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ВСТУП 

Запорізький національний університет – це класичний університет, 

основними завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та 

інноваційна діяльність. 

Цю роботу виконують в університеті 16 факультетів (математичний, 

фізичний, біологічний, економічний,  юридичний, менеджменту, історичний, 

філологічний, іноземної філології, соціології та управління, соціальної 

педагогіки та психології, журналістики, фізичного виховання, Криворізький 

факультет, Нікопольський 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 із сектором 

бізнес-освіти,  Центр інтенсивного вивчення іноземних мов та інші мовні 

освітні центри, Центр гендерної освіти, наукова бібліотека, кілька музеїв, 

редакційно-видавничий відділ та інші структурні підрозділи університету. 

На реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року 

№ 1151 університет підготував та подав до Міністерства освіти і науки 

України Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу 

вишу за встановленою формою, згідно з яким кількість спеціальностей 

становить за освітнім ступенем бакалавра – 35, за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста – 30, за освітнім ступенем магістра – 28. Загальний 

ліцензований обсяг становить 10 035 осіб (5 421 – денної форми навчання та 

4 614 ‒ заочної форми навчання).  

Коледжі університету здійснюють підготовку фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за 12-ма спеціальностями. 

Отже, університет продовжує динамічно розвиватись і є найбільшим 
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державним навчальним закладом регіону як за кількістю студентів, так і за 

кількістю галузей знань і спеціальностей. 

За результатами XXVIІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта 

та кар’єра ‒ 2015» (16‒18 квітня 2015 року, м. Київ) ЗНУ відзначено Гран-прі 

та відповідним дипломом у номінації «Інноваційний розвиток освіти та 

сучасні педагогічні технології», а також почесним званням «Лідер вищої 

освіти України». 20‒22 жовтня 2015 року університет за підсумками участі у 

XVII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» отримав диплом 

лауреата конкурсу І ступеня в номінації «Інновації у створенні та 

функціонуванні інформаційно-освітнього середовища навчального закладу» 

та був нагороджений дипломом за активне впровадження інноваційних 

технологій у процес навчання і виховання.  

За звітний період на виконання п. 10.17 контракту моя організаційно-

управлінська діяльність як ректора були спрямована насамперед на подальше 

підвищення якості освітніх послуг, розвиток наукового потенціалу та 

міжнародних проектів, забезпечення стабільного матеріально-технічного та 

фінансового становища, 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 і науки. 
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1. Формування контингенту студентів. Підсумки вступної 

кампанії 2015 року 

 

Сьогодні в університеті разом із відокремленими структурними 

підрозділами за освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями 

молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра навчається (згідно зі 

звітним документом форми № 2-3 НК) всього 11 628 студентів, із них: 

 на денній формі – 7 854 студенти (на держбюджетній основі – 

2 995 (38,1%), на контрактній – 4859 (61,9%)); 

 на заочній формі ‒ 3 774 студенти (на держбюджетній основі – 

216 (5,7 %), на контрактній – 3558 (94,3 %)).  

Для порівняння, наприкінці 2014 року в університеті разом із філіями 

навчалось 11 767 студентів, тобто на 139 осіб більше, ніж на звітну дату. 

Однак при цьому, контингент студентів ЗНУ без відокремлених структурних 

підрозділів на 01.12.2015 складає 9 670 осіб (у 2014 році ‒ 9 652 осіб; у 2013 

році – 9 260 осіб; у  2012 році –  9 367). Тобто, загальне зменшення кількості 

студентів пов’язане із філіями університету, де зараз навчається 867 осіб (на 

цю дату в 2014 році ‒ 1 013 осіб; у 2013 році – 1 700). 

Контингент студентів магістратури у 2015 році складає 1 006 осіб (у 

2014 р. – 923 особи, зростання на 83 особи).  

Контингент Економіко-правничого коледжу та Запорізького торгового 

коледжу ЗНУ за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

складає 1 151 особу, із них денної форми навчання – 1 106, заочної – 45. 

Порівняно з минулим роком цей показник зменшився на 47 осіб (з 1 198), що 

пов’язано з набором на навчання до Торгового коледжу.  

У 2015 році ЗНУ за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями випустив 

3 735 осіб, із них 523 випускники отримали дипломи з відзнакою. 
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За звітний період, серед основних пріоритетів моєї управлінської 

діяльності як ректора, було забезпечення якісної організації і проведення 

вступної кампанії 2015 року. 

У цьому році до нашого університету було подано 11 537 заяв (у 

2014 році – 16 463). Зменшення кількості поданих заяв, однак, несуттєво 

відобразилось на кількості осіб, які вступили на навчання. Отже, вибір 

абітурієнтів під час подання документів до приймальної комісії чи 

електронних заяв став більш виваженим. 

Загальні статистичні показники вступної кампанії 2015 року у ЗНУ 

наступні:  

Цього року значно збільшилась кількість поданих електронних заяв від 

вступників на ОС бакалавр – майже 5 тисяч.  

Кількість студентів університету першого курсу за освітнім ступенем 

бакалавра  набору 2015 року становить 1547 осіб (2014 рік – 2013 осіб; 2013 

рік – 1900 осіб). На старші 2-3 курси на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступило 507 студентів ( у 

2014 році – 574), з них 177 – випускники Економіко-правничого коледжу 

ЗНУ, 40 – Торгового коледжу ЗНУ. Із Запорізького педагогічного коледжу 

Запорізької обласної ради вступило на навчання до університету 118 осіб.  

Кількість поданих заяв 

до Запорізького національного університету у 2015 році 

(з урахуванням електронних заяв на ОКР бакалавр) 

(у порівнянні з 2013, 2014 роками) 

Рік вступу ОС бакалавр ОС спеціаліст ОС магістр 

Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна 

2015 8 227 352 738 725 767 728 

2014 12 320 623 971 738 969 842 

2013 10 217 626 838 849 748 805 
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Найбільша кількість заяв на ОС бакалавра денної форми навчання 

була подана на такі напрями підготовки: 

(у порівнянні з 2013, 2014 роками) 

 

Напрям підготовки 2015 рік 2014 рік 2013 рік 

1. правознавство 535 870 681 

2. переклад (англійська мова) 530 589 440 

3. 
філологія: мова і література 

англійська 
468 571 416 

4. журналістика 367 315 2999 

5. менеджмент 331 450 321 

6. біологія 315 384 351 

7. програмна інженерія 305 400 301 

8. фінанси і кредит 293 487 393 

9. міжнародна економіка 281 359 247 

10. реклама і зв’язки з громадськістю 280 398 384 

 

Понад 300 вступників пройшли курси з ліквідації академічної різниці, 

завдяки напруженій роботі викладачів факультетів (біологічного, соціальної 

педагогіки та психології, іноземної філології, філологічного, менеджменту, 

історичного, юридичного, фізичного виховання) вони змогли з 1 вересня 

2015 р. швидко включитися у навчальний процес.  

Загалом аналіз підсумків вступної кампанії 2015 року дає підстави 

стверджувати, що загалом правильний 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 у 

Запорізькому національному університеті. 
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Зведена інформація про результати прийому у 2015 році 

(Інформація подається зі статистичних файлів ЄДЕБО) 

 

ВНЗ Освітній ступінь / 

ОКР 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
Всього 

Запорізький 

національний 

університет 

Бакалавр 

(на основі ОКР 

«молодший 

спеціаліст») 

196 311 507 

Бакалавр 

(на основі повної 

загальної середньої 

освіти) 

1417 130 1547 

Магістр 393 378 771 

Спеціаліст 404 421 825 

Економіко-

правничий 

коледж ЗНУ 

 

Молодший 

спеціаліст 

(на основі базової 

загальної середньої 

освіти) 

222 - 222 

Молодший         

спеціаліст 

(на основі повної 

загальної середньої 

освіти) 

49 - 49 

Торговий 

коледж ЗНУ 

 

Молодший 

спеціаліст 

(на основі базової 

загальної середньої 

освіти) 

58 - 58 

Молодший 

спеціаліст 

(на основі повної 

загальної середньої 

освіти) 

39 - 39 

Нікопольський 

факультет ЗНУ 

 

Бакалавр 

(на основі загальної 

середньої освіти) 
7 - 7 

Спеціаліст 
13 

 
26 39 
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Криворізький 

факультет ЗНУ 

 

Бакалавр 

(на основі ОКР 

молодшого 

спеціаліста) 

- 25 25 

Бакалавр 

(на основі повної 

загальної середньої 

освіти) 

- 21 21 

Спеціаліст - 97 97 

Економіко-

гуманітарний 

факультет ЗНУ 

у м. Мелітополі 

Бакалавр 

(на основі ОКР 

молодшого 

спеціаліста) 

17 14 31 

Бакалавр 

(на основі повної 

загальної середньої 

освіти) 

27 - 27 

«Спеціаліст» 18 45 63 

 

Всього 

 

2860 1468 4328 

 

 

2. Навчальна та навчально-методична робота. Інформаційне 

забезпечення навчального процесу 

 

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, розвиток дистанційного навчання та електронних 

освітніх платформ навчання.   

На виконання п. 10.1 контракту питання забезпечення належної 

якості підготовки фахівців, проблеми вдосконалення організації освітнього 

процесу в університеті регулярно розглядались вченою радою і науково-

методичною радою університету та ректоратом ЗНУ. Оновлено та 

затверджено Вченою радою університету Положення про організацію 

освітнього процесу у Запорізькому національному університеті, оновлено або 

розроблено цілу низку інших локальних нормативних документів, зокрема: 
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- Положення про проведення практики студентів Запорізького 

національного університету; 

- Положення про організацію та методику проведення поточного та 

підсумкового семестрового контролю навчання студентів Запорізького 

національного університету; 

- Положення про порядок створення, організацію і роботу 

Екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти у Запорізькому 

національному університеті;  

- Положення про науково-методичну раду Запорізького національного 

університету; 

- Порядок вибору навчальних дисциплін студентів Запорізького 

національного університету; 

- Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників Запорізького національного університету; 

- Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці у Запорізькому національному університеті. 

