університеті наступні освітні послуги: 

- довузівська мовна підготовка; 

- навчання за програмами бакалаврату та магістратури; 

- навчання в аспірантурі; 

- різноманітні форми стажування. 

 У 2018 році кількість іноземних студентів у ЗНУ сягнула 80, з них: 40 

слухачів підготовчого відділення, 27 – студенти бакалаврату, 8 магістрів та 4 

аспіранти. Це громадяни Марокко, Узбекистану, Нігерії, Туреччини, Китаю, 

Туркменістану, Литви, Тунісу, Йорданії. Цей показник є рекордним у 

порівнянні з попередніми роками, що дає підстави прогнозувати збільшення 

цього показника до 5% від загального контингенту у 2022 році. 

 

7. Профорієнтаційна робота. Працевлаштування випускників 

Профорієнтація є пріоритетним напрямком роботи Запорізького 

національного університету. Вона спрямована на такі категорії, як абітурієнти, 

їхні батьки, працедавці, державні установи та колеги. Масштабність 

інформування охоплює такі вектори, як місцевий, всеукраїнський і 

міжнародний. 

Основні напрями роботи відділу доуніверситетської підготовки, 
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профорієнтації та працевлаштування спрямовані на комплексну роботу з 

абітурієнтами через: 

- підготовчі курси, 

- інформаційно-консультаційні зустрічі, 

- батьківські збори, 

- безкоштовні пробні тренінги із ЗНО, 

- основну сесію ЗНО, 

- дні відкритих дверей і Дні абітурієнта, 

- профорієнтаційні заходи. 

Упродовж 2017-2018 н.р. проводилась активна профорієнтаційна робота 

на підготовчих курсах, де навчалось 250 абітурієнтів, із котрих вступило до 

Запорізького національного університету 102 студенти (5 на бюджет, 97 – 

контракт). 

У 2018-2019 навчальному році на підготовчих курсах навчається 250 

абітурієнтів, з них – 30 учнів із районних шкіл Запорізької області. 

Освітній процес на підготовчих курсах спрямований на підготовку 

абітурієнтів до складання ЗНО та творчих конкурсів із 14 предметів. Його 

забезпечують 20 викладачів Запорізького національного університету та 

середніх закладів освіти. Самостійна робота підтримується системою 

електронного навчання ЗНУ Moodle, у якій розміщені всі необхідні навчальні та 

довідкові матеріали. 

Важливим напрямом роботи є система профорієнтаційного супроводу 

учнівської молоді. Різного роду заходи для учнів випускних класів привертають 

до ЗНУ увагу багатьох абітурієнтів. 

Так, відділом доуніверситетської підготовки, профорієнтації та 

працевлаштування протягом лютого 2018 року організовано та проведено 17 

виїзних інформаційно-консультативних зустрічей у селищах міського типу і 

містах Запорізької області (м. Енергодар, м. Бердянськ, м. Мелітополь, 

м. Пологи, м. Оріхів та ін.), у яких взяло участь 1 636 випусників закладів 

середньої освіти. 
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Із початку 2018 – 2019 навчального року виїзні профорієнтаційні заходи 

охопили вже більше 1000 майбутніх абітурієнтів.  

ЗНУ виступає провідною платформою підготовки до ЗНО для абітурієнтів 

міста та регіону: 

- проведено безкоштовні тренінги із ЗНО (з усіх 11 предметів, охоплено 

3089 абітурієнтів); 

- на базі університету проводиться пробне ЗНО, основні сесії ЗНО. Всього 

в минулому навчальному році взяло участь 1425 абітурієнтів; 

-  проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО для вступу на другий 

(магістерський рівень) вищої освіти. 

11 листопада 2018 року традиційно відбувся День абітурієнта. Всього 

завітало до Запорізького національного університету близько 500 абітурієнтів та 

їхніх батьків. 

Із 8 по 10  листопада 2018 року в Запоріжжі в приміщенні виставкового 

центру «Козак-палац» відбулася виставка «Ярмарок освіти». Протягом трьох 

днів фахівці відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та 

працевлаштування разом із викладачами та студентами ЗНУ надали повну 

інформацію майже 500 абітурієнтам, учителям, батькам про історію, сьогодення 

й перспективи розвитку університету, про переваги навчання на різних 

факультетах нашого вишу. 

Ефективність профорієнтаційної комунікації досягається за рахунок їх 

комплексного застосування і, перш за все, за рахунок профорієнтаційної 

стратегії закладу вищої школи. 

Профорієнтаційна діяльність здійснюється і через Обласну академічну 

газету «Запорізький університет». 

За 2017 – 2018 навчальний рік вийшло друком 45 випусків  Обласної 

академічної газети «Запорізький університет». Із них – два були присвячені 

винятково профорієнтаційній діяльності. 

Досягненням навчального року став той факт, що восени у виданні 
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стартував новий інформаційно-просвітницький проект «Майстри педагогічної 

справи». Щономера фахівці ЗМІ у співпраці з факультетом журналістики 

пропонували читачам публікації, присвячені розповідям про талановитих 

випускників-педагогів Запорізького національного університету.  

Із метою активізації проектної діяльності в університеті, підвищення 

ефективності профорієнтаційної роботи в університеті з 22 жовтня по 31 грудня 

2018 р. триває загальноуніверситетський конкурс міні-проектів із 

вдосконалення іміджевої політики факультетів на приз ректора університету у 

розмірі 90 тис. грн. У рамках цього конкурсу проведено 25 тренінгів для 

проектних команд усіх факультетів вишу.  

Працевлаштування випускників 

Одним із напрямків діяльності Відділу доуніверситетської підготовки, 

профорієнтації та працевлаштування є сприяння в ефективному 

працевлаштуванні випускників та надання допомоги в пошуку роботи, що 

відповідає отриманій спеціальності, додаткової професійної підготовки та 

індивідуальним запитам випускника шляхом організації та проведення: 

Ярмарків Вакансій, Днів Кар’єри, засідань круглих столів, семінарів, тренінгів, 

презентацій, зустрічей із роботодавцями тощо. 

Великого значення в університеті надають налагодженню та розвитку 

співпраці з роботодавцями, адже одним із першочергових завдань для створення 

позитивного наповнення інформаційного простору щодо діяльності вишу є 

гарантоване працевлаштування його випускників.  

Для сприяння у працевлаштуванні та кар’єрному зростанні випускників і 

студентів ЗНУ укладаються договори про співпрацю з підприємствами, 

організаціями та установами, які є потенційними роботодавцями.  

Зараз укладено 272 договори про співпрацю: 

№ 

 

Факультети Кількість 

договорів 

1 Економічний факультет 46 
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2 Математичний факультет 25 

3 Біологічний факультет 22 

4 Факультет іноземної філології 21 

5 Факультет журналістики 19 

6 Факультет менеджменту 17 

7 Юридичний факультет 14 

8 Факультет соціології та управління 13 

9 Факультет фізичного виховання 12 

10 Факультет соціальної педагогіки та психології 6 

11 Історичний факультет 4 

12 Філологічний факультет 2 

13 Загальноуніверситетські 71 

 ВСЬОГО: 272 

Отримані вакансії Службою працевлаштування від відділів освіти та 

провідних підприємств міста й області: 

На сайті університету в розділі Працевлаштування у студентів є 

можливість розмістити своє резюме, яке знаходиться у вільному доступі для 

наших партнерів та потенційних роботодавців. 

Результатом роботи відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації 

та працевлаштування є сприяння в успішному працевлаштуванні студентів і 

випускників ЗНУ на провідні підприємства й установи країни. 

  

 

Рік 

отримання 

Педагогічні вакансії Підприємства, 

організації та 

установи 

Вакансії по 

м. Запоріжжю 

Вакансії по 

Запорізькій області 

2015 41 19 145 

2016 18 23 119 

2017 5 16 111 

2018 12 19 87 
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Рік випуску 

Кількість 

підприємств, які 

надіслали 

вакансії 

до ЗНУ 

Педагогічні 

вакансії 

Працевлаштовано 

2015 23 130 896 (81%) 

2016 12 174 711 (93%) 

2017 11 93 836 (90%) 

2018 15 24 457 (92%) 

У рамках діяльності Службою створюються умови для професійного 

становлення та опанування практичного досвіду. За останній рік було 

реалізовано: 

- 23 майстер-класи, воркшопи та презентації від провідних підприємств 

міста та області, спілки українських підприємців; 

- 2 сесії логіко-математичного тестування від «ПАТ Запоріжсталь», у яких 

взяли участь 120 випускників різних спеціальностей (започатковано з 2015 р.); 

- 2 сесії інтерв’ювання від АТ «Мотор Січ», у яких взяли участь 

76 студентів; 

- 5 моніторингових сесій від ЗТМК, у яких взяли участь 135 випускників; 

- 2 Ярмарки вакансій та Днів кар’єри для студентів;  

- інноваційний проект «Взаємодія професійних компетенцій», 

спрямований на обмін навичками та знаннями у форматі тренінгових програм, у 

яких взяли участь 80 студентів; 

- тиждень психологічного тестування випускників факультетів щодо 

особистісно-професійного профілю, а також визначення професійного 

спрямування. Охоплено – 180 студентів; 

- робота студентів у літній період, отримання першого практичного 

досвіду на туристично-оздоровчих комплексах Запорізької області; 

Згідно з результатами моніторингу 92% випускників працевлаштовані на 
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провідні підприємства та установи країни.  

 

8. Виховна робота. Розвиток фізичного виховання і спорту. 

Забезпечення гарантій студентського самоврядування 

Організацією позанавчального часу на факультетах займаються 

заступники деканів з виховної роботи, які працюють із кураторами академічних 

груп та курсів і завжди за активної участі органів студентського 

самоврядування. Для адаптації студентів в університеті передбачено 

психологічний супровід. 

Значна увага приділяється національно-патріотичному вихованню 

студентської молоді. 

Протягом зазначеного періоду на факультетах було проведено Дні 

інформування: 

- «22 січня – День Соборності України»; 

- «День пам’яті Героїв Крут»; 

- «До 80-річчя з дня народження В’ячеслава Чорновола»; 

- «Події «Української весни»»; 

- «100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років»; 

- «День Європи в Україні»; 

- «1030-річчя хрещення Київської Русі-України»; 

- «27-а річниця незалежності України»; 

- «14 жовтня – День захисника України»; 

- «Європейський тиждень місцевої демократії». 

В університеті забезпечується участь студентів у загальнодержавних 

програмах та обласних заходах:  

№ 

п/п 

Заходи Термін дії 

програми 

1. Заходи з вшанування подвигу учасників Революції 

Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

лютий, 

листопад 

2. Заходи щодо протидії проявам ксенофобії, расової та протягом року 
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етнічної дискримінації в українському суспільстві. 

3. Реалізація Концепції вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції 

України на 2017-2020 роки. 

протягом року 

4. Заходи з питань охорони дитинства. протягом року 

5. Заходи до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років 

в Україні. 

протягом року 

6. Реалізація правопросвітницького проекту «Я маю 

право!». 

протягом року 

7. Відзначення річниці аварії на Чорнобильській АЕС. квітень 

8. Відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій.  травень 

9. Відзначення 73-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні та 75-ї річниці визволення міста 

Запоріжжя  від фашистських загарбників. 

травень, 

жовтень 

10. Відзначення Дня Конституції України. червень 

11. Заходи з відзначення Дня українського прапора та 

Дня незалежності України. 

серпень 

12. Реалізація Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

протягом року 

13. Заходи щодо протидії торгівлі людьми. протягом року 

14. Відзначення 100-річчя подій Української революції 

1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників.  

протягом року 

15. Заходи з виконання Закону України від 07.12.2017 р.  

№ 2229 «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству». 

протягом року 

16. Заходи з відзначення Міжнародного дня пам’яті 

жертв фашизму.  

вересень 

17. Відзначення Міжнародного дня громадян похилого 

віку та Дня ветерана. 

жовтень 
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18. Заходи у рамках проведення в Запорізькій області 

Європейського тижня місцевої демократії. 

жовтень 

19. Заходи з відзначення Дня захисника України. жовтень 

20. Виконання Програми правової освіти населення 

Запорізької області. 

листопад 

21. Заходи до 80-х роковин Великого терору – масових 

політичних репресій 1937-1938 років. 

листопад 

22. Вшанування подвигу учасників Революції Гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.  

листопад, 

лютий 

23. Відзначення Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

грудень 

24. Відзначення Дня вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав. 

грудень 

25. Заходи з героїко-патріотичного виховання 

студентської молоді. 

протягом року 

Важливою частиною виховної роботи є тісна співпраця з Радою ветеранів 

Другої світової війни університету. Це не тільки організація зустрічей ветеранів 

зі студентами напередодні Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні, Дня визволення міста Запоріжжя від 

фашистських загарбників, але й співпраця з радою ветеранів Олександрівського 

району та допомога у підготовці необхідної документації. Двічі на рік в 

університеті надається матеріальна допомога учасникам бойових дій та 

працівникам тилу. Викладачі та студенти університету щорічно беруть участь у 

зборі коштів у рамках благодійного телемарафону «Пам'ять», який проходить 

за ініціативи Запорізької обласної організації ветеранів України та у 

благодійному марафоні до Дня Збройних Сил України, що організований за 

ініціативи Запорізької обласної координаційної ради учасників 

Антитерористичної операції у місті Запоріжжі. 

Наші студенти беруть активну участь у міському конкурсі соціальної 

реклами «Збережемо майбутнє молоді!». Конкурс проводиться з метою 
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формування активної життєвої позиції молоді, популяризації волонтерської 

діяльності, пропаганди здорового способу життя та профілактики негативних 

проявів у дитячому та молодіжному середовищі.  

Організовано День донора. Студенти університету приєдналися до 

загальнонаціональної акції «Здай кров – врятуй життя!» зі здачі крові для 

лікування постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. 

Студенти ЗНУ у 2018 році отримали стипендії Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України. 102 студента отримують 

матеріальну підтримку обдарованої молоді згідно з Міською комплексною 

програмою соціального захисту населення. 

Окремим напрямком у вихованні є організація роботи з пільговими 

категоріями студентів, надання інформаційної, організаційної, правової 

підтримки. У відділі виховної роботи зібрано електронну базу даних пільгових 

категорій студентів. Постійно проводиться робота з оформлення пакету 

документів на отримання соціальних стипендій. 

Важливим напрямом є робота в гуртожитках, а саме: 

- проведення виховної роботи з мешканцями на основі комплексного 

підходу, що є органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу 

університету; залучення студентів до активної діяльності з урахуванням їх 

індивідуальних особливостей; 

- організація самообслуговування (чергування на поверсі, блоці); 

- створення позитивного морально-психологічного мікроклімату; 

- активна співпраця з батьками; 

- сприяння формуванню у студентів здорового способу життя, 

організації дозвілля та змістовного відпочинку мешканців, робота щодо 

наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх. 

Із метою формування дружнього студентського колективу та створення 

комфортних умов проживання фахівці відділу виховної роботи застосовують 

різноманітні форми виховної роботи, зокрема: 



  

50 
 

- розробка анкет для студентів (це надає можливість скласти соціальний 

паспорт сім'ї, колективу; пізнати їх інтереси, захоплення, здібності); 

- допомога в адаптації до соціальних умов навколишнього середовища 

студентам першого курсу; 

- організація проведення тематичних лекцій, бесід, дискусій, вечорів 

відпочинку; 

- проведення заходів виховного характеру. 

Фахівці відділу виховної роботи розробили макет програми для подання 

заяв на поселення в гуртожитки університету через Інтернет та виконують 

обробку інформації у зазначеній програмі. 

Створення програми єдиної бази даних мешканців гуртожитків дає 

можливість швидшої підготовки документів для поселення та оформлення 

студентів. 

Центр культури – це місце спілкування, духовного збагачення і 

відпочинку студентів, викладачів і співробітників університету, один із 

напрямків системи виховання студентської молоді вишу, культурний осередок 

ЗНУ.  

У Центрі працюють безкоштовні творчі студії: хореографічна «D.A.L.S», 

вокальна «Кантилена», КВН (з вересня – офіційна студентська Ліга Сміху). У 

студіях займається більше 300 талановитих студентів, які беруть участь у 

культурно-масових, спортивних, благодійних, соціальних 

загальноуніверситетських заходах, а також у флешмобах, виступають на 

міських та обласних заходах, фестивалях та конкурсах.  

Центр культури активно підтримує та розвиває інтелектуальний рух в 

університеті та в місті Запоріжжі. Щорічно проводяться Чемпіонати зі 

спортивного «Що? Де? Коли?» серед студентських команд вишу, спільно із 

Запорізьким обласним центром молоді організовуються обласні Чемпіонати 

серед школярів та студентів з інтелектуальних ігор. 

 Центр культури плідно співпрацює з головами культурно-масових 

секторів студентських рад факультетів. У цьому навчальному році за кожним 
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факультетом закріплено кураторів – співробітників Центру, які допомагають 

студентам у підготовці до проведення різноманітних заходів на факультетах, 

надають методичну, технічну допомогу. Така співпраця показала ефективну 

роботу щодо організації та проведення культурно-масових, спортивних, 

благодійних та соціальних заходів факультетського та університетського рівнів. 

Всі студентські ради факультетів мають свою групу в соціальних мережах 

Telegram та Facebook.  

Центр культури розпочав працювати не тільки у форматі заходів та 

концертів, а й розробив ряд флешмобів, виступивши сценаристом та  

постановником. Відео флешмобів на каналі відділу доходить до 2 тис. 

переглядів. Їх анонсують місцеві канали: ТВ-5, ТРК «Запоріжжя», ТВ Голд. 

За звітний період Центр культури організував та провів у Запорізькому 

національному університеті понад 50 заходів. Наймасштабніші заходи, це: 

Студентська весна (26 – 30 березня), Конкурс краси та таланту «Міс University-

2018», ігри Ліги Сміху, фотоконкурс серед працівників вишу «Через 

покоління», святкування Дня знань «1 вересня» (31 серпня), творчий конкурс 

«Кубок першокурсника» (05 - 08 листопада), музичні перерви до Дня Миру (19 

вересня), Дня працівників освіти (26 вересня), Дня українського козацтва та 

Дня визволення міста Запоріжжя від фашистських загарбників (10 жовтня), 

участь у міському заході «Примирення та Перемога». У грудні проведено: 

Конкурс мужності та таланту «Містер University», Новорічний ярмарок, 

відкриття ялинки, відкриття новорічної вітрини та зимовий студентський бал-

маскарад. 