На виконання положень Концепції вивчення іноземної мови у ДВНЗ 

«Запорізький національний університет» МОН України у навчальні плани 

всіх напрямів підготовки і спеціальностей включено дисципліну «Іноземна 

мова професійно-комунікативної спрямованості», для студентів освітнього 

ступеня магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – 

«Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою». Дисципліни 

читають викладачі відповідних кафедр факультетів, які володіють іноземною 

мовою не нижче рівня В2, що підтверджено відповідними сертифікатами. На 

виконання Концепції вивчення іноземної мови у ЗНУ за програмою 

«Інтенсивний курс вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням» 

пройшли навчання уже 64 науково-педагогічних працівники. У цьому 

навчальному році на курсах інтенсивного вивчення іноземних мов для 

науково-педагогічних працівників ЗНУ навчається 75 осіб за рахунок коштів 

університету. 
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Для забезпечення освітнього процесу викладачами ЗНУ створюється 

сучасна навчально-методична база університету з усіх напрямів підготовки та 

спеціальностей. Кафедрами підготовлено навчально-методичні комплекси з 

близько 3 000 дисциплін за всіма освітніми ступенями та освітньо-

кваліфікаційними рівнями. Головне завдання, над яким працюють викладачі 

ЗНУ сьогодні, – наповнення та забезпечення якісного змісту навчально-

методичних матеріалів у системі електронного забезпечення Moodle, 

удосконалення змісту, форм, методики самостійної та індивідуальної роботи, 

застосування інтерактивних форм роботи для потреби студентів денної і 

заочної форм навчання. Сьогодні здійснюється робота із забезпечення 

доступу до електронного контенту як у локальній комп’ютерній мережі 

університету, так і за її межами. Більш ніж 70% дисциплін навчальних планів 

спеціальностей ЗНУ вже наявні в системі електронного забезпечення 

навчання Moodle ЗНУ. 

Кафедрами, факультетами та відповідними структурними підрозділами 

університету здійснювалася системна робота з впровадження методів та 

форм дистанційного навчання, розробки електронних навчальних комплексів 

дисциплін, створення сучасних підручників, інтерактивних курсів тощо. Для 

викладачів університету запроваджено тренінги з розробки методичного 

забезпечення та роботи з платформою дистанційного навчання Moodle ЗНУ.  

Для виконання завдань трансформування навчального процесу з 

використанням сучасних педагогічних та інноваційних технологій на 

кафедрах розробляються прикладні комп’ютерні програми для навчального 

процесу, електронні лабораторні роботи, електронне тестування, у тому числі 

і для атестації здобувачів вищої освіти, готуються та використовуються у 

навчальному процесі презентаційні курси. Розроблені викладачами 

фізичного, математичного, біологічного факультетів авторські електронні 

лабораторні роботи, прикладні комп’ютерні програми, забезпечують високий 

рівень викладання дисциплін навчального плану.  
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Для належного забезпечення освітнього процесу розроблено й  

затверджено навчальні та робочі навчальні плани на 2015-2016 навчальний 

рік згідно з вимогами ЄКТС (Європейської кредитно-трансферної системи), 

нормативних документів МОН України. Факультети ЗНУ працюють над 

вдосконаленням освітньо-професійних програм підготовки фахівців на 

основі компетентністного підходу. Випусковими кафедрами відповідно до 

нових вимог оновлюються складові стандарту вищого навчального закладу: 

освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики, 

засоби діагностики вищої освіти за напрямами та спеціальностями. 

Визначення компетентності фахівця з вищою освітою здійснюється на 

основі освітньо-кваліфікаційних характеристик у тісній співпраці з 

майбутніми роботодавцями. Інституалізація такої діяльності проходить у 

межах навчально-науково-виробничих комплексів, які діють у ЗНУ – 

навчально-виробничий комплекс «Запорізький університет», навчально-

науково-виробничі комплекси «Екологія» та «Металспецпроект», ресурсний 

й інші форми безпосередніх зв’язків факультетів і кафедр, із виробництвом 

центр факультету соціальної педагогіки та психології, філії кафедр ЗНУ на 

виробництві, роботодавцями, що є основою для вдосконалення практичної 

підготовки студентів ЗНУ.  

Протягом року здійснювалося удосконалення нормативної, методичної 

та матеріальної бази проведення навчальних і виробничих практик за 

напрямами та спеціальностями. Вченою радою університету розглянуто 

питання практичної підготовки, розробки методичного забезпечення, 

наскрізних програм практик, комплексу навчальних та виробничих практик у 

навчальних планах.  

Для забезпечення практичної підготовки студентів у ЗНУ до переліку 

баз практик включено близько 400 підприємств, організацій та установ 

профільних для кожного напряму та спеціальності ЗНУ. Договори з базами 

практик забезпечують проведення практики як групами студентів, так і 

індивідуально. За минулий 2014–2015 навчальний рік кількість 
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індивідуальних договорів проходження виробничих практик зросла майже до 

600, на основі таких договорів формується можливість подальшого 

працевлаштування студентів.  

Відповідно до договору з Департаментом освіти і науки, молоді та 

спорту Запорізької міської ради (№ 37 від 22 вересня 2014 року Про 

співробітництво та працевлаштування випускників) проводяться педагогічні 

практики для студентів ЗНУ на базі більше ніж 70 загальноосвітніх шкіл, 

гімназій, ліцеїв. Викладачі університету працюють і залучають до співпраці з 

розробки актуальних наукових проблем студентів у Запорізькому відділенні 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського 

НАН України, Запорізькому відділенні Інституту історії НАН України, що 

функціонують на базі ЗНУ. До того ж, на базі університету функціонує 10 

навчально-науково-дослідних лабораторій та 5 підрозділів, створених для 

практичної підготовки майбутніх фахівців.  

Для забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів денної та 

заочної форм навчання викладачами ЗНУ за 2014–2015 навчальний рік було 

підготовлено 270 найменувань навчально-методичних матеріалів, загальним 

обсягом 1622,2 друк. арк. 

Навчально-методичні матеріали, підготовлені викладачами ЗНУ  

для забезпечення навчального процесу студентів 

протягом 2014–2015 навчального року 

Назва навчально-методичних 

матеріалів 

Загальна 

кількість 

З них українською 

мовою (%) 

Кількість  

друк. арк. 

Навчальні посібники з грифом 

МОН України 
3 (100 %) 68,8 

Підручники 2 (100 %) 48,2 

Навчальні посібники 169 (100 %) 1124 

Методичні рекомендації 96 (100 %) 381,2 

Усього 270 (100 %)  1622,2 

 

У ЗНУ для навчального процесу задіяні 1360 комп’ютерів, із яких 100% 

підключені до мережі Інтернет.  



 

15 

 

Wi-Fi забезпечено всі корпуси ЗНУ, що сприяє залученню в освітньому 

процесі ЗНУ 55 спеціалізованих навчальних лабораторій та комп’ютерних 

класів та розширенню використання сучасних технологій.  

На часі – збільшення технічно обладнаних лекційних аудиторій та 

спеціалізованих аудиторій для семінарських і практичних занять у кожному 

навчальному корпусі і поступове оновлення парку комп’ютерів у 

комп’ютерних класах. 

Для управління і контролю за навчальним процесом функціонують 

розробки програмного забезпечення «АС Деканат», «ІАС Ректорат». 

Сьогодні на базі лабораторії інформаційних систем та комп’ютерних 

технологій спільно із відділом з навчальної роботи розпочато їх 

вдосконалення. Відновила свою роботу й IT-рада Запорізького національного 

університету, метою якої є визначення й реалізація стратегії інформаційно-

комунікаційного розвитку освітньої діяльності. 

Для своєчасного забезпечення студентів ЗНУ та навчальних закладів 

міста Запоріжжя і області студентськими, читацькими квитками в 

університеті діє, створений згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 

08.09.2011 р. № 1036, Регіональний «Інформаційно-виробничий вузол ДВНЗ 

«Запорізький національний університет». У 2015 році на базі Центру спільно 

з іншими структурами ЗНУ була здійснена велика підготовча робота з 

виготовлення документів про освіту державного зразка студентам 

Запорізького національного університету, структурних підрозділів та 

коледжів університету у кількості 3 589 екземплярів.   

У цьому році Центр розширив свою діяльність по забезпеченню 

документами державного зразка студентів вишів всього регіону. Для інших 

навчальних закладів було надруковано 3 270 дипломів державного зразка. 

Це дало змогу не тільки задовольнити власні потреби, зекономити 

кошти, а й поповнювати прибуток університету, виготовляючи документи 

для інших ВНЗ. З січня по грудень 2015 року Центром було виготовлено 

студентські квитки для 6 вишів та 20 коледжів Запоріжжя та Запорізької 
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області, 2562 учнівських квитки для закладів професійно-технічної освіти 

Запорізької області (30 навчальних закладів) – всього 12 087 екземплярів (у 

2014 році – 6 620).  

Задовольнити вимоги освітнього процесу та університетської науки 

дозволяє потужний інформаційний потенціал наукової бібліотеки ЗНУ, який 

актуалізований у відповідних формах організації функціонування і надання 

бібліотечно-інформаційних послуг.  

У науковій бібліотеці ЗНУ сконцентровані всі необхідні засоби та 

інструментарій для пошуку і представлення наукової інформації та надання 

доступу до неї: електронний каталог, електронна бібліотека, бази даних, 

доступ до світових джерел інформації. 

Загальний фонд наукової бібліотеки на 01.12.2015 р. складає 883 444 

примірники друкованих та електронних видань, із них:  

- наукових – 372 672 примірники,  

- навчальних – 356 235 примірників,  

- періодичних видань – 154 537 примірників.  

За звітний період до фонду бібліотеки надійшло 17 895 прим. видань, у 

тому числі друкованих книг – 10 508 прим., електронних – 7 387 назв. Фонд 

періодичних видань бібліотеки поповнився за цей період 1 431 прим. 

журналів, що були отримані за передплатою на 1-е та 2-е півріччя 2015 року, 

оформленої науковою бібліотекою згідно з замовленнями кафедр (165 назв), 

та подаровані закладами та організаціями України і зарубіжжя (117 назв). 

Наукова бібліотека університету отримала по книгообміну з ВНЗ 

України, а також в дар від організацій та приватних осіб України та 

зарубіжжя 2 519 примірників наукової, навчально-методичної, художньої 

літератури та періодичних видань, загальна сума позабюджетних коштів 

склала 86 308 грн. Викладачами ЗНУ подаровано 807 прим. видань. 

Протягом 2015 року до фондів читальних залів передано 6 197 

авторефератів дисертацій, захищених в Україні у 2014‒2015 рр. 
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Для забезпечення інформаційних потреб студентів, викладачів, 

науковців ЗНУ продовжується формування електронної бібліотеки. Доступ 

до повнотекстових документів організовано через електронний каталог та 

Web-сторінку. Ресурс електронної бібліотеки на змінних носіях та мережевих 

локальних документів на 01.12.2015 р. нараховує 80 679 назв електронних 

видань із філософських, філологічних, фізичної культури та спорту, 

юридичних, економічних, історичних, фізичних, математичних та інших 

наук, серед яких представлені й електронні підручники з окремих дисциплін. 

Продовжується розробка передплаченого ЗНУ проекту видавництва 

«Центр навчальної літератури», завдяки якому студенти отримали доступ до 

електронних версій авторських книг. Так, за зазначений період, бібліотека 

поповнила свої електронні ресурси на 52 назви найпопулярніших книг 

видавництва, і сьогодні електронна база даних видавництва нараховує 887 

назв підручників для вищої школи. 