Учасники студій Центру культури є переможцями міжнародних, 

обласних, міських фестивалів та конкурсів: «Таланти Хортиці», «Спадщина», 

«Золота Скарбничка», «Перлина Запоріжжя», «Слався, Україно!», «ДивоСвіт». 

Центром культури було організовано участь у 6 масштабних благодійних 

акціях та концертах. Спільно з волонтерською групою «Angels», ЗНУ виступив 

організатором 5-го обласного благодійного фестивалю «Гармонія сердець». 
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Центр культури співпрацює з районними, міською та обласною радами. 

Цього року центр провів масштабну роботу з компанією «Квартал 95» (м. Київ). 

Результатом цієї роботи є проведення 22 листопада на базі ЗНУ 2 концертів 

Вищої Ліги Сміху. Навесні заплановано провести на базі університету 

безкоштовний концерт із тренерами. 

Розвиток фізичного виховання та спорту в університеті 

Згідно з планом роботи спортивно-оздоровчого комплексу щорічно 

проводиться спартакіада серед студентів ЗНУ з 8-ми видів спорту, окремо серед 

юнаків та дівчат. У цих змаганнях беруть участь близько 1500 студентів. 

Започаткований та проводиться вже п’ять років поспіль «Вечір 

спортивної слави», під час якого вшановуються та нагороджуються призери і 

переможці студентської спартакіади ЗНУ, відзначаються досягнення 

професійних спортсменів та отримують призи викладачі й співробітники за 

активну участь у спортивному житті університету. 

Щороку проводиться спартакіада з 7 видів спорту серед викладачів та 

співробітників університету, участь у якій бере близько 150 осіб. 

На спортивній базі ЗНУ проводяться змагання, турніри з різних видів 

спорту. Особливо популярні змагання з ігрових видів спорту. Це - турніри з 

міні-футболу на Кубок ректора та на Кубок В.О. Толока. Кожного року 

проводиться турнір із баскетболу, присвячений Дню Перемоги.  

Студентські чоловічі баскетбольна, волейбольна та міні-футбольна 

команди регулярно беруть участь у змаганнях на першість міста й області. 

Університетська професійна команда суперліги «Орбіта ЗНУ» в поточному році 

зайняла четверте місце в Чемпіонаті України з волейболу серед жінок.  

Наші професійні спортсмени-студенти беруть участь у всеукраїнських, 

європейських та світових змаганнях. Цього року три студенти ЕПК ЗНУ 

Д. Вороновський, К. Пирогов та О. Ганзенко стали срібними призерами 

Чемпіонату Європи з важкої атлетики. Бронзову медаль привіз із Чемпіонату 

Світу з веслування академічного аспірант ЗНУ О. Надтока.  
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Велика робота проводиться з оздоровлення студентів та співробітників 

університету. На базі спортивного комплексу працює 30 секцій та груп здоров’я 

з видів спорту, обраних студентами та викладачами, в яких займаються близько 

500 осіб. Усі студенти, викладачі та співробітники займаються в них 

безкоштовно. Три роки тому, адміністрацією спорткомплексу за підтримки 

ректора, було організовано відвідування басейну «Славутич» для працівників 

університету та їх родин. За списками відвідувачів басейну в поточному році 

нараховується близько 200 осіб. 

Протягом 2018 року закуплено нову спортивну форму та інвентар для 

забезпечення навчального процесу, роботи спортивних секцій та проведення 

урочистих спортивних заходів і свят. 

Забезпечення гарантій студентського самоврядування 

Я, як ректор, особисто контролюю дотримання положень Закону України 

«Про вищу освіту» та інших нормативних вимог щодо гарантій діяльності 

студентського самоврядування в університеті. Неухильно дотримуються 

нормативи участі студентства у роботі конференції трудового колективу, вченої 

ради університету. Адміністрація безпосередньо не втручається в діяльність 

органів студентського самоврядування, комунікація має горизонтальний 

характер та дорадчу форму. Мною підтримується  зв’язок  зі студентськими 

радами факультетів та університету,  регулярно проводяться зустрічі за 

круглим столом. Пропозиції студентства щодо нововведень чи вирішення 

проблем обов’язково опрацьовуються та беруться до уваги. Забезпечується 

фінансування органів студентського самоврядування. 

Кошти студентського самоврядування у 2018 році спрямовані: 

- придбання предметів та матеріалів – 303,4 тис. грн.; 

- послуги (крім комунальних) – 40,2 тис. грн.; 

- відшкодування витрат на відрядження студентів – 59,2 тис. грн. 

  











  

54 
 

9. Соціальний захист співробітників та студентів. Охорона праці. 

Забезпечення функціонування системи цивільного захисту 

За звітний період удосконалювались форми і методи реалізації 

університетської фінансової і економічної політики, спрямованої на 

забезпечення коштами завдань соціального характеру, а також створення 

надійних передумов для здійснення навчально-виховного процесу, подальше 

зміцнення матеріально-технічної бази. 

 Тривала сталість фінансового становища слугує запорукою щорічного 

поліпшення життєвого рівня всіх членів трудового колективу. 

 Заробітна плата виплачується вчасно. Своєчасно й у повному обсязі 

виплачуються відпускні та матеріальна допомога до відпустки, яка склала 

3,3 млн. грн. Стимулюється якісна та сумлінна праця, виробничі досягнення, 

плідні наукові та творчі надбання, зростання інтелектуального потенціалу 

фахівців. 

 За звітний період 2018 року виплачено: 

- надбавок стимулюючого характеру (за складність і напруженість у 

роботі, за високі досягнення у праці, виконання важливих завдань) на суму 

4,6 млн. грн.; 

- премій та винагород виплачено майже 6,8 млн. грн., у тому числі: 

- за захист дисертацій –  428,1 тис. грн. (17 осіб); 

- авторські винагороди за публікації – 131,0 тис. грн. 

(103 особи); 

- за підвищення індексу Гірша – 12,0 тис. грн. (вперше у цьому 

році 2 особи). 

 Варто зауважити, що джерелом виплати винагороди за захист 

докторських та кандидатських дисертацій, є наявність економії коштів на фонд 

оплати праці. Але, як не сутужно було вишукати кошти, стимулювання 

наукового потенціалу науково-педагогічних кадрів знаходиться у пріоритеті. 

 Така послідовна цілеспрямована університетська соціальна політика 

позначається на збільшенні розміру середньої заробітної плати працівників 
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трудового колективу. За 2018 рік середня заробітна плата штатних 

співробітників склала 7028 грн. на місяць, що є збільшенням її розміру на 

13,3% у порівнянні з минулим роком.  

Заробітну плату в межах мінімальної у 2018 році отримувало в 

середньому 161 осіб, що складає 12,6% працівників по вишу. Але цей показник 

зменшено на 12% у порівнянні з показниками минулого року. 

 На високому рівні відповідальності – робота зі студентським загалом. 

Особливо в частині дотримання стандартів соціального забезпечення, 

задоволення запитів студентів щодо умов мешкання у гуртожитках, дозвілля, 

відпочинку тощо. 

 Вартість проживання в студентських гуртожитках встановлена у розмірі 

40% академічної стипендії. Однак фактичні видатки перевищують граничний 

розмір вартості проживання студентів. Так за 2017 – 2018 навчальний рік на 

видатки університету віднесено 989,2 тис. грн. 

Стипендії та їх індексація, компенсаційні виплати студентам із числа 

дітей-сиріт, виплачуються своєчасно і у розмірах, визначених чинним 

законодавством. 

За 2018 рік витрати складають:  

- академічні стипендії  – 15 193,8 тис. грн. 

- соціальні стипендії –  4 794,7 тис. грн. 

- харчування та інші компенсаційні виплати студентам із числа дітей-

сиріт – 4 378,9 тис. грн. 

 Одним із головних напрямків роботи залишається створення  належних 

умов для відпочинку та оздоровлення співробітників університету, членів їх 

сімей, а також студентів. ССОТ «Славутич» у 2018 році прийняв на відпочинок 

593 особи (співробітники, студенти, члени їх сімей).  

На виконання п. 6.10 контракту особлива увага приділяється дотриманню 

прав і законних інтересів осіб із особливими потребами. Під моїм постійним 

контролем знаходяться питання працевлаштування осіб із інвалідністю. Зараз у 

штаті університету працює 42 особи з інвалідністю. 
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Особлива увага приділялась переведенню здобувачів вищої освіти з 

контрактної форми навчання на держбюджетну основу. Мною, як ректором 

університету, було ініційовано звернення до Міністерства освіти і науки 

України з проханням виділення додаткових та перерозподілу вакантних 

держбюджетних місць для студентів пільгових категорій або для таких, які 

відповідно до Законів України мають право на безкоштовне навчання. За період 

з 07.12.2017 р. по 30.11.2018 р. переведено на держбюджетну основу 189 осіб, із 

них: до 18 років дитина-інвалід або особа з інвалідністю – 10 студентів, дитина 

учасника бойових дій – 6 студентів, внутрішньо переміщені особи – 

9 студентів, діти-сироти – 1 студент, дружина загиблого учасника бойових дій – 

1 студент, діти шахтарів – 1 студент, дитина з багатодітної сім’ї – 1 студент.  

На підставі листів університету до Міністерства освіти і науки України у 

період літньої вступної кампанії було виділено 95 додаткових місць. Також 

протягом 2018 року з дозволу Міністерства освіти і науки України було 

перерозподілено 18 вакантних держбюджетних місць. 

Пріоритетними в управлінській діяльності ректора є питання охорони 

праці. За цим напрямом університетом спрямовано майже 1 млн. грн. 