До наукової бібліотеки надходять електронні копії навчально-

методичних матеріалів, підготовлених викладачами ЗНУ. Працівники 

бібліотеки готують технічно та оформляють бібліографічні видання для 

розміщення в електронній бібліотеці. За звітний період викладачами подано 

235 електронних копій навчально-методичних матеріалів. 

Електронний фонд також включає 6 999 повнотекстових статей із 

наукових фахових видань ЗНУ. 

Бібліотека постійно проводить моніторинг книгозабезпеченності 

навчального процесу за допомогою БД «Книгозабезпеченність навчальних 

дисциплін» у складі електронного каталогу, яка подає ресурси до 5 100 

дисциплін і нараховує 176 402 бібліографічних записи, у т.ч. 42 478 

електронних видань.  

Зовнішній користувач одержує цілодобовий доступ баз даних через 

Web-сторінку бібліотеки. Перш за все, тут максимально повно представлені 

власні інформаційні продукти. 

Сайт бібліотеки надає сервіси: 
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 Web-версія електронного каталогу (65 710 записів про книги);  

 Web-версія електронної бібліотеки (27 917 назв);  

 Також надається доступ до електронних ресурсів віддаленого 

доступу, зокрема: 

 «Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН» 

(доступ до проектів Видавничої служби УРАН, до 31 бази даних –  

джерел наукової інформації); 

 Полпред» (http://polpred.com). Доступ до галузевих сайтів – баз 

даних «Polpred.com. Росія та зарубіжжя» (53 галузі), до сайтів країн 

світу – баз даних Polpred.com  (235 країн), доступ до повнотекстових 

видань; 

 Інформаційно-правова мережа «ЛІГА: ЗАКОН». 

Інформаційні ресурси з питань євроінтеграції представляє розділ веб-

сайту бібліотеки «Центр європейської інформації у м. Запоріжжі». 

Тестовий та відкритий доступ до світових баз даних представляє розділ 

веб-сайту бібліотеки «Проект Електронна бібліотека: Центри знань в 

університетах України “ELibUkr”». Завдяки приєднанню наукової бібліотеки 

до міжнародного проекту «Електронна бібліотека: Центри знань в 

університетах України “ELibUkr”» (http://www.elibukr.org ), що діє в Україні 

за ініціативою Києво-Могилянської фундації Америки, науковці ЗНУ у 

2015 р. отримали доступ до світової наукової інформації: тестовий доступ до 

13 баз даних, пошукових систем наукової інформації, а також до послуги 

доставки електронних копій статей із міжнародних журналів. 99 світових баз 

відкритого доступу надають ресурси для джерельної бази наукових 

досліджень та вивчення іноземних мов.  

Завдяки проекту науково-педагогічні працівники та студенти отримали 

доступ до бази даних «Відкриті електронні архіви в інституціях України», 

яку складають електронні наукові колекції 38 університетів та науково-

дослідних інститутів України. Також Проект дозволив ЗНУ підключитися до 
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сервісу «Мультидисциплінарний відкритий електронний архів ELibUkr-OA» 

(http://oa.elibukr.org), що надає науковцям університету організаційну, 

технічну, інформаційну інфраструктуру відкритого електронного архіву для 

розміщення та поширення наукових публікацій у відкритому доступі, і таким 

чином, забезпечення вільного доступу до наукових досліджень вчених ЗНУ 

та розширення аудиторії їхніх користувачів. 

Наукова бібліотека ЗНУ у 2015 році забезпечувала доступ читачів до 

власних електронних інформаційних ресурсів, які включають у себе 

насамперед електронний каталог, що на 01.12.2015 р. нараховує 1 020 775 

бібліографічних описів документів із доступом до повнотекстового формату 

локальної мережі та через гіпертекстове посилання до ресурсів Інтернет. За 

2015 рік створено 54 667 нових бібліографічних записів на всі види видань на 

всіх видах носіїв інформації з фонду наукової бібліотеки. На сьогодні це одна 

з найбільших електронних інформаційних баз даних власної генерації в 

режимі реального часу в Україні. 

У складі електронного каталогу формуються бази даних: 

 «Книжкові видання» обсягом 162 310 бібліографічних описів 

наукових, навчальних та художніх видань (електронні копії 28 012 назв); 

 «Періодичні видання» обсягом 848 997 бібліографічних описів 

статей із періодичних та продовжуваних видань з фонду наукової бібліотеки 

(електронні копії 48 174 назви); 

 «Дисертації. Автореферати дисертацій» обсягом 81 539 

бібліографічних описів видань із фонду наукової бібліотеки (електронні копії 

1 573 назви); 

 «Рідкісні видання» містить бібліографічні описи 9 034 цінних та 

рідкісних друкованих видань до 1945 року випуску з фонду наукової 

бібліотеки, а також 208 електронних книг; 

 «Навчальна література» обсягом 97 132 бібліографічних описи, у т.ч. 

15 894 повних текстів електронних версій навчальних видань; 
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 «Наукові праці викладачів ЗНУ» обсягом 15 026 бібліографічних 

описів наукових та навчальних видань із фонду наукової бібліотеки 

(електронні копії 3 415 назв); 

 «Ресурси віддаленого доступу» містить посилання на 7 335 Web-

ресурсів із повнотекстовими довідковими, науковими й навчальними 

виданнями та надає можливість самостійного проведення багатоаспектного 

пошуку. 

На базі наукової бібліотеки ЗНУ в читальному залі для викладачів 

продовжує діяти «Центр європейської інформації м. Запоріжжя», створений 

за проектом Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження», із 

доступом до Віртуальної бібліотеки ЄС та інституцій ЄС. Протягом 2015 

року відбулася низка заходів, що сприяли підвищенню кваліфікації 

працівників наукової бібліотеки, оволодінню новими технологіями 

інформаційно-бібліотечної діяльності. За програмою засідань методичного 

об’єднання бібліотек державних ВНЗ Запорізького регіону 25 лютого 2015 р. 

проведено засідання «Організація співпраці наукової бібліотеки і факультетів 

ЗНУ» на базі наукової бібліотеки ЗНУ. Під час засідання були детально 

висвітлені складові співпраці кожного відділу з кафедрами та окремо з 

викладачами ЗНУ. Обмін досвідом виявив головні практичні доробки 

бібліотекарів запорізьких державних вишів та проблеми, що звужують 

можливості бібліотек для організації ефективної співпраці з факультетами. 

У 2015 році загальна кількість користувачів університетської 

книгозбірні склала 12 203 (за планом 11 500). Система обслуговування 

користувачів наукової бібліотеки ЗНУ орієнтована як на внутрішнього, так і 

на зовнішнього користувача. Кількість відвідувань структурних підрозділів 

бібліотеки склала 445 876, у т.ч. звернень до її сайту – 225 925. Студенти та 

викладачі отримали з фондів наукової бібліотеки 718 404 примірники 

книжкових та періодичних видань, у т.ч. з електронної бази – 25 432 

електронних видання. 
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Створено технічні умови для авторизованого доступу з АРМ кафедр та 

відокремлених структурних підрозділів університету до веб-версії повного 

обсягу електронного каталогу, розміщеного на сайті наукової бібліотеки у 

розділі «Електронний каталог наукової бібліотеки» 

(http://ebooks.znu.edu.ua/ufd).  

 

 

3. Розвиток кадрового потенціалу.  Показники ефективності 

підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та 

докторантуру 

 

На сьогодні в ЗНУ (без філій та коледжів) працює 629 викладачів, із 

них 81 – професор, доктор наук та 434 – доценти, кандидати наук.  

За 2015 рік захищено 48 кандидатських, із них співробітниками 

університету – 23, та 4 докторських дисертації, із них співробітниками 

університету – 4. Отримали звання професора – 5 осіб, звання доцента – 9 

осіб. На розгляді в Міністерстві освіти і науки України знаходяться ще 20 

справ щодо отримання звань, із яких на звання професора – 2, доцента – 18.  

Протягом 2015 року вибуло з університету з різних причин 49 науково-

педагогічних працівників, із них 6 докторів наук, професорів, 27 кандидатів 

наук, доцентів. За цей же час прибуло до університету 22 науково-

педагогічних працівники, з яких 1 доктор наук, професор та 10 кандидатів 

наук, доцентів. 

За період із січня по грудень 2015 року в університеті було обрано за 

конкурсом 138 науково-педагогічних працівників. 

Особлива увага приділяється працевлаштуванню осіб із особливими 

потребами. Зараз у штаті ЗНУ працює 36 таких працівників. 

У 2015 році була проведена атестація керівного складу, науково-

педагогічних та педагогічних працівників. У результаті атестовано: 191 

співробітник, із них 29 осіб керівного складу, 160 науково-педагогічних 

працівників та 2 особи з числа педагогічних працівників. 14 науково-
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педагогічних працівників атестовані за умови виконання рекомендацій 

комісії з повторною атестацією через 1 або 2 роки. Відсоток атестованих у 

2015 році науково-педагогічних працівників із повторною атестацією склав 

7,3% (у порівнянні з минулими роками він складав: у 2013 році – 4,9%; у 

2014 році – 3,9%). 

Підготовлено, з урахуванням думки і пропозицій керівників 

підрозділів, резерв на керівників різних рівнів, який враховується при 

проведенні кадрових змін на рівні університету, факультетів. 

На кінець 2015 року в ЗНУ нараховується 47 спеціальностей в 

аспірантурі і 20 в докторантурі, готують дисертації 23 докторанти (із них 14 – 

на контрактній основі), 233 аспіранти, 46 здобувачів. Серед згаданих 

аспірантів – 133 навчаються за контрактом, із них 5 осіб є іноземними 

громадянами – Йорданії, Габону, Іраку.  

У 2015 році університет отримав суттєві обсяги державного замовлення 

на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру (зростання на 

47% порівняно з 2014 р.) і докторантуру (зростання на 57% порівняно з 

2014 р.). 

За результатами вступної кампанії 2015 року зараховано 78 аспірантів 

контрактної форми навчання, що на 63% більше порівняно з 2014 р. 

Найбільше залучили аспірантів на контрактній основі юридичний та 

історичний факультети (32 і 19 осіб відповідно). 

Надходження до бюджету університету за платні послуги, пов’язані з 

аспірантурою і докторантурою за 11 місяців 2015 року становлять 1 млн. 541 

тис. грн. 

За 2015 рік захищено 48 кандидатських дисертацій (у 2014 році – 43), із 

них співробітниками університету – 23 (у 2014 році – 19), та 4 докторські 

дисертації (усі – співробітниками університету).  

Таким чином, загальна кількість докторів наук в університеті 

збільшилась до 81 особи.  
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Враховуючи показники дострокових захистів, рекомендації до захисту 

у спеціалізованих вчених радах документів випускників аспірантури, 

ефективність діяльності аспірантури в ЗНУ знаходиться на рівні 66%.  

За звітний період відкрито докторантуру зі спеціальності 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти.  

У звітному році було відкрито вперше докторську спеціалізовану вчену 

раду Д 17.051.01 з історичних наук із 2 спеціальностей: «07.00.01 – історія 

України» та 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні 

дисципліни».  

У 2015 році розпочала роботу спеціалізована вчена раду К 17.051.09 з 

педагогічних наук (спеціальність «теорія і методика професійної освіти»), 

було перереєстровано на новий термін спецраду з економічних наук. 

Загалом на сьогодні в ЗНУ функціонують 6 кандидатських і 1 

докторська спецрада. 3 спецради знаходяться в стані перереєстрації. Ведеться 

робота з розширення мережі спецрад та збільшення кількості докторських 

спеціалізованих вчених рад. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» створено систему 

оприлюднення текстів дисертацій, авторефератів і відгуків офіційних 

опонентів на офіційному веб-сайті ЗНУ. 

Триває активна робота щодо імплементації Закону України «Про вищу 

освіту» у частині підготовки науково-педагогічних кадрів. Зокрема: 

 розробляється концепція і план впровадження в університеті 

освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії; 

 йде підготовка до впровадження нового класифікатора галузей та 

спеціальностей; 

 затверджені нові Правила прийому до аспірантури у 2016 р. 

Університет протягом року брав активну участь у громадському 

обговоренні цілої низки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України, МОН України щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації. 
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів у Запорізькому 

національному університеті здійснюється у відповідності до Закону України 

«Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 

24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів», а також згідно з внутрішньоуніверситетським 

планом на 2015 рік та за індивідуальними програмами, які затверджуються 

ректором університету. 

На виконання п. 10.2 контракту робота з цього напряму була 

орієнтована на обмін досвідом, ознайомлення з практикою навчально-

методичної діяльності інших ВНЗ із метою розробки сучасного навчально-

методичного забезпечення навчального процесу для напрямів і 

спеціальностей ЗНУ та впровадження до навчального процесу сучасних 

педагогічних технологій. На сьогодні підвищили кваліфікацію 126 науково-

педагогічні працівники ЗНУ, у тому числі пройшли підвищення кваліфікації 

на базі Інституту менеджменту освіти НАПН України перший проректор, 

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи та декан історичного 

факультету. 35 науково-педагогічних працівників пройшли стажування за 

кордоном. 22 молоді викладачі пройшли навчання у Школі педагогічної 

майстерності ЗНУ, підготували випускові роботи – методичні видання, які 

були опубліковані та отримали свідоцтва. Програма Школи педагогічної 

майстерності ЗНУ щорічно оновлюється. Так, у 2015 році до неї було 

включено нові теми: «Формування навчальної мотивації студентів», 

«Модульна організація курсів в системах дистанційного навчання 

(MOODLE)», виокремлено модуль «Іноземна мова професійного 

спрямування в умовах академічної мобільності викладача ВНЗ». 
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4. Наукова діяльність 

 

Наукова діяльність є невід’ємною складовою ефективної роботи 

Запорізького національного університету. На виконання п. 10.6 контракту 

основні її результати за звітний період наступні: 

- забезпечено виконання 7 науково-дослідних робіт, у тому числі 

одного комплексного проекту з оборонної тематики, рекомендованого Радою 

національної безпеки і оборони України (керівник: доц. Смоляков О. В.), що 

фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету в обсязі  

656 тис. грн. у поточному році; за результатами попереднього відбору до 

виконання у 2016 році рекомендовано 12 наукових проектів;  

 здійснено виконання 10 господарських договорів на загальну суму 202 

тис. грн., 150 з яких  – сума договору, укладеного математичним 

факультетом  з КБ «Південне» (керівник: проф. Грищак В. З.); 

 на розрахунковий рахунок університету за виконання госпдоговорів 

надійшло коштів на загальну суму  174 тис. грн., що майже удвічі перевищує 

показники попередніх років; 

 вперше у ЗНУ продано ліцензію на використання патенту на корисну 

модель (керівник: проф. Фролов О. К.); отримано 11 патентів і свідоцтв про 

реєстрацію авторських прав, із них 6 патентів на винахід; подано  15 заявок, 

із них 6 – на винахід; 

 організовано і проведено  33 наукові конференції проти 24 у минулому 

році, із них 8 міжнародних, у тому числі одна – з фінансуванням за рахунок 

загального фонду державного бюджету в обсязі 25 тис. грн.; 

 у 1,5 рази збільшено кількість зарубіжних публікацій викладачів ЗНУ; 

 9 науковців Запорізького національного університету включено до 

складу секцій Наукової Ради Міністерства освіти і науки України, що в 

декілька разів збільшило наше представництво та підсилило позиції 

університету на рівні Департаменту науково-технічного розвитку 

Міністерства освіти і науки України; 
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 проведено індивідуальне рейтингове оцінювання показників наукової 

діяльності викладачів, на підставі якого відбувся загальноуніверситетський 

Конкурс «Кращий науковець року» з урочистим відзначенням переможців до 

Дня Науки;  

 проведено звітно-виборчу конференцію Наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Запорізького 

національного університету з обранням нового голови – кандидата 

філологічних наук, доцента Пирогової К. М.; 

 організовано і проведено наукову конференцію студентів, аспірантів і 

молодих учених ЗНУ «Молода наука-2015», у якій взяло участь понад 1000 

учасників, а збірник наукових праць за результатами її роботи нараховує  7 

томів;  

 35 студентів стали переможцями Міжнародних та Всеукраїнських 

наукових конкурсів і олімпіад, за кількістю яких Запорізький національний 

університет посів шосте місце серед 30 класичних університетів; 

 забезпечено участь студентів та вперше, за ініціативою ЗНУ, молодих 

учених у конкурсі Запорізької ОДА для обдарованої молоді у галузі «Наука», 

із яких 6 представників ЗНУ посіли призові місця з 15 можливих, у тому 

числі 2 – молоді вчені; 

 на базі Запорізького національного університету організовано і 

проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

напрямків «Математичні методи, моделі в економіці» та «Слов’янські мови 

та літератури», ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Соціальна педагогіка», а також  обласний та регіональний етапи 

Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики.  
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5. Міжнародне співробітництво 

 

На міжнародному рівні Запорізький національний університет 

протягом 2015 року продовжує підтримувати партнерські зв’язки з вищими 

навчальними закладами та установами Німеччини, Франції, Польщі, Болгарії, 

Ірландії, Іспанії, Канади, Російської Федерації, Вірменії, Грузії. Кількість 

діючих міжнародних угод університету становить 55. 

У 2015 році в Запорізькому національному університеті учасниками 

академічної мобільності стали 181 особа: 75 студентів (відрядження та 

стажування), 77 науково-педагогічних працівників (стажування), 

29 працівників (відрядження). 15 науково-педагогічних працівників 

університету мали можливість пройти довгострокові закордонні стажування 

у вишах та науково-дослідних установах Великої Британії, Іспанії, Франції, 

Португалії, Польщі, США. Серед них – 4 стипендіати проекту SemData, 

5 стипендіатів програми «Еразмус Мундус», 1 стипендіат програми 

«Польський Еразмус» та інші. 

За новими укладеними договорами в рамках програми «Еразмус +» 

студенти, науковці та викладачі отримали можливість пройти стажування в 

таких європейських університетах, як Університет дю Мен (Франція), 

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

Бабеш-Боляй (Румунія), Університет Любляни (Словенія), Поморська 

Академія в Слупську (Польща). 

Запорізький національний університет підтримує постійно діючі 

канали академічної мобільності із Вроцлавським та Лодзинським 

університетами (Польща), Пловдівським університетом ім. Паїсія 

Хілендарського та Софійським технічним університетом (Болгарія), 

університетом Магдебург-Стендаль (Німеччина), університетом дю Мен 

(Франція), університетом Чукурова (Туреччина). 

Академічну мобільність як компонент професійної підготовки 

інтегровано до навчальних програм факультетів іноземної філології, 
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фізичного виховання, філологічного факультету тощо. Так, протягом 2015 

року лінгвокультурологічну практику у вищих навчальних закладах Болгарії 

здійснили 39 студентів, 12 студентів – у Вроцлавському університеті  

(Польща). У рамках співпраці з німецьким університетом Магдебург-

Стендаль участь у літній мовній школі взяли 3 студенти ЗНУ. Учасники 

навчального студентського театру факультету соціальної педагогіки та 

психології стали лауреатами 5 Міжнародного студентського фестивалю в 

Угорщині. 

У рамках співробітництва Запорізького національного університету з 

Університетом дю Мен (Франція) продовжується реалізація програми 

подвійного диплома. На сьогодні у студентів ЗНУ є можливість навчатись за 

спільними магістерськими програмами на факультетах французької філології 

та менеджменту, фізичному, економічному та історичному факультетах. 

У 2015 році до Запорізького національного університету були 

запрошені 8 іноземних викладачів зі Сполучених Штатів Америки, Болгарії, 

Франції, Великої Британії, Польщі, що надало змогу впроваджувати до 

навчальних планів немовних спеціальностей курси з іноземною мовою 

викладання, вдосконалювати навчальні програми з окремих дисциплін та 

підвищувати іншомовну комунікативну компетенцію студентів. 

Протягом 2015 року ЗНУ відвідали 50 іноземних гостей, у тому числі 

Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН, Радник Посольства США в 

Україні, віце-консул США, німецька делегація землі Саксонія-Анхальт на 

чолі з Державним міністром тощо. 

У 2015-2016 навчальному році в Запорізькому національному 

університеті навчаються 54 іноземних громадян з країн близького та 

далекого зарубіжжя – Марокко, Тунісу, Іраку, Йорданії, Туреччини, 

Македонії, Греції, Кот-д’Івуару, Габону, Еквадору, Туркменістану, 

Азербайджану, Російської Федерації, Казахстану. Із них – 46 є студентами 

основних напрямів підготовки/спеціальностей (правознавство, фізичне 

виховання, спорт, мова та література (російська), програмна інженерія, 
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прикладна математика, інших), 4 аспіранти економічного, математичного, 

історичного факультетів та факультету фізичного виховання, 4 – слухачі 

підготовчого відділення. Зважаючи на невелику чисельність іноземних 

громадян, які навчаються в ЗНУ, у порівнянні з іншими ВНЗ регіону, 

необхідно зазначити, що вона щороку поступово зростає. 

 

6. Виховна робота. Працевлаштування випускників 

 

Відповідно до п. 10.8 контракту мною здійснювалось керівництво 

виховною роботою, створювались умови для розвитку студентського 

самоврядування. 

У Запорізькому національному університеті традиційно 

впроваджується комплексний, системний та плановий підхід до організації 

позанавчального часу студентів. Він поєднує виховну, культурно-масову, 

оздоровчо-спортивну, а також роботу органів студентського самоврядування. 