(навчання у сфері цивільного захисту, придбання спецодягу та взуття, 

виконання гарантій працівників за особливі умови праці, обслуговування 

вогнегасників, забезпечення пожежної безпеки в університеті, забезпечення 

правопорядку на території студмістечка та збереження майна). 

Протягом 2018 р. відділом охорони праці проводилася робота з 

координації діяльності всіх структурних підрозділів щодо створення безпечних 

і здорових умов проведення освітнього процесу, контролю за дотриманням 

виконання вимог нормативних актів та документів, зокрема, розділу VI 

Колективного договору між адміністрацією ЗНУ та профспілковою 

організацією університету на 2017 – 2022 рр., навчання з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки. 
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Невід’ємною частиною цієї роботи є проведення вступних інструктажів з 

охорони праці зі знов прийнятими на роботу співробітниками ЗНУ. За  звітний 

період проведено 311 інструктажів.  

Згідно з наказом ректора від 17.08.2018 р. № 291 у вересні місяці 

контролювалося проведення кураторами інструктажів із безпеки 

життєдіяльності зі студентами першокурсниками.   

Постійно діючою комісією з питань охорони праці проведена атестація  

новопризначених керівників підрозділів (9 осіб).  

Кожного року у листопаді місяці сумісно з начальниками служб та 

підрозділів, працівники яких виконують роботи з підвищеною небезпекою, 

проводиться перевірка їх знань із охорони праці, оформляються протоколи. 

Протягом 2018 року проведене навчання в обласному центрі охорони 

праці (всього 11 осіб) за темами: 

-  правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями – 

1 особа; 

- правила роботи на висоті – 7 осіб; 

- для викладачів із охорони праці – 1 особа; 

- із загальних питань охорони праці – 1 особа; 

- із питань пожежної безпеки – 1 особа. 

Згідно наказу ректора від 15.03.2018 р. № 36-АГП було проведено 

оновлення  інструкцій із охорони праці в усіх підрозділах, термін дії яких 

минув у 2013 році.  

Відділом охорони праці  проводяться планові перевірки стану організації 

роботи з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на факультетах та 

у підрозділах університету. Під час проведення перевірок увага приділяється 

веденню журналів інструктажів, наявності оновлених інструкцій (з охорони 

праці та пожежної безпеки), виявленню потенційно небезпечних місць, які 

можуть призвести до травмування.  
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Під постійним контролем залишається проведення періодичних медичних 

оглядів працівників, робота яких пов’язана з небезпечними та шкідливими 

умовами праці, передбачених наказом МОЗ України від 21.05.2007 р.  № 246.  

У 2017 році такий медогляд було проведено у листопаді місяці (медогляд 

пройшли 30 працівників університету). У листопаді 2018 року пройшли 

медогляд  41 працівник університету. 

Протягом 2018 року нещасних випадків зі співробітниками та студентами 

у ЗНУ не було. У порівнянні: у 2017 році – 2 нещасних випадки зі 

співробітниками пов'язані з виробництвом. Побутовий травматизм серед 

співробітників у порівнянні з 2017 роком зріс на 20% (на вересень  2018 року – 

26 випадків, а  за весь період 2017 року  – 32 випадки). 

Згідно з наказом ректора від 30.11.2017 р. № 355 у листопаді 2017 року в 

університеті була проведена атестація робочих місць (1 раз на 5 років). За 

результатами лабораторних вимірів концентрації шкідливих речовин у робочих 

зонах атестовані: електрогазозварник, слюсар-сантехнік, маляр, оператор 

копіювальних та розмножувальних машин, комірник хімічного складу. 

Завершилася атестація у січні 2018 року. Всі висновки та рекомендації з 

атестації робочих місць відображені у колективному договорі на 2017-2022 рр. 

Відділом охорони праці контролюється виконання додатків №№ 4, 5, 6, 7, 

8 розділу VІ Колективного договору на 2017 – 2022 рр., а саме – видача 

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, миючих 

засобів, працівникам зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці – 

молока або рівноцінну йому молочну продукцію.      

Із метою надання методичної допомоги на веб-сайті університету  

постійно оновлюється сторінка відділу охорони праці на якій розміщено 

інформаційні та методично-допоміжні матеріали з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки (накази ректора, інструкції, пам’ятки  

тощо).  
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Робота щодо забезпечення пожежної безпеки 

В університеті наказом від 12.12.2017 № 192-а затверджено План заходів 

по усуненню недоліків вказаних у Приписі № 448 від 19ю10ю2017 року ГУ 

ДСНС України у Запорізькій області, яким передбачено ряд організаційних та 

інженерно-технічних заходів. На теперішній час виконання вказаного Плану 

заходів становить 40 %. 

Наказом № 04-а від 18.01.2018 р. в університеті затверджено 

протипожежний режим та протипожежну безпеку, а саме: 

- призначені відповідальні за протипожежний стан на об'єктах 

університету; 

- встановлено протипожежний режим у навчальних корпусах, 

гуртожитках, на території університету під час проведення навчального 

процесу; 

- затверджено склад добровільної пожежної дружини. 

На виконання Плану заходів у поточному році проведено наступне:   

- виконане технічне обслуговування 511 одиниць вогнегасників; 

- проведена інвентаризація всіх вогнегасників, списано 101 одиницю 

вогнегасників, які вийшли з ладу; 

- на всіх об'єктах університету виконані роботи з технічного 

обслуговування пожежних кран-комплектів (ПКК); 

- проведені роботи по виміру опору розтікання контуру заземлення та 

інші вимірювання; 

- придбано для гуртожитків університету 33 одиниці пожежних рукавів 

і 15 стволів для них та три одиниці протипожежних дверей для електрощитових; 

- проведено страхування членів ДПД та забезпечено їх спецодягом; 

- удосконалена система електродзвоникової сигналізації у гуртожитках 

№ № 3, 4 шляхом встановлення додаткових електродзвоників. 

На ці заходи витрачено 128 тис. 451 грн. 

На сьогодні будівлі, приміщення та інші об'єкти університету забезпечені 

необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння. 
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В університеті регулярно проводяться заняття з членами ДПД, вахтерами 

та особами відповідальними за утримання засобів пожежогасіння.   

Забезпечення функціонування системи цивільного захисту 

З метою забезпечення виконання завдань у сфері цивільного захисту під 

моїм керівництвом штабом цивільного захисту та структурними підрозділами 

закладу було реалізовано наступні заходи: 

- у першому півріччі 2018 року проведено комплексні навчання з питань 

цивільного захисту з відповідальними фахівцями факультетів та підрозділів із 

питань проведення евакуаційних заходів, пожежогасіння, надання первинної 

медичної допомоги, аварійно-відновлюваних робіт, тренування невоєнізованих 

формувань цивільної оборони та охорони громадського порядку, рятувальних 

формувань, формувань радіохімічного захисту; 

- спільно із фахівцями Запорізького міського управління та Запорізького 

обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України 

оновлено та проаналізовано правову базу відповідно до повноважень, які 

віднесено до роботи  у системі Міністерства освіти і науки України; 

- проведено обстеження сховищ та приймального пункту евакуації, 

оновлено документацію, відповідно до діючого законодавства; 

- спільно із навчально-методичним центром ДСНС України в Запорізькій 

області проведено комплексні об’єктові тренування та тренування з евакуації; 

- проведено залік із питань відповідності знань із питань цивільного 

захисту відповідальними особами, викладачами, та співробітниками на 

факультетах та у підрозділах. 

Здійснюється постійна робота щодо координації дій із відповідними 

органами державної влади та місцевого самоврядування на час введення 

воєнного стану, зокрема, проведено перевірку пункту евакуації та відповідність 

нормативно-правової бази із вказаного питання. 

Відповідно до покладених повноважень проводиться постійна робота з 

навчально-методичного забезпечення відповідальних фахівців із питань 

цивільного захисту. 
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10. Розвиток матеріально-технічної бази університету. 

Забезпечення ефективності використання державного майна 

Активно використовуються можливості наповнення доходів кошторису 

університету за рахунок впровадження додаткових освітніх послуг, 

передбачених чинним законодавством, використання майна, господарської 

діяльності. 

Зокрема, за 2018 рік отримано надходжень: 

1. Від основної діяльності – 82,1 млн. грн. 

2. Від додаткових послуг, які надаються університетом:  

- доуніверситетська підготовка – 1,6 млн. грн.; 

- аспірантура та докторантура – 2,9 млн. грн.;  

- центри з вивчення іноземних мов – 2,4 млн. грн.;  

- платні послуги, які надаються спортивно-оздоровчим комплексом – 

0,5 млн. грн.;  

- інші – 0,7 млн. грн. 

3. Від господарської діяльності – 10,8 млн. грн. 

4. Від грантової діяльності – 823 тис. грн.  

5. Від оренди майна – 574,1 тис. грн. 

Зростання власних надходжень коштів не є самоціллю, а засобом 

найбільш повного задоволення потреб колективу університету. 

Усвідомлюючи необхідність збереження високого рейтингу університету 

у освітньому просторі краю (та і України загалом), запорукою чому є 

переконлива якість навчально-виховного процесу в нашому навчальному 

закладі, пріоритет надається зміцненню матеріально-технічної бази, зокрема 

навчальних лабораторій, студентських гуртожитків, благоустрою студентського 

містечка. 