У ЗНУ дотримуються всіх вимог Закону України «Про вищу освіту» в 

розділі, який стосується студентського самоврядування. Представництво 

студентів на вчених радах факультетів, університету, конференції трудового 

колективу складає 10% від загальної чисельності. 

Для гармонійного розвитку студентського самоврядування та 

суспільного життя студентів створено всі умови. Студентська рада 

університету, яку очолює Анна Югріна, має свій актив, до складу якого 

входять голови студентських рад усіх факультетів, голови профільних 

секторів студентської ради, а також голови студентських рад трьох 

гуртожитків. 

Студентські ради факультетів, студентська рада університету та 

Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених ЗНУ мають 

окремі приміщення, комп’ютери з доступом до мережі Інтернет, принтери, 

сканери, телефонний зв'язок тощо. Цьогорічною конференцією трудового 

колективу було затверджено зміни до Положення про студентське 
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самоврядування ЗНУ з урахуванням нових вимог Закону України «Про вищу 

освіту». Щорічно розробляється та забезпечується виконання кошторису  

студентської ради, який складає 0,5% від розміру спеціального фонду 

університету. Так, на 2015 рік ця сума склала 311 941,5 грн. 

Студенти нашого університету входять до складу Запорізької обласної 

молодіжної ради, Запорізької міської ради, магістрату ВМГО «Студентська 

республіка», Української асоціації студентського самоврядування та 

Всеукраїнської студентської ради.  

Організацією позанавчального часу на факультетах займаються 

заступники деканів з виховної роботи, які працюють із кураторами 

академічних груп та курсів, індивідуальними кураторами студентів з числа 

дітей-сиріт і завжди за активної участі органів студентського 

самоврядування. Для адаптації студентів в університеті передбачено 

психологічний супровід. 

Значна увага приділялася національно-патріотичному вихованню 

студентської молоді. 

Протягом зазначеного періоду на факультетах було проведено, 

зокрема, такі Дні інформування: 

 «До Дня Соборності та Свободи в Україні»; 

 «До Дня Європи в Запорізькій області»; 

 «Український народ у Другій світовій війні»; 

 «Вшанування борців за незалежність України у ХХ сторіччі 

уродженців Запорізької області»; 

 «150-річчя від дня народження Митрополита Української греко-

католицької церкви Андрія Шептицького»; 

 «Європейський тиждень місцевої демократії»; 

 «Про проведення реформи децентралізації влади в Україні». 

В університеті забезпечується участь студентів у загальнодержавних 

програмах та обласних заходах: 
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№ 

з/п 

Назва заходу Термін дії 

програми 

1. Державна програма «Репродуктивне здоров’я 

нації». 

постійно 

2. Всеукраїнська молодіжна акція «Пам’ятати. 

Відродити. Зберегти». 

постійно 

3. Впровадження заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. 

постійно 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України щодо 

впровадження принципів гендерної рівності. 

постійно 

5. Заходи щодо протидії проявам ксенофобії, расової 

та етнічної дискримінації в українському 

суспільстві. 

постійно 

6. Заходи щодо створення сприятливих умов для 

життєдіяльності осіб із обмеженими фізичними 

можливостями. 

постійно 

7. Профілактичні заходи щодо попередження 

вживання алкогольних напоїв і тютюну 

студентською молоддю. 

постійно 

8. Заходи з героїко-патріотичного виховання 

студентської молоді. 

постійно 

9. Заходи щодо протидії тероризму. постійно 

10. Заходи з відзначення Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав. 

лютий-грудень 

11. Заходи з відзначення 29-ї річниці Чорнобильської 

катастрофи. 

квітень 

12. Відзначення Дня пам’яті жертв політичних 

репресій.  

травень 
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13. Заходи з нагоди 70-ї річниці Перемоги 1941-1945 

років. 

травень 

14. Заходи з нагоди Дня Європи в Запорізькій області. травень 

15. Відзначення Дня Конституції України. червень 

16. Заходи з відзначення Дня українського прапора та 

24-ї річниці незалежності України. 

серпень 

17. Відзначення Дня захисника України. жовтень 

18. Відзначення Дня партизанської слави. жовтень 

19. День ветеранів та Міжнародний день громадян 

похилого віку. 

жовтень 

20. Заходи щодо проведення реформи децентралізації 

влади. 

жовтень-грудень  

21. День пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років в 

Україні. 

листопад 

22. Заходи щодо увічнення пам’яті жителів області, 

які загинули у боротьбі за незалежність, 

державний суверенітет та територіальну цілісність 

України . 

постійно 

23. Заходи щодо соціальної адаптації учасників АТО. постійно 

 

Студенти університету  беруть активну участь у міському конкурсі 

соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді!». Цього року в конкурсі 

взяли участь 54 учасники, які підготували 45 робіт.  

Студенти ЗНУ у 2015 році отримують стипендії Верховної Ради 

України, Президента України, Кабінету Міністрів України. 90 студентів 

отримують матеріальну підтримку обдарованої молоді згідно з Міською 

комплексної програми соціального захисту населення. 

Важливою частиною роботи є тісна співпраця з Радою ветеранів 

університету. Це не тільки організація зустрічей ветеранів зі студентами 
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напередодні Дня Перемоги, Дня визволення міста Запоріжжя, але й співпраця 

з радою ветеранів Жовтневого району та допомога у підготовці необхідної 

ветеранської документації. Двічі на рік в університеті надається матеріальна 

допомога учасникам бойових дій та працівникам тилу. 

Упродовж звітного періоду постійно проводилися заходи з озеленення 

території студмістечка. Колектив університету приділяє велику увагу 

зовнішньому вигляду не тільки території нашого студентського містечка, але 

й міста Запоріжжя.  

Окремим напрямком виховання є організація роботи з пільговими 

категоріями студентів, надання інформаційної, організаційної, правової 

підтримки. У відділі виховної роботи зібрано електронну базу даних щодо 

пільгових категорій студентів. За кожним студентом-сиротою закріплено 

індивідуального куратора.  

У ЗНУ працює центр культури, до складу якого входять п’ять 

безкоштовних творчих студій: КВК, вокальна студія «Кантилена», 

хореографічна студія «D.A.L.S.», студія розмовного жанру «СТЕМ-МС», 

студія охорони «Палладіум». Із кожним навчальним роком до студій 

приходить талановита молодь, яка розширює свій репертуар, виступає на 

міських та обласних заходах, бере участь у Всеукраїнських фестивалях та 

конкурсах. Також, центр культури продовжує активно підтримувати та 

розвивати інтелектуальний рух в університеті та місті Запоріжжі: щорічно 

проводяться Чемпіонати зі спортивного «Що? Де? Коли?» серед 

студентських та шкільних команд міста, спільно із Запорізьким обласним 

центром молоді та громадською організацією «Коло думок». 

Протягом навчального року центр культури продовжує співпрацювати  

з головами культурно-масових секторів студентських рад факультетів. 

Співпраця довела свою ефективність у сфері організації та проведення 

культурно-масових, благодійних та спортивних заходів університетського та 

факультетського рівнів. Усі студентські ради факультетів ведуть активну 

інформаційну політику в групах у соціальній мережі «ВКонтакті». Голова 
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культурно-масового сектору факультету є адміністратором і має можливість 

інформувати студентську молодь свого факультету про заходи центру 

культури. У свою чергу центр культури є інформаційним партнером усіх 

факультетських заходів як в університеті, так і поза його межами. 

За звітний період у Запорізькому національному університеті 

організовано та проведено понад 70 загальноуніверситетських заходів, серед 

яких, зокрема:  

1. Конкурс краси, мужності та таланту «Містер ЗНУ-2015»; 

2. Конкурс краси, грації та таланту «Міс ЗНУ-2015»; 

3. Конкурс художньої самодіяльності студентів 1-5 курсів 

«Студентська весна-2015», гала-концерт конкурсу; 

4. Проведено фестивалі: хореографічний «Танок, як стиль життя», 

вокальний «Голос ЗНУ», фестиваль стендапів «Stand Up in ZNU», 

короткометражних фільмів «Short Film Fest»; 

5. Закриття спартакіади ЗНУ 2014-2015 н.р.; 

6. Святкування Міжнародного Дня знань «1 вересня»; 

7. Відзначення  Дня фізичної культури;  

8. Відкриття спартакіади ЗНУ 2015-2016 н.р.; 

9. День українського козацтва; 

10. Музичні перерви – «Квартирник Центру культури», «День Миру», 

«День працівників освіти», «70-річчя визволення м. Запоріжжя від 

фашистських загарбників»; 

11. Щорічний конкурс художньої самодіяльності студентів 

«Дозвольте відрекомендуватися, 1-й курс!» (4 конкурсні дні);  

12. Гала-концерт конкурсу художньої самодіяльності студентів 

«Дозвольте відрекомендуватися, 1-й курс» на якому були визначені 

найталановитіші студенти-першокурсники, кращі номери та факультети; 

13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія 

розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх 

акторів у третьому тисячолітті»; 
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14. Квест «Гра почалась» для першокурсників ЗНУ, у якому взяли 

участь 14 команд із усіх факультетів ЗНУ та ЕПК, більше 140 студентів;   

15. У квітні 2015 завершено сезон 2014-2015 рр. Відкритої Ліги КВК 

на Кубок ректора ЗНУ, розпочато новий сезон Ліги. У Фестивалі нового 

сезону взяли участь 17 команд різних ВНЗ м. Запоріжжя та області, Ліга 

вийшла на обласний рівень, проведено ігри чвертьфіналу Ліги;  

16. Святковий новорічний концерт та відкриття ректорської 

новорічної ялинки; 

17. Новорічний квест для студентів ЗНУ; 

18. Відкриття та закриття супер-кубку з міні футболу;  

19. Відкриття та закриття турніру з міні-футболу імені В.О. Толока. 

Крім того, центр культури долучився до організації та проведення 

більше 200 заходів на всіх факультетах ЗНУ та до загальноміських та 

обласних заходів:  

1. Святковий концерт, присвячений Міжнародному Дню студента – 

(на запрошення управління у справах сім’ї та молоді Запорізької міської 

адміністрації, місце проведення – міська рада); 

2. Чемпіонати зі спортивного «Що? Де? Коли?» серед школярів та 

студентів Запорізької області (спільно із Запорізьким обласним центром 

молоді, місце проведення – актова зала навчального корпусу № 2 ЗНУ); 

3. День студента (на запрошення Запорізької міської адміністрації, 

місце проведення – Запорізька міська рада);  

4. Відзначення на рівні міста та області Міжнародного дня студента; 

5. Святковий концерт «День залізничника»; 

6. Пісенний обласний фестиваль «Зорепад»; 

7. Відбіркові тури зі спортивного «Що? Де? Коли?» серед студентів та 

школярів області; 

8. Обласний захід «День захисника вітчизни»; 

9. Міжнародний конкурс «Дивосвіт 2015»; 

10. Всеукраїнський фестиваль «Таланти Хортиці»; 
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11. Всеукраїнський фестиваль «INSPIRATION DANCE FEST» (Харків). 