На поліпшення матеріально-технічної бази університету в поточному році 

придбано предметів та матеріалів на суму 5,1 млн. грн., предмети та матеріали 

довгострокового використання (капітальні) 1,5 млн. грн. 
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Зокрема: 

- комп’ютерна та офісна техніка – 1,3 млн. грн.; 

- система відеоспостереження – 444,0 тис. грн.; 

- періодичні видання – 96,4 тис. грн. 

Із вересня 2018 р. розпочали роботу 15 аудиторій з новим 

мультимедійним обладнанням.  

Університетська політика енергозаощадження, основні завдання якої 

були визначені в попередні роки, засвідчила правильність обраного шляху, 

щорічно наповнюється кращими науковими розробками, що дає можливість 

перезавантажувати видатки на послуги енергетиків на інші потреби складного 

університетського господарства. 

Варто наголосити, що університет ‒  не тільки визнаний провідний 

регіональний і на рівні держави навчальний заклад, а й великий наповнювач 

коштами державного і місцевого бюджетів, Пенсійного фонду.  

За 2018 рік до бюджетів усіх рівнів сплачено податків та зборів: 

- податок із доходів фізичних осіб – 22,8 млн. грн.; 

- військовий збір – 1,9 млн. грн.; 

- єдиний внесок  – 26,79 млн. грн. 

- ПДВ – 0,92 млн. грн. 

Університетом протягом 2018 року досягнуто певних успіхів в 

адміністративно-господарській діяльності. Належним чином була забезпечена 

підготовка та надійна експлуатація об’єктів навчального призначення, 

гуртожитків, інженерних систем енергозабезпечення до нового навчального 

року та до сталого функціонування у осінньо-зимовий період. Не було 

допущено аварійних ситуацій, господарство університету  працювало стабільно 

та злагоджено. 

Упродовж року здійснено ремонтів: поточних на 3,4 млн. грн. та 

капітальних на 3,2 млн. грн. На благоустрій території спрямовано – 340,0 тис. 

грн. 
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Значна кількість ремонтних робіт проведена силами ремонтно-

будівельної групи університету, на які використано будівельних матеріалів 

майже на 2,5 млн. грн. Виконувались ремонтні  та впорядкувальні роботи в 

навчальних корпусах № № 1, 2, 3, 4, 5 та гуртожитках № № 2, 3, 4, біостанції-

профілакторію, Торговому коледжі та інших об’єктах. 

Згідно з перспективним планом роботи поступово зміцнюється спортивна 

матеріально-технічна база університету. За 2018 рік у спорткомплексі 

проведено косметичний ремонт великої ігрової зали та гімнастичної зали на 

другому поверсі. Капітально відремонтовано всю площу даху спортивного 

комплексу. Повністю за сучасними матеріалами відремонтовано дві роздягальні 

на першому поверсі комплексу. Активно триває процес заміни вікон у двох 

залах спортивно-оздоровчого комплексу: атлетичної гімнастики та фітнес–залу.  

Окремо треба відзначити виконання робіт по ремонту гарячого та 

холодного водопостачання в гуртожитку № 3, у ході якого було замінено 

650 метрів металевих труб на металопластикові, 144 змішувачів, 182 шарових 

кранів, 96 умивальників, 48 мийок, а також замінено 228 метрів каналізаційних 

труб. На черзі – встановлення підвищуючих тиск води насосів на напірних 

трубопроводах гуртожитків. 

Силами підрядників були виконані роботи з ремонту системи 

водовідведення у навчальних корпусах № № 1, 4, гуртожитку № 4. Виконаний 

капітальний ремонт приміщень четвертого та частково п’ятого поверху 

навчального корпусу № 6, виконані роботи по заміні 286 кв. м. плиткового 

тротуару на території ЗНУ.  

Загалом, за 2018 рік було замінено металевих труб на пластикові у 

кількості 1400 погонних метрів, труб водовідведення – 420 погонних метрів, 

630 секцій приладів опалення, 300 одиниць запірної арматури, старих вікон та 

дверей на металопластикові в кількості 509 кв. м. 

Із метою виконання завдань енергозбереження продовжується заміна 

ламп розжарювання на світлодіодні. 
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Провадження цих засобів дає суттєву економію енергоресурсів, а саме, за 

2018 рік було заощаджено: електроенергії – 125 тис. кВт., води – 3937 куб. м., 

теплоносіїв – 141 ГКал. 

11. Правова робота.  

Забезпечення дотримання чинного законодавства та виконання положень 

Статуту університету. Діяльність щодо запобігання корупції 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. 

№ 1040 «Про затвердження загального Положення про юридичну службу 

міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 

установи та організації» та Положення про юридичний відділ Запорізького 

національного університету від 01.09.2016 р. було організовано роботу 

у 2018 р. 

Основним завданням юридичного відділу є організація правової  

роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та 

запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів 

університетом, керівним складом університету та працівниками під час 

виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також 

представлення інтересів ЗНУ в судових інстанціях. 

Щопонеділка, під час проведення мною особистого прийому, начальник 

юридичного відділу присутній на прийомі громадян, що проводиться мною 

згідно з умовами мого контракту. 

Результати усних звернень громадян реєструються у картках особистого 

прийому, де зазначаються персональні данні особи, питання та результати 

розгляду із зазначенням відповідальних осіб. За 2018 рік на особистий прийом 

вернулось 78 осіб. 

За вказаний період складено та надано правову оцінку договірної 

документації з господарського та цивільного права у кількості 1181 договорів. 

Протягом звітного року мною, разом із юридичним відділом, постійно 

здійснювалась робота щодо правової оцінки та погодження посадових 



  

65 
 

інструкцій співробітників університету в кількості 96 одиниць, положень у 

кількості 26 одиниць. Розроблено та затверджено 4021 наказ. 

Важливим завданням, реалізованим за звітний період, було забезпечення 

законності й прозорості в проведенні вступної кампанії 2018 р. Працівниками 

юридичного відділу було перевірено документи абітурієнтів пільгових 

категорій при вступі. Надано роз’яснення вступникам, які документи необхідно 

надати до приймальної комісії, що підтверджують їх статус та право на 

пільговий вступ, складено 274 юридичні висновки щодо підтвердження 

пільгового статусу. 

Працівниками юридичного відділу постійно здійснюється претензійна та 

позовна робота. Усього у 2018 році університет брав участь в якості однієї із 

сторін у судових розглядах у 24 справах. У всіх справах позови задоволені в 

повному обсязі на користь університету. 

У 2018 році були прийняті рішення щодо стягнення грошових коштів на 

користь ЗНУ у сумі 166 920,16 грн. Також додатково стягнуто в порядку 

досудового регулювання спорів 8000,00 грн. 

Співробітниками юридичного відділу здійснюється робота у 60 справах 

виконавчого провадження. 

Однією з найважливіших складових у забезпеченні законності в 

діяльності університету є робота щодо запобігання та протидії корупції. 

У 2018 році здійснено такі антикорупційні заходи: 

1. Наказом від 26.12.2017 р. № 391 затверджено План заходів запобігання 

та протидії корупції в Запорізькому національному університеті на 2018 рік. 

План доведено до відома всіх працівників університету, а також опубліковано 

на офіційному веб-сайті університету. 

2. У травні 2018 року для керівників структурних підрозділів 

університету, у т.ч. відокремлених, проведено лекцію з питань запобігання і 

протидії корупції в ЗНУ. Матеріали цієї лекції доведено до відома всіх 

співробітників та здобувачів вищої освіти ЗНУ.  
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Щопонеділка проводились наради з питань виконавської дисципліни. 

Щомісяця проводились тематичні наради з питань недопущення корупційних 

діянь для уповноважених осіб із питань запобігання та виявлення корупції 

відокремлених структурних підрозділів університету.  

Відокремленим структурним підрозділам університету постійно 

надавалась методична допомога щодо застосування антикорупційного 

законодавства з метою запобігання та протидії корупції. На офіційному веб-

сайті університету постійно оновлювалась сторінка «Запобігання корупції в 

ЗНУ». 

Забезпечено функціонування телефонної «гарячої лінії «Запобігання 

проявам корупції». Проведено роботу з інформування працівників університету 

та здобувачів вищої освіти про наявність та призначення «Скриньок довіри».  

Забезпечено функціонування та своєчасне оновлення постійно діючого 

інформаційного стенду на антикорупційну тематику в науковій бібліотеці 

університету. 

Із метою уникнення конфлікту інтересів та попередження вчинення 

корупційних правопорушень добір і розстановка кадрів здійснювались на 

засадах неупередженого конкурсного відбору, при прийомі на роботу 

працівникам роз’яснювались питання щодо недопустимості вчинення 

корупційних діянь та необхідності неухильного дотримання антикорупційного 

законодавства України.  

Постійно здійснювалось юридичне забезпечення роботи, пов’язаної з 

виконанням вимог антикорупційного законодавства. 

Постійно проводилась юридична експертиза проектів нормативних актів 

університету у сфері фінансування, із метою виявлення чинників, що сприяють 

чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, надавались 

роз’яснення чинного законодавства у сфері запобігання і протидії корупції 

співробітникам та здобувачам вищої освіти. 

До відома співробітників та здобувачів вищої освіти своєчасно 

доводилась інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві. 



  

67 
 

Постійно вживались заходи з посилення фінансового контролю за 

використанням бюджетних коштів, проводився аналіз ефективності 

використання університетом та його структурними підрозділами, зокрема, 

відокремленими, бюджетних коштів. 

Із метою запобігання можливих проявів корупції, фінансових 

правопорушень та інших зловживань забезпечено участь спеціалістів різного 

профілю у здійсненні процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок 

коштів державного бюджету. Постійно здійснювався моніторинг виконання 

плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналізувався стан та 

результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства. 

На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» в частині декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань 

фінансового характеру суб’єктами декларування за 2017 рік проводились 

консультації та роз’яснення щодо заповнення та подання декларації про доходи 

працівниками, на яких чинним законодавством покладено обов’язок 

декларування доходів, із метою забезпечення своєчасного декларування ними 

доходів. 

За звітний період не надходило звернень щодо причетності працівників 

ЗНУ до вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, у 

зв’язку з чим відповідні перевірки не проводились. За звітний період відсутні 

випадки притягнення до відповідальності осіб, які працюють в Запорізькому 

національному університеті, за вчинення корупційних правопорушень, а також 

правопорушень, пов’язаних із корупцією. Протягом вказаного періоду від 

правоохоронних органів до Запорізького національного університету не 

надходило інформації про вчинення корупційних правопорушень, 

правопорушень, пов’язаних із корупцією, особами, які працюють в 

університеті. 
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12. Особиста науково-педагогічна та громадська робота. 

Структура заробітної плати 

За звітний період мною проведено таку науково-педагогічну й громадську 

роботу. 

Протягом навчального року виконую навчальне навантаження в обсязі 

186 годин: керівництво аспірантами, кваліфікаційними роботами магістрів та 

читання лекцій за курсами «Політичні еліти України», «Методика викладання 

історичних дисциплін у вищій школі». 

Керую написанням кваліфікаційної роботи магістра Ланового Я.В. (тема: 

«Корейське питання» в зовнішній політиці США (2001 – 2018 рр.)». 

Керую написанням дисертаційних досліджень аспірантів: 

–  першого року навчання Самойленко Ю.С. (тема: «Зовнішня політика 

Чорногорії в контексті геополітичних трансформацій на Балканах (2006 – 

2017 рр.)»); 

– другого року навчання Пругло Р.В. (тема: «Антиєврейська політика 

уряду Антонеску в Румунії (1941 – 1944 рр.)»); 

– другого року навчання Савенков М.О. (тема: «Трансформація партійної 

системи НДР (1989 –1990 рр.)»). 

Керую проектною групою та є гарантом освітньо-професійних програм 

«Країнознавство», «Історична регіоналістика та європейські студії» освітніх 

рівнів бакалавр, магістр. 

Протягом 2017 – 2018 навчального року керував підготовкою та 

проведенням грантового проекту «Пропаганда VS контрпропаганда у медіа 

просторі: минуле, сучасне, майбутнє» відділу преси, освіти та культури 

Посольства США в Україні. У межах проекту було проведено: міжнародну 

науково-практичну конференцію «Пропаганда VS контрпропаганда у медіа 

просторі: минуле, сучасне, майбутнє», видано матеріали конференції (головний 

редактор) та колективну монографію «Феномен пропаганди та антипропаганди 

у сучасному світі: історико-політологічний дискурс» (рецензування). 
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Проведено майстер-класи для вчителів та ділові ігри для школярів та студентів 

Запорізької області та міст Запоріжжя, Херсона. 

 Надруковано тези «Інформаційна війна у сучасному медіапросторі» у 

збірнику «Пропаганда vs контрпропаганда у медіапросторі: минуле, сучасне, 

майбутнє»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 

12.02.2018 р.). Запоріжжя : Інтер-М, 2018. С. 14 – 16. 

Виконую обов’язки члена редакційної колегії фахових видань «Наукові 

праці історичного факультету Запорізького національного університету» та 

«Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щоденник Нижньої 

Наддніпрянщини». Обидва видання з 2016 року індексуються у міжнародній 

наукометричній базі «Index Copernicus». 

Рецензую і керую підготовкою до друку збірника наукових статей, 

присвяченого пам’яті  І.М. Бірюльова.  

Виконую обов’язки президента Запорізького обласного відділення Малої 

академії наук України.  

Виконую обов’язки голови Спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 у 

Запорізькому національному університеті з правом присудження наукового 

ступеня доктора і кандидата історичних наук зі спеціальностей 07.00.01 – 

історія України та 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни (наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016 р.). 

Структура моєї заробітної плати складається з погодинної оплати як 

науково-педагогічному працівнику. 

 Із 7 грудня 2017 року я, як ректор університету, працюю на безоплатній 

основі. 

 

 

 





Питання,  

які розглядалися на засіданнях Вченої ради  

Запорізького національного університету 

у 2018 р. 

 

Протокол № 7 від 30.01.2018 р. 

1. Підсумки наукової діяльності університету за 2017 рік, шляхи її 

подальшого розвитку і удосконалення. 

2. Студентське самоврядування в ЗНУ: надбання, недоліки, перспективи. 

 

Протокол № 8 від 22.02.2018 р. 

1. Про результати зимової екзаменаційної сесії та завдання щодо 

поліпшення якості освіти в університеті. 

2. Про виконання кошторису за 2017 рік та схвалення кошторису на 

2018 рік. 

3. Про хід виконання рішень Вченої ради університету за 2017 рік. 

4. Про затвердження Стратегії розвитку ЗНУ на 2018–2022 рр. 

 

Протокол № 9 від 27.03.2018 р. 

 1. Про роботу відділу проектної діяльності: надбання, недоліки, 

перспективи. 

 2. Навчально-наукова та кадрова робота на факультеті соціології та 

управління. 

 

Протокол № 10 від 27.04.2018 р. 

1. Інформаційно-бібліотечне забезпечення навчальної та наукової 

діяльності університету. 

2. Навчально-наукова та кадрова робота на математичному факультеті. 

3. Про ліквідацію фізичного факультету та створення кафедр фізики 

твердого тіла та прикладної фізики і наноматеріалів на математичному 

факультеті.  

 

Протокол № 11 від 29.05.2018 р. 

1. Про стан виконання Запорізьким національним університетом критеріїв 

підтвердження статусу національного університету. 

2. Про роботу редакційно-видавничого відділу: надбання, недоліки, 

перспективи. 

3. Стан та перспективи виховної роботи в університеті. 

 

Протокол № 12 від 18.06.2018 р. 

1. Про заходи щодо організованого початку 2018–2019 навчального року. 

2. Про організацію літнього відпочинку викладачів, співробітників та 

студентів Запорізького національного університету. 

3. План основних заходів Запорізького національного університету на 

2018–2019 навчальний рік. 



4. План роботи Вченої ради Запорізького національного університету на 

2018–2019 навчальний рік. 

 

Протокол № 13 від 29.08.2018 р. 

1. Про підсумки роботи університету у 2017–2018 навчальному році та 

основні завдання на 2018–2019 навчальний рік. 

2. Про звіт Робочої групи з вивчення питання про об’єднання ЗНУ і ЗДІА. 

 

Протокол № 1 від 25.09.2018 р. 

1. Про підсумки вступної кампанії 2018 року. Завдання щодо організації 

та забезпечення прийому абітурієнтів до ЗНУ на 2019–2020 навчальний рік. 

2. Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті. 

3. Про результати ліцензування, акредитації освітніх послуг у 2017–2018 

навчальному році та завдання на 2018–2019 навчальний рік. 

 

Протокол № 2 від 30.10.2018 р. 

1. Про розвиток міжнародної діяльності університету та роботу з 

іноземними студентами. 

2. Про ефективність діяльності філологічного факультету. 

3. Про стан охорони праці, пожежної безпеки в університеті та заходи 

щодо його покращення. 

Протокол № 3 від 27.11.2018 р. 

1. Про стан та перспективи розвитку наукових періодичних видань 

університету. 

2. Про ефективність роботи відділу доуніверситетської підготовки, 

профорієнтації та працевлаштування. 

3. Про ефективність діяльності факультету журналістики. 

 

Протокол № 4 від 27.11.2018 р. 

1. Звіти про роботу спеціалізованих вчених рад університету.  

2. Про ефективність діяльності факультету іноземної філології. 

3. Про розвиток фізичної культури і спорту в університеті. 



Накази з основної діяльності університету 2018 р. 