Протягом року центр культури взяв участь у багатьох благодійних 

акціях та концертах: більша частина заходів ЦК були благодійними, також 

колективи ЦК долучилися більш ніж до 30 благодійних факультетських, 

міських та обласних акцій і фестивалів. 

Учасники студій центру культури взяли участь в обласному та 

міському етапах молодіжного фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад 

2015» та обласному конкурсі патріотичної творчості «Спадщина – 2015». 

Команда КВК взяли участь у: Ліга Сміху (м. Одеса, телевізійна версія, 

м. Київ), Відкрита Запорізька Ліга КВК (Кубок губернатора Запорізької 

області), Молодіжна Ліга КВК. 

Команда зі спортивного «Що? Де? Коли?» Запорізького національного 

університету постійно посідає призові місця на обласних Чемпіонатах зі 

спортивного «Що? Де? Коли?» та «Брейн-рингу». 

Співробітники центру культури є засновниками, адміністраторами та 

модераторами багатьох груп у соціальній мережі «ВКонтакті». Необхідно 

зазначити, що з моменту створення першої групи в соціальній мережі, значно 

зросла кількість глядачів та учасників культурно-масових заходів нашого 

вишу, що допомагає виокремити конкретну інформацію, наприклад, щодо 

культурних заходів у ЗНУ, іноді доволі складно – адже у виші відбувається 

безліч різноманітних заходів, конференцій, проектів, і вони не завжди 

встигають заздалегідь поінформувати про ту чи іншу подію. Створивши 

вузько спрямовані групи у мережі «ВКонтакті», орієнтовані виключно на 

студентську молодь та абітурієнтів, центр культури створив специфічний 

інформаційний простір, який об’єднує активне студентство вишу навколо 

різноманітних проектів, конкурсів, фестивалів тощо. Співпраця з головами 

культурно-масових секторів студентських рад факультетів саме у соціальних 

мережах дозволила набагато швидше доводити інформацію до кожної 

академічної групи факультету.  
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Працевлаштування випускників. Із початку 2015 року розпочалася 

розбудова концепції діяльності Центру кар’єрного розвитку. У рамках цього  

були проведені серії майстер-класів від провідних підприємств міста та 

області, започатковано сектор із питань працевлаштування в активах 

студентських рад факультетів, проведено низку презентацій підприємств із 

метою подальшого працевлаштування, база роботодавців-партнерів 

збільшилася завдяки 15 укладеним договорам про співробітництво з 

провідними підприємствами міста. Одним із напрямків діяльності є 

проведення спільних заходів із факультетами та Запорізьким обласним 

центром молоді. Також робота спрямована на працевлаштування випускників 

до навчальних закладів міста та області, у результаті 42 випускники, які 

закінчили у 2015 році навчання за денною формою за напрямами 

(спеціальностями) педагогічного профілю та уклали на строк не менше як 

три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладах і прибули до місць роботи, отримали одноразову 

грошову допомогу. 

Протягом року було підписано 8 тристоронніх угоди «вищий 

навчальний заклад-студент-роботодавець» зі студентами 2-го курсу, які 

навчаються за напрямами та спеціальностями педагогічного профілю на 

умовах державного замовлення та цільовим направленням.  

На початку навчального року було направлено листи до відділів освіти 

з метою перевірки відпрацювання випускниками трирічного терміну згідно з 

укладеними договорами. На основі результатів перевірки було підготовлено 

9 пакетів документів для подання судового позову. 

Ведеться постійна співпраця з місцевими органами виконавчої влади, 

Запорізьким обласним центром зайнятості, Запорізькою торгово-

промисловою палатою та ін.  
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7. Соціальний захист співробітників та студентів. Охорона праці. 

 

За звітний період на виконання п. 10.14 контракту 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 усіх членів трудового колективу. 

Заробітна плата виплачується вчасно. Своєчасно і у повному обсязі 

виплачуються відпускні та матеріальна допомога до відпустки. 

Стимулюється якісна та сумлінна праця, виробничі досягнення, плідні 

наукові та творчі надбання, зростання інтелектуального потенціалу фахівців. 

Вжиті заходи щодо пом’якшення впливу інфляційних процесів на 

доходах працівників. Попри відсутність у кошторисі 2015 року видатків на 

індексацію заробітної плати, індексація здійснювалась щомісячно, на що 

спрямовано 4 млн. 761 тис. 289 грн. 

Збережені надбавки необов’язкового характеру (за складність і 

напруженість у роботі, високі досягнення у праці, виконання особливо 

важливої роботи), котрі виплачуються виключно за рахунок коштів власних 

надходжень. Ці виплати вартують за звітний період 2015 року (11 місяців) 

університетській скарбниці 3 млн. 023 тис. 709 грн. 

Виконуються наші зобов’язання  щодо виплати винагороди за захист 

дисертацій. Впродовж 2015 року на ці заходи використано 144 тис. 860 грн.  

Стимулюється тривала та сумлінна праця, особистий внесок 

співробітників у загальні університетські здобутки. На грошове заохочення 

за 11 місяців поточного року використано майже 1,2 млн. грн. 

Середня заробітна плата за листопад 2015 року становить 4 тис. 093 

грн., а за період з початку року – 3 тис. 734 грн. 
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Бажано, щоби соціальні параметри збільшувалися вищими темпами. 

Разом з тим, необхідно дотримуватись розумної межі, адже видатки на фонд 

оплати праці та сплату за спожиті енергоносії сягають 80% кошторису 

університету. 

Дбаючи про матеріальне забезпечення студентства, підтримуючи 

утвердження студентського самоврядування, розвиток студентської науки, 

університет практичними діями сприяє становленню «економіки знань». 

Удосконалюючи управління коштами, університет зумів спрямувати на 

індексацію стипендій студентів та аспірантів 3 млн. 162 тис. 787 грн., хоча 

кошторисні призначення на виплату стипендій не враховували видатки на 

індексацію. 

За успіхи у навчанні, активну участь у громадському житті 

премійовано 143 студенти та аспіранти на загальну суму 93 тис. 860 грн., 134 

студенти, які опинилися у матеріальній скруті, одержали грошову допомогу 

на 24 тис. 485 грн. 

Нині студентська рада університету має фінансові можливості 

виконувати у повному обсязі самоврядні функції. На їх реалізацію Вчена 

рада виділила понад 310 тис. грн. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» на підтримку 

наукового товариства студентів, аспірантів та докторантів у 2015 році Вчена 

рада виділила 40 тис. грн. 

Вартість проживання студентів у гуртожитках на 2015–2016 

навчальний рік встановлено на рівні 40% від академічної стипендії, хоча 

фактичні видатки на їх утримання, у зв’язку з підвищенням тарифів, 

перевищують такий граничний розмір. Покриття таких соціальних видатків 

відноситься на результати діяльності університету. 

Запорізький національний університет займав і займає активну  

позицію щодо забезпечення умов для навчання особам, які постраждали 

внаслідок анексії Автономної Республіки Крим та воєнних дій, які 

відбуваються в зоні АТО. Із огляду на окупацію території Автономної 
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Республіки Крим та м. Севастополя, а також дії так званих ЛНР і ДНР були 

змушені перевестись із вищих навчальних закладів Автономної Республіки 

Крим та окремих районів Луганської та Донецької областей до Запорізького 

національного університету і його структурних підрозділів близько 170 осіб. 

На різних факультетах Запорізького національного університету навчається 

25 студентів, які мають статус переселенців із зони АТО. 14 таких осіб 

вступили до ЗНУ на перший курс. 

Як і передбачено Колективним договором, надаються, кому належить, 

додаткові оплачувані відпустки. 

У жорстких умовах браку коштів, урядових обмежень їх використання, 

продовжується пошук шляхів поліпшення утримання університетської 

матеріально-технічної бази, оновлення обладнання та їх інвентарю. 

У цьому році виконані ремонтні роботи вартістю понад 600 тис. грн., 

що покращило умови освітнього процесу. На суму понад 200 тис. грн. 

придбано обладнання. 

Охорона праці.  

Під моїм особистим контролем перебувають питання, пов’язані з 

охороною праці в університеті, зокрема, й щодо її фінансового та 

матеріального забезпечення. Так, лише на придбання спецодягу та взуття 

використано понад 57 тис. грн. та забезпечення спецмолоком – понад         

36,0 тис. грн. 

Протягом 2015 року відділом охорони праці проводилася робота з 

координації діяльності всіх структурних підрозділів по створенню безпечних 

і здорових умов проведення навчально-виховного процесу, контролю за 

дотриманням виконання вимог нормативних актів та документів, навчання з 

питань охорони праці. 

Невід’ємною частиною роботи відділу є проведення вступних 

інструктажів з охорони праці зі знов прийнятими на роботу співробітниками.  



 

41 

 

У 2015 році таких інструктажів було проведено 204. Проведені 

навчання та перевірка знань із питань охорони праці знов призначених 

керівників підрозділів із оформленням протоколів (12 осіб).  

У вересні місяці згідно з наказом ректора від 26.08.2015 р.  № 344  були 

організовані відділом охорони праці та проведені  кураторами академічних 

груп інструктажі з безпеки життєдіяльності зі студентами-першокурсниками.  

Відділом охорони праці  проводяться перевірки стану організації 

роботи з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки в 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.  

У 2015 році викладачами ДП «Запорізький навчально-курсовий 

комбінат» проведене навчання (без відриву від виробництва)  з курсу 

«Охорона праці для верстатників деревообробних верстатів» ‒ 10 осіб. 

Також, проведене навчання  з курсу «Верстатник деревообробних верстатів» 

‒ 3 особи. 

Згідно з розпорядженням проректора з АГР від 22.10.2015 р. № 4, у 

листопаді сумісно з начальниками служб та підрозділів, працівники яких 

виконують роботи з підвищеною небезпекою, проведена перевірка їх знань із 

охорони праці. 

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 жовтні 2014 року такий медогляд пройшли 62 

співробітники, а у 2015 році – 12 працівників університету. 

У 2015 році зареєстровано 2 нещасних випадків зі співробітниками  

університету, пов’язаних із виробництвом.  
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Побутовий травматизм у 2015 році зріс на 5 випадки (у порівнянні з 

2014 роком).  Майже 30 % побутових травм припадає на співробітників віком 

від 60 до 81 року. А кількість днів непрацездатності цієї категорії 

співробітників складає майже 50% від всього обсягу днів непрацездатності з 

причин побутового травматизму.  

Постійно контролюється одержання співробітниками спецодягу, 

засобів індивідуального захисту, миючих засобів, молока (як компенсацію дії 

шкідливого фактору його отримують 53 співробітники), що передбачено VI 

розділом Колективного договору.   