 

Дата та індекс    Короткий зміст 

 

№ 68 від 21.02.2018   Про уніфікацію назв освітніх (освітньо-професійних) 

програм у Запорізькому національному університеті 

 

№ 69 від 21.02.2018  Про графік освітнього процесу у 2018-2019 

навчальному році  

 

№ 70 від 22.02.2018  Про затвердження рішень науково-методичної ради 

ЗНУ та забезпечення своєчасного їх виконання   

 

№ 84 від 01.03.2018 Про затвердження предметних екзаменаційних, фахових 

атестаційних, апеляційних комісій, комісій для 

проведення співбесід, вступних випробувань на творчих 

конкурсів, відбіркових комісій, методистів-

консультантів приймальної комісії, осіб для 

юридичного супроводу вступної кампанії, 

уповноважених осіб з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв, внесення даних до ЄДЕБО у 

територіально відокремлених структурних  підрозділах 

ЗНУ 

 

№ 103 від 19.03.2018   Про адаптацію фахових видань університету до нових 

нормативних вимог  

 

№ 108 від 23.03.2018 Про зміни в  організації проведення атестації осіб щодо 

володіння державною мовою  

 

№ 116 від 30.03.2018  Про проведення інвентаризації  

 

№ 130 від 10.04.2018  Про інформацію з обмеженим доступом  

 

№ 131 від 10.04.2018  Про внутрішню систему забезпечення  якості освіти  

 

№ 141 від 20.04.2018  Про розробку навчальних планів підготовки здобувачів 

освітніх ступенів бакалавр, магістр, що вступають на 

навчання  в 2018 році 

 

№ 142 від 20.04.2018  Про організацію проходження  атестації для визнання  

результатів навчання   



№ 160 від 27.04.2018  Про створення Навчально-наукового центру 

спортивного права  

 

№ 165 від 27.04.2018  Про упорядкування умов навчання на підготовчому 

відділенні для студентів іноземних громадян в ЗНУ  

 

№ 166 від 02.05.2018  Про ліквідацію фізичного факультету  

 

№ 167 від 02.05.2018  Про створення кафедр  

 

№ 183 від 22.05.2018  Про планування роботи університету на 2018-2019 

навчальний рік  

 

№ 185 від 23.05.2018   Про реалізацію проекту "Лабораторія американського 

варіанта англійської мови" за підтримку Посольства 

США в Україні  

 

№ 191 від 31.05.2018   Про мовну підготовку іноземних студентів у 2018/2019 

навчальному році  

 

№ 198 від 04.06.2018 Про введення в дію Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладення з ними 

контрактів (трудових договорів) 

 

№ 200 від 04.06.2018  Про реалізацію проекту "Школа блогерів та 

громадських журналістів", що проходить за підтримки 

НУО Interlink Akademy  та  Міністерства закордонних 

справ Німеччини  

 

№ 202 від 04.06.2018  Про введення в дію рішення Вченої ради щодо 

підтвердження статусу національного університету  

 

№ 206 від 05.06.2018  Про проведення наукового семінару "Попередження  

проявів сексистської реклами: інструменти місцевих 

органів влади та виявлення громадянським 

суспільством" 

 

№ 215 від 07.06.2018  Про результати атестації працівників наукової 

бібліотеки  

 

№ 222 від 13.06.2018  Про результати роботи Школи педагогічної 

майстерності у 2017/2018 навчальному році 

 



№ 223 від 14.06.2018  Про проведення Літньої школи з кар'єрного розвитку 

молодих науковців  

 

№ 227 від 22.06.2018  Про проведення  методичних семінарів-тренінгів для 

вчителів англійської мови  

 

№ 228 від 22.06.2018  Про проведення методичних семінарів-тренінгів для 

вчителів української мови та літератури  

 

№ 238 від 10.07.2018 Про підготовку і проведення комплексного об'єктового 

тренування з цивільного захисту 

 

№ 274 від 10.07.2018  Про упорядкування умов навчання студентів іноземних 

громадян в ЗНУ 

 

№ 275 від 10.07.2018  Про введення в дію Порядку присвоєння вчених звань 

науково-педагогічним працівникам Запорізького 

національного університету  

 

№ 282 від 27.07.2018 Про затвердження Порядку організації бухгалтерського 

обліку у Запорізькому національному університеті  

 

№ 284 від 30.07.2018  Про організацію вступної кампанії до аспірантури і 

докторантури  

 

№ 286 від 30.07.2018  Про порядок проведення  конкурсного відбору при 

заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників та укладення з ними контрактів  

 

№ 288 від 06.08.2018  Про організацію роботи підготовчого відділення  для 

іноземних громадян у 2018-2019 н.р. 

 

№ 301 від 20.08.2018 Про графіки освітнього процесу, розрахунок та розподіл 

навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників ЗНУ на 2018-2019 навчальний рік 

 

№ 302 від 20.08.2018 Про проведення першого етапу конкурсного відбору 

проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих учених 

 

№ 321 від 30.08.2018 Про проведення Конференції трудового колективу 

 

№ 337 від 07.09.2018 Про проведення Міжнародної науково-практичної 

конференції "Спортивне право України: сучасний стан і 

перспективи розвитку" 



 

№ 340 від 10.09.2018 Про проведення VII Міжнародного круглого столу" 

Інтеграція освіти, науки і бізнесу" 

 

№ 351 від 14.09.2018 Про затвердження кількості ставок науково-

педагогічних працівників кафедр ЗНУ на 2018-2019 

навчальний рік 

 

№ 362 від 25.09.2018  Про створення Українського міжуніверситетського 

навчально-наукового шекспірівського центру  

 

№ 365 від 28.09.2018  Про проведення річної інвентаризації  

 

№ 371 від 02.10.2018   Про введення  в дію рішення Вченої ради щодо 

ліцензування та акредитації  

 

№ 375 від 05.10.2018  Про загальноуніверситетський конкурс проектів  

 

№ 376 від 05.10.2018  Про моніторинг виконання умов Колективного 

договору  

 

№ 383 від 11.10.2018  Про атестацію педагогічних працівників Економіко-

правничого коледжу ЗНУ у 2018-2019 навчальному році  

 

№ 400 від 25.10.2018 Про затвердження рішень науково-методичної ради 

ЗНУ та забезпечення  своєчасного і належного їх 

виконання  

 

№ 403 від 29.10.2018  Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників кафедри менеджменту КПУ  

 

№ 405 від 29.10.2018 Про призначення академічних стипендій студентам 

 

№ 406 від 30.10.2018 Про затвердження Плану заходів щодо реорганізації 

Запорізької державної інженерної академії  

 

№ 416 від 05.11.2018 Про введення в дію рішення Вченої ради щодо розвитку 

міжнародної діяльності та роботу з іноземними 

студентами 

 

№ 422 від 08.11.2018 Про зміну до наказу № 351 від 14.09.2018 "Про 

затвердження кількості ставок науково-педагогічних 

працівників кафедр ЗНУ на 2018-2018 навчальний рік" 

 



№ 423 від 12.11.2018 Про затвердження складу та термінів роботи 

екзаменаційної комісії на економічному факультеті  

 

№ 424 від 13.11.2018 Про зміни у складі науково-технічної ради університету 

 

 

№ 426 від 13.11.2018 Про створення Інженерного інституту Запорізького 

національного університету 

 

№ 429 від 15.11.2018 Про допуск до складання кандидатських іспитів 

 

№ 430 від 16.11.2018 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної 

посади 

 

№ 432 від 19.11.2018 Про конкурс зі створення логотипа університету 

 

№ 434 від 22.11.2018 Про затвердження рішень науково-методичної ради 

ЗНУ та забезпечення своєчасного і належного їх 

виконання 

 

№ 437 від 23.11.2018 Про проведення  науково-практичного семінару "Роль 

бібліотеки в інтеграції наукових досліджень та 

навчальних ресурсів вишу у світовий інформаційний 

простір" 

 

№ 438 від 26.11.2018 Про часткові зміни у складі Вченої ради університету 

 

№ 439 від 28.11.2018 Про створення підрозділів  

 

№ 440 від 28.11.2018 Про створення  центру освітніх послуг для іноземних 

громадян  

 

№ 441 від 28.11.2018 Про створення  бази відпочинку "Монтажник"  

 

№ 442 від 28.11.2018 Про створення відділу охорони  

 

№ 443 від 28.11.2018 Про створення  спортивно-оздоровчого комплексу 

"Студентська Січ" 

 

№ 460 від 05.12.2018 Про створення Зали рідкісної книги та зони коворкінгу  

 

№ 461 від 05.12.2018 Про затвердження складу та організацію роботи 

атестаційної комісії з питань володіння державною 

мовою  

 



№ 463 від 05.12.2018 Про реалізацію проекту "Лабораторія американського 

варіанта англійської мови" за підтримки Посольства 

США в Україні  

 

№ 465 від 11.12.2018 Про створення відокремленого структурного підрозділу 

Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізького 

національного університету 

 

№ 468 від 11.12.2018 Про введення в дію рішення Вченої ради щодо 

ефективності роботи відділу доуніверситетської 

підготовки, профорієнтації та працевлаштування   

 

№ 471 від 11.12.2018 Про термін навчання  для студентів іноземних громадян 

в ЗНУ  

 

№ 472 від 11.12.2018 Про проведення  Конференції трудового колективу  

 

№ 483 від 18.12.2018 Про роботу Школи педагогічної майстерності  

 

№ 485 від 22.12.2018 Про заходи запобігання  та протидію корупції  

 

№ 486 від 22.12.2018 Про зміни у штатному розписі  

 

№ 488 від 26.12.2018 Про введення в дію рішення Вченої ради щодо 

діяльності спеціалізованих вчених рад  

 

 
 

 

 



Накази 

з адміністративно-господарських питань 2018 р. 

 

Дата та індекс    Короткий зміст 

 

№ 05 АГП від 18.01.2018  Про проведення Міжнародної науково-

практичної конференції "Пропаганда vs 

контрпропаганда у медіа-просторі: минуле, 

сучасне, майбутнє" 

 

№ 07 АГП від 22.01.2018  Про проведення  ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських, міжрегіональних і обласних 

учнівських олімпіад у 2017/2018 навчальному 

році 

 

№ 08 АГП від 24.01.2018  Про проведення  контрольних робіт на 

обласному етапі конкурсу МАН  

 

№ 09 АГП від 26.01.2018  Про організацію підготовки і проведення 

Міжвишівської студентської інтернет-

конференції "Українська культура в просторі 

культури і цивілізації" 

 

№ 21 АГП від 12.02.2018  Про проведення ІІ та підготовку до ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

у 2017/2018 н.р. 