Протягом 2015 року проведено оновлення наочної  агітації і стендів із 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, із Правил дорожнього руху.   

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 13.10.2015 

№ 1/9-488, щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху, в академічних 

групах університету проведені кураторські години з питань безпеки 

дорожнього руху. До Дня охорони праці були проведені лекції для студентів 

університету співробітниками Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві, а також   фахівцями  з Навчально-методичного 

центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності в Запорізькій області.  

У вересні 2015 року проведено «Місячник знань з безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки» метою якого була профілактика 

травматизму невиробничого характеру, запобігання пожеж та формування у 

студентів світоглядних та етичних основ здорового способу життя (наказ 

ректора від 19.08.15 № 341). Також цим наказом передбачено навчання 

співробітників і працівників, які працюють у найбільш пожежонебезпечних 

місцях (об’єктах). Такі навчання проведені у науковій бібліотеці, ремонтно-

будівельній групі, відділі матеріально-технічного постачання, загальному 

відділі. Передбачено провести у поточному році заняття у відділі 

автотранспорту, комбінаті громадського харчування та гуртожитках. 

У листопаді 2015 для мешканців гуртожитків університету проведено  
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зустрічі-лекції на тему «Пожежна безпека та безпека життя у 

повсякденності». Під час заходів було проведено ознайомлення з основними 

причинами виникнення пожеж у побуті, про фактори ураження, уникнення 

пожежонебезпечних ситуацій та алгоритм дій при пожежі. 

Із метою надання методичної допомоги на веб-сайті університету у 

2015 році започатковано сторінку «Відділ охорони праці» на якій розміщено 

інформаційні та методично-допоміжні матеріали (накази ректора, інструкції, 

пам’ятки  тощо) з охорони праці та пожежної безпеки.  

 

8. Розвиток матеріально-технічної бази університету, забезпечення 

ефективності використання державного майна 

 

Протягом 2015 року продовжувалось втілення у практику роботи 

набутого досвіду позитивних економічних та фінансових перетворень, що 

сприяло забезпеченню на належному рівні коштами завдань соціального 

характеру, а також створити надійні передумови для здійснення навчально-

виховного процесу, подальшого зміцнення матеріально-технічної бази. 

Головним чинником досягнення сталого фінансового становища був, як 

і у минулі роки, вчасно реалізований комплекс профорієнтаційної роботи і 

всієї вступної кампанії 2015 року. 

Виконано завдання держави на підготовку спеціалістів за усіма 

освітніми ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями ‒ молодший 

спеціаліст,  бакалавр, спеціаліст, магістр. 

Високий потенціал науково-педагогічних кадрів університету, також є 

одним із визначальних факторів вибору навчання у нашому вищому 

навчальному закладі. 

Дохідна частина кошторису університету за 2015 рік збільшилась у 

порівнянні з 2014 роком на 2,9 млн. грн. Зокрема, збільшено на 5 % доходи 

від основної діяльності та на 2,2 % від додаткових послуг. 
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Збільшення обсягу коштів, отриманих за навчання від студентів 

зумовлено, в основному, за рахунок подальшого навчання резерву студентів 

контрактної форми, сформованому у попередніх роках. Спостерігається 

тенденція зменшення кількості вступників на ОКР спеціаліста та зростання 

вступу на освітній рівень магістра. У порівнянні з минулим роком, після 

закінчення бакалаврату більша кількість студентів виразили бажання 

продовжувати навчання на заочній формі. Окремо хочеться відзначити 

збільшення кількості студентів, які опановують одразу декілька 

спеціальностей. На 10 % збільшилась кількість вступників на старші курси на 

базі ОКР молодшого спеціаліста. Активно використовуються можливості 

наповнення доходів кошторису університету за рахунок впровадження 

додаткових освітніх послуг, передбачених чинним законодавством, 

використання майна, господарської діяльності: 

 довузівська підготовка до вступу абітурієнтів ‒ +7,6%; 

 аспірантура та докторантура ‒ +31,6%; 

 центри з вивчення іноземних мов ‒ +18,5%. 

Від оренди майна надійшло 378 тис. грн., що відображає збільшення 

доходів від цього напряму діяльності майже на 40%. 

Збільшились надходження від послуг, що надає Інформаційно-

виробничий вузол університету, за рахунок збільшення кількості навчальних 

закладів-замовників. 

У 2015 році Запорізьке обласне відділення фонду соціального захисту 

інвалідів виділило університету фінансову допомогу у розмірі 368,22 тис. 

грн. на придбання додаткового робочого місці для інваліда 1 групи по зору 

Клопоти Є.А., яке включає портативний тактильний дисплей Брайля, принтер 

Брайля та програмно-технічний комплекс зі спеціалізованим програмним 

забезпеченням. 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.  
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За 11 місяців 2015 року до бюджетів усіх рівнів університетом із 

загального та спеціального фондів сплачено понад 37,2 млн. грн., (в т.ч. 

військового збору на суму 980 тис. грн., податку з доходів фізичних осіб ‒ 9,2 

млн. грн., Єдиного внеску ‒ 26,3 млн. грн., податку на додану вартість ‒ 

675,6 тис. грн.), що тотожно 53% обсягу всього фінансування за загальним 

фондом. 

Університетом протягом 2015 року досягнуто певних успіхів в 

адміністративно-господарській діяльності. Усвідомлюючи необхідність 

збереження високого рейтингу університету в освітньому просторі краю (та і 

України загалом), запорукою чому є переконлива якість навчально-

виховного процесу у нашому навчальному закладі, пріоритет надається 

зміцненню матеріально-технічної бази, зокрема студентських гуртожитків, 

благоустрою студентського містечка. Попри обмеження, встановлені 

Постановою КМУ від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів 

та недопущення втрат бюджету», університет все ж таки зумів вишукати 

шляхи оновлення матеріально-технічної бази, хоча у дещо менших обсягах.  

На капітальний ремонт навчальних корпусів, об’єктів благоустрою 

використано 470,2 тис. грн., на поточний ремонт ‒ близько 130 тис. грн. У 

складних умовах економічної кризи вдалося виконати значний обсяг 

ремонтно-будівельних та опоряджувальних  робіт на об’єктах університету. 

Із найбільш значимих можна назвати виконання робіт  з капітального 

ремонту частини покрівлі спортивного корпусу на площі понад 450 кв. м. 

(кошторисна вартість 160,0 тис. грн.), капітальний ремонт 4-го поверху 

навчального корпусу № 2 (кошторисна вартість 482,0 тис. грн.), капітальний 

ремонт 2-го поверху навчального корпусу № 2 (кошторисна вартість 856,0 

тис. грн.). Виконаний ремонт сходин спортивного корпусу. Проведені також 

поточні ремонти у навчальних корпусах та гуртожитках університету. 

Великий обсяг робіт виконується по реконструкції та благоустрою 

студентського містечка. На площі 3850 кв. м. укладено плитку ФЕМ, 
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замінено бордюри та поребрики, змонтовано систему збору та відводу 

дощових вод. Виконані роботи по реконструкції відмостки біля навчального 

корпусу № 6. Значний обсяг ремонтно-будівельних та опоряджувальних 

робіт на об’єктах університету виконаний силами ремонтно-будівельної 

групи університету:  

Гуртожиток № 2 - установка 10 нових дверних блоків; 

- ремонт туалету на 4 поверсі, душової у 

підвалі 

Гуртожиток № 3 - ремонт плитки, стелі, туалетів та 

умивальників; 

- ремонт душових; 

Гуртожиток № 4  - ремонт кім. № 912; 809,709,509 – утеплення 

стін; ремонт коридорів на 1–9 поверхах та 

кухонь.  

Навчальний корпус № 1  - ремонт кім. № 2 

Навчальний корпус № 2  - ремонт ауд. № 325, 318, 219 (без 

лінолеуму);  

 - коридор 2 поверху  

Навчальний корпус № 3  - ремонт ауд. № 313, 113 (мала); слюсарня 

для водіїв 

Навчальний корпус № 4  - ремонт ауд. № 318, 319, 320, 317, (№ 335 в 

процесі роботи) 

Навчальний корпус № 5  - лакування підлоги (прибл. 300 кв. м),  

ауд.  № 115 

Навчальний корпус № 6  - гардероб, протезисти (без лінолеуму)  

Спорткомплекс  - ремонт приміщень  разом зі студентським 

будзагоном 

Коледж  - ремонт буфету 

Гараж  - утеплення ангару на 70 % 

Центральний склад  - ремонт коридорів 

Господарський двір  - покрівля на складах (100 кв. м) 

Підготовка бази «Славутич» 

Навчальні корпуси № 2, № 3 – закладка приямків 

Гуртожитки ‒ виготовлення 658 щитків для ліжок 

Скління вікон гуртожитків – 70 кв. м 
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Належним чином забезпечується підготовка та надійна експлуатація 

об’єктів навчального призначення, гуртожитків, інженерних систем 

енергозабезпечення університету. 

Значний обсяг робіт та заходів проведено університетом  у сфері 

енергозбереження та раціонального використання енергоресурсів. 

Так, у 2015 році було замінено понад 320 погонних  метрів сталевих 

трубопроводів, що постійно  виходили з ладу, на металопластикові. Замінено 

190 секцій приборів опалення. 

Виконані роботи по реконструкції водоводу до навчального корпусу 

№ 8, із прокладкою нових трубопроводів та підключенням до мереж 

«Водоканалу» (кошторисна вартість робіт 70,0 тис. грн.), 

Закінчено повністю теплоізоляцію всіх мереж опалення та гарячого 

водопостачання. 

Встановлено лічильник теплової енергії в гуртожитку № 2. 

Виконана промивка системи опалення в навчальних корпусах та 

гуртожитках університету. Проведені гідравлічні випробування системи 

опалення, перевірка 141 манометрів та двох лічильників тепла. 

Виконаний частковий ремонт системи водопостачання та 

водовідведення в гуртожитку № 4. 

Перевірена система вентиляції в гуртожитках № 2, 3, 4. 

Створені запаси посипкового матеріалу. 

Виконані роботи з перевірки 10 лічильників та проведена модернізація 

вузлів обліку електричної енергії. 

У наступному році перед колективом стоять серйозні виклики. Стрімке 

зростання цін і тарифів на енергоносії вимагає адекватного збільшення 

видатків на їх споживання. Наприклад,  1 кіловат-година електроенергії 

коштує 1 грн. 83 коп. проти 1 грн. 34 коп., 1 гігакалорія тепла для корпусів 

1588 грн. проти 1351 грн. і для гуртожитків 1 гігакалорія тепла збільшилась 

на 270 грн. 
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За розрахунками видатки на енергоносії у 2015 році збільшаться на       

3 млн. грн. Нам належить уже сьогодні опрацювати та застосувати 

радикальні заходи щодо енергозаощадження. 