 

№ 22 АГП від 13.02.2018  Про проведення ІX Всеукраїнської, ХVІ 

регіональної наукової конференції молодих 

дослідників "Актуальні проблеми математика та 

інформатики" 

 

№ 24 АГП від 14.02.2018  Про організацію підготовки і проведення  

Міжуніверситетської науково-практичної 

конференції "Сучасні аспекти фізичних і 

математичних досліджень"  

 

№ 27 АГП від 21.02.2018  Про проведення Тренінгів з української мови, 

біології, хімії та географії у 2018 році 

 

№ 29 АГП від 23.02.2018 Про проведення ХІ університетської науково-

практичної конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених "Молода наука-2018" 



№ 31 АГП від 02.03.2018  Про організацію підготовки і проведення 

Студентської науково-практичної конференції 

"Актуальні питання адміністративного права та 

процесу очима молодих вчених" 

 

№ 34 АГП від 12.03.2018 Про проведення атестації працівників наукової 

бібліотеки ЗНУ  

 

№ 40 АГП від 15.03.2018 Про затвердження складу журі ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни "Французька мова"  

 

№ 41 АГП від 16.03.2018  Про проведення ІІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю 

"Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції 

розвитку"  

 

№ 43 АГП від 17.03.2018  Про організацію підготовки і проведення  

Міжрегіональної науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених 

"Сучасні тенденції розвитку менеджменту"  

 

№ 45 АГП від 26.03.2018  Про організацію підготовки і проведення  

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів та молодих вчених "Дослідження 

проблем права України очима молодих вчених" 

 

№ 52 АГП від 04.04.2018  Про організацію підготовки і проведення ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів "Соціальні 

технології як чинник сталого розвитку 

суспільства" 

 

№ 55 АГП від 12.04.2018  Про проведення ІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції "Синергетика у 

філологічних дослідженнях"  

 

№ 58 АГП 16.04.2018 Про проведення XII Міжнародної науково-

практичної конференції "Управління соціально-

економічним розвитком регіонів та держави"  

 

№ 63 АГП від 23.04.2018  Про проведення Міжнародної науково-

практичної конференції "Запорізькі правові 

читання"  



№ 64 АГП від 23.04.2018  Про проведення Всеукраїнської наукової 

конференції "Історія Степової України XVII-

XX ст." 

 

№ 81 АГП від 18.07.2018  Про часткову зміну наказу № 74 АГП від 

29.05.2018 "Про організацію поселення 

студентів у гуртожитки ЗНУ на 2018-2019 

навчальний рік" 

 

№ 82 АГП від 13.08.2018  Про призначення відповідальних осіб за 

реєстрацію місця проживання/перебування та 

зняття з реєстраційного обліку мешканців 

гуртожитків університету  

 

№ 83 АГП від 13.08.2018  Про проведення  заходу студентської ради 

"Форум студентського самоврядування ЗНУ" 

 

№ 84 АГП від 03.09.2018  Про призначення комісії щодо перевірки стану 

готовності до опалювального періоду 

 

№ 85 АГП від 12.09.2018    Про закріплення автомобілів 

 

№ 86 АГП від 17.09.2018    Про винос прапору  

 

№ 87 АГП від 21.09.2018  Про проведення семінару в рамках проекту 

"Лабораторія американського варіанта 

англійської мови" за підтримки Посольства 

США в Україні  

 

№ 88 АГП від 21.09.2018  Про проведення ІІ міжнародного конкурсу 

патріотичної пісні та поезії "Слався, рідна 

Україно" 

 

№ 89 АГП від 25.09.2018  Про проведення Всеукраїнської наукової 

конференції "ХІ Новицькі читання" 

 

№ 90 АГП від 25.09.2018  Про проведення Всеукраїнської наукової 

конференції "Література й історія" 

 

№ 91 АГП від 25.09.2018    Оригінал 

 

№ 92 АГП від 25.09.2018  Про проведення науково-практичного семінару 

"Неформальна освіта дорослих: досвід і 

перспективи" 



№ 93 АГП від 26.09.2018  Про проведення комплексного медичного 

огляду студентів І курсів ЗНУ 

 

№ 95 АГП від 27.09.2018  Про надання  аудиторій для проведення  занять 

Дитячої Болгарської школи "Светліна"  

 

№ 96 АГП від 27.09.2018    Про створення комісії  

 

№ 97 АГП від 02.10.2018    Оригінал 

 

№ 98 АГП від 02.10.2018  Про проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції "Проблеми управління 

економічним потенціалом регіонів"  

 

№ 99 АГП від 02.10.2018   Про проведення ХІІ Міжнародної науково-

практичної конференції "Виклики та 

перспективи розвитку нової економіки на 

світовому, державному та регіональному 

рівнях" 

 

№ 100 АГП від 04.10.2018  Про проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції "Правова освіта та 

правова наука в Україні в умовах сучасних 

трансформаційних процесів" 

 

№ 101 АГП від 04.10.2018     Оригінал 

 

№ 102 АГП від 04.10.2018     Про компенсацію дії шкідливого фактору  

 

№ 103 АГП від 08.10.2018  Про проведення наукової регіональної 

міжвузівської конференції  

 

№ 104 АГП від 11.10.2018  Про проведення  Дня європейських проектів у 

ЗНУ  

 

№ 105 АГП від 11.10.2018  Про проведення міжвишівської конференції 

"Обрані науковою долею: філологічна спадщина 

вчених Запорізького краю" 

 

№ 106 АГП від 11.10.2018  Про проведення ІІІ науково-методичного 

семінару "Методологічні та практичні проблеми 

професійної підготовки акторів та дизайнерів"  

 

№ 107 АГП від 11.10.2018  Про основні завдання профорієнтаційної роботи 

на 2018/2019 навчальний рік  



№ 108 АГП від 11.10.2018  Про проведення філософських читань пам'яті 

професора В.І. Воловика  

 

№ 109 АГП від 11.10.2018    Оригінал 

 

№ 110 АГП від 11.10.2018   Про проведення фізкультурно-розважального 

турніру "Абітурієнт-2019" на Кубок ректора 

Запорізького національного університету  

 

№ 111 АГП від 24.10.2018      Про проведення періодичного медичного огляду 

 

№ 112 АГП від 25.10.2018    Про проведення Дня абітурієнта-2019  

 

№ 113 АГП від 25.10.2018 Про підготовку до участі у 20-й  

міжрегіональній спеціалізованій виставці 

"АБІТУРІЄНТ-2019" 

 

№ 114 АГП від 31.10.2018 Про проведення дня відкритих дверей ЕПК 

ЗНУ 

 

№ 115 АГП ВІД 02.11.2018 Про проведення фотоконкурсу "Краще фото 

випускного класу" серед учнів 11 класів 

 

№ 116 АГП від 02.11.2018 Про проведення фіналу фізкультурно-

розважального турніру "Абітурієнт-2019" на 

Кубок ректора ЗНУ 

 

№ 117 АГП від 05.11.2018 Про участь ЗНУ у 34-й щорічній міжнародній 

спеціалізованій виставці "Освіта та кар'єра ‒ 

День абітурієнта 2018"  

 

№ 118 АГП від 09.11.2018    Про проведення Дня донора 

 

№ 119 АГП від 09.11.2018  Про проведення Шостого Всеукраїнського 

філософського фестивалю "Філософія Сходу: 

проблеми миру та толерантності"  

 

№ 120 АГП від 09.11.2018 Про проведення заключного заходу IV 

Всеукраїнського конкурсу молодої української 

поезії і авторської пісні імені М. Брацило 

"Хортицькі дзвони"  

 

№ 121 АГП від 12.11.2018 Про проведення І-го туру (вузівського) 

Всеукраїнського конкурсу студентських 



наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

у 2018/2018 навчальному році 

 

№ 122 АГП від 14.11.2018 Про зміну істотних умов праці 

 

№ 123 АГП від 16.11.2018 Про організацію підготовки і проведення 

всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції 

 

№ 126 АГП від 21.11.2018 Про затвердження переможців фізкультурно-

розважального турніру "Абітурієнт-2019" 

 

№ 127 АГП від 23.11.2018 Про організацію підготовки і проведення 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених  

 

№ 128 АГП від 27.11.2018 Про проведення контрольних робіт на обласному  

етапі конкурсу МАН 

 

№ 129 АГП від 28.11.2018 Про затвердження проекту капітального ремонту 

гуртожитку № 3  

 

№ 132 АГП від 05.12.2018 Про організацію підготовки і проведення VII 

Регіональної науково-практичної конференції 

студентів. аспірантів та молодих вчених 

"Актуальні проблеми та перспективи розвитку 

природничих, медичних та фармацевтичних наук" 

 

№ 133 АГП від 05.12.2018 Про організацію та проведення ІІ-го туру 

Всеукрїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності"Адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право" 

 

№ 135 АГП від 12.12.2018 Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього 

процесу у зимовий період  

 

№ 136 АГП від 12.12.2018 Про підсумки підготовки цивільного захисту 

університету у 2018 році та основні завдання на 

2019 рік  

№ 138 АГП від 19.12.2018 Про затвердження галузевої та апеляційної 

конкурсних комісій  ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності "Адміністративне право і процес; 

фінансове право; інформаційне право" 



 

№ 140 АГП від 12.12.2018 Про організацію роботи приймального пункту 

евакуації на базі ЗНУ  

 

 

 