Ми не можемо зупинити розвиток університету, виплачуючи лише 

заробітну плату та сплачуючи спожиті енергоносії. 

Університетська політика енергозаощадження, основні завдання якої 

були визначені у попередні роки, засвідчила правильність обраного шляху, 

щорічно наповнюється кращими науковими розробками, що дає можливість 

перезавантажувати видатки на оплату послуг за енергоносії на інші потреби 

складного університетського господарства. 

Переконливим прикладом є скорочення натуральних і фінансових 

показників споживання теплової енергії. У 2015 році було зменшено 

використання теплоенергії на 360 Г/кал., що у вартісному розрахунку 

становить економію близько 360 тис. грн. (і це за умови, коли тарифи на 

тепло невпинно зростають). 

У 2015 році завдяки енергозаощаджувальним заходам зменшено 

споживання електроенергії на 5%. Але необхідно зазначити, що до 

енергозаощадження повинен долучитись кожен. 

Проводяться подальші роботи з енергозбереження. У поточному році 

виготовлено пластикових вікон та дверей на суму 367,5 тис. грн., вартість 

виробництва яких вдвоє нижча ніж у сторонніх виробників та 

постачальників. 

Із метою економного та раціонального використання електроенергії 

виконано ремонт електрощитових, встановлено сучасні лічильники 

електроенергії, із наступним їх підключенням до створюваної системи 

автоматичного обліку та моніторингу споживання електроенергії.  

Проводиться цілеспрямована планова заміна джерел освітлення, при 

цьому лампи розжарення замінюються на люмінесцентні та компактні 

енергозберігаючі. Крім значного покращення рівнів освітлюваності, це дає 

змогу економити близько 75% електроенергії витраченої на освітлення. 
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На даний час із загальної кількості в університеті 7854 освітлювальних 

приладів, люмінесцентних ламп близько 4,0 тис. одиниць, компактних 

енергозберігаючих – понад 1800 одиниць, але все ще є значною кількість 

приладів з лампами розжарення – 2054 одиниць, або близько 26 %, які 

споживають близько 50 % електроенергії, що використовується на 

освітлення. 

Значну економію теплової енергії дає також заміна скління на 

металопластикове (до 30 %). Ця робота проводиться постійно, але 

впровадження таких заходів пов’язане зі значними капіталовкладеннями. 

Цього року було замінено на металопластикове  420 кв. м. скління. 

Доречним буде довести до відома, що за поточний рік університетом 

спожито енергоресурсів на суму 7,6915 млн. грн., в т.ч. теплова енергія – 

4,242 млн. грн., електроенергія – 2,746 млн. грн., водопостачання та 

водовідведення – 0,703 млн. грн. Це ще раз вказує на надзвичайну важливість 

енергозбереження. 

Робота у цьому напрямі має бути цілеспрямованою і постійною.  

Були виконані роботи по модернізації та ремонту системи 

автоматичного регулювання та управління подачі теплоносія, при цьому 

навчальні корпуси та допоміжні будівлі повинні у неробочий час 

опалюватись на знижених автоматично параметрах теплоносія, що дасть 

змогу економити щорічно до 10% теплоенергії. 

 Перспективними напрямами залишаються перехід на економічні 

джерела освітлення, металопластикове скління, заміна сталевих 

трубопроводів на пластикові з відповідною теплоізоляцією, поряд з суто 

організаційними заходами (пропаганда раціонального енерговикористання, 

застосування системи штрафних санкцій та заохочень), своєчасне та якісне 

технічне обслуговування і ремонт інженерно-технічних мереж, будівель та 

автотранспорту. Будівлі, споруди та інженерні мережі університету 

підтримуються у належному стані, придатному до використання відповідно 

до цільового призначення. 
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9. Організаційно-правова робота.  

Забезпечення дотримання чинного законодавства та 

виконання положень Статуту університету 

 

Важливим напрямом моєї ректорської діяльності є забезпечення 

законності у всіх сферах роботи університету, забезпечення договірної 

дисципліни, захисту прав та законних інтересів вишу та окремих членів 

трудового колективу, на виконання п. 10.19 контракту. 

Щопонеділка мною, як ректором, здійснюється особистий прийом 

громадян у присутності начальника юридичного відділу. Результати усних 

звернень громадян реєструються у картках особистого прийому, де 

зазначаються персональні дані особи, питання та результати розгляду із 

зазначенням відповідальних осіб. Впродовж 2015 року (до 10.12.2015 р.) на 

прийом до ректора звернулось 147 осіб. 

Було забезпечено законність і прозорість вступної кампанії 2015 року, у 

тому числі щодо абітурієнтів пільгових категорій. Співробітниками 

юридичного відділу університету було надано роз’яснення вступникам, які 

документи необхідно надати до приймальної комісії, що підтверджують їх 

статус та право на пільговий вступ, складено 202 юридичних висновки щодо 

права вступу на пільгових умовах.  

В університеті активно та результативно здійснюється претензійна та 

позовна робота.  

За звітний період юридичним відділом були підготовлені претензії 

працівникам, які звільнились із ЗНУ та порушили умови Угод з метою 

досудового врегулювання спору.  

Усього у 2015 році університет брав участь у якості сторони у 

судовому розгляді у 15 справах, із яких у 11 справах у якості позивача, 2 

справи – у якості відповідача, 1 справа – у якості третьої сторони, 1 справа – 

у якості заінтересованої особи.  

У 8 справах, де ЗНУ брав участь у якості позивача – позови задоволені. 

Ще 3 справи перебувають на розгляді в суді. У 2 справах, де ЗНУ виступав у 
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якості відповідача – позов не задоволено (тобто, рішення винесено на 

користь ЗНУ). У справі, де ЗНУ в якості заінтересованої особи – ухвала про 

залишення скарги боржника без розгляду (тобто, ухвала на користь ЗНУ).  

1 справа, в якій ЗНУ у якості третьої особи, ще перебуває на розгляді в 

суді.  

У 2015 році були прийняті рішення щодо стягнення грошових коштів 

на користь ЗНУ: 

 про стягнення заборгованості по оплаті навчання у розмірі       

10 105 грн. 00 коп.; 

 про стягнення одноразової адресної грошової допомоги у розмірі 

17 205 грн. 00 коп.; 

 скасування повідомлення про рішення ДПІ в Орджонікідзевському 

районі на суму 4 355 грн. 61 коп.  

Постійно здійснюється робота щодо підготовки та подання заяв до 

виконавчих служб із приводу виконання рішень, прийнятих на користь 

університету. Співробітниками юридичного відділу здійснюється робота у   

61 справі виконавчого провадження. 

Із метою підвищення правової культури та обізнаності співробітників 

та осіб, які навчаються в Запорізькому національному університеті, створено 

сайт юридичного відділу ЗНУ, на якому розміщується та постійно 

оновлюється різноманітна правова інформація. А саме: нормативно-правові 

акти в сфері освіти, форми типових договорів, контрактів та угод, юридичні 

консультації, правові новини тощо. 

 

 

10. Особиста науково-педагогічна та громадська робота. 

Структура заробітної плати 

 

За звітний період мною проведено таку науково-педагогічну і 

громадську роботу. Протягом навчального року виконую навчальне 
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навантаження в обсязі 180 годин з керівництва аспірантами, дипломними 

роботами. 

Керую написанням: наукової роботи аспірантів першого року денної 

форми навчання: 

 Бартиш Р.В. (тема дисертаційного дослідження «Інформаційна 

політика США та РФ на прикладі громадянської війни в Лівії 2011 

р.: порівняльний аналіз»); 

 Сергієнко Я.Ю. (тема дисертаційного дослідження «Європейський 

вектор зовнішньої політики ФРН (1990-2005 рр.)»); 

 Сулейманов Е.М. (тема дисертаційного дослідження «Інтеграція 

іммігрантів з країн пострадянського простору до британського 

суспільства (друга половина XX – початок XXI ст..): історико-

політологічний аспект»). 

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 № 261 від 

06.03.2015). У 2015 році відбулося 8 засідань Спеціалізованої вченої ради, 

на яких проведено захисти 6 дисертацій. За дорученням Міністерства 

освіти і науки України очолювана мною Спеціалізована вчена рада у 2015 

році здійснила колективне рецензування (додатковий розгляд) 1 

докторської та 1 кандидатської дисертації. 

У лютому 2015 року керував науково-дослідним проектом  «По той 

бік Дніпра», що здійснювався за підтримки Відділу преси, освіти та 

культури посольства США в Україні. У межах проекту було проведено: 

соціологічне опитування мешканців м. Запоріжжя, створено фільм-лекцію, 

проведено круглий стіл та всеукраїнську науково-практичну конференцію, 

видано науковий збірник за матеріалами конференції. 
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Керував підготовкою та проведенням Всеукраїнської науково-

практичної конференції «По той бік Дніпра: вплив контраверсійних образів 

«іншого українця» на формування ментальних кордонів», яка пройшла на 

базі історичного факультету ЗНУ у лютому 2015 року 

Підготував наукову статтю до збірник: «По той бік Дніпра: вплив 

контраверсійних образів «іншого українця» на формування ментальних 

кордонів: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції» 

(Запоріжжя, 6 лютого 2015 року). – Запоріжжя: Інтер-М, 2015. – С. 7–9. 

Я є Президентом Запорізького обласного відділення Малої академії 

наук України, членом редакційної колегії фахового видання «Наукові 

праці історичного факультету Запорізького національного університету», 

затвердженого Постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 

2010 року та включеного до оновленого переліку фахових видань. 

Із 25 листопада 2014 року я, як ректор університету, працюю на 

безоплатній основі. 
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ПИТАННЯ,  

ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

СІЧЕНЬ 

 

1. Підсумки наукової діяльності ЗНУ у 2014 році: здобутки, недоліки та 

перспективи на 2015 рік. 

2. Стан та перспективи комп’ютеризації навчально-наукової діяльності та 

системи управління університетом. 

3. Діяльність органів студентського самоврядування університету в 2014-

2015 навчальному році: стан, недоліки, перспективи. 
Протокол № 6 від 27.01.2015 

 

ЛЮТИЙ 

 

1. Про роботу центру післядипломної освіти: надбання, недоліки, 

перспективи. 

2. Затвердження звіту про виконання кошторису за 2014 рік та схвалення 

кошторису на 2015 рік. 

3. Про хід виконання рішень Вченої ради університету за 2014 рік. 
Протокол № 7 від 24.02.2015 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

 

1. Якість освіти в університеті: стан та шляхи підвищення. 

2. Інформаційно-рекламна діяльність університету. 

3. Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на 

математичному факультеті. 
Протокол № 8 від 31.03.2015 

 

КВІТЕНЬ 

 

1. Вибори голови вченої ради Запорізького національного університету. 

2. Міжнародна науково-освітянська діяльність університету: надбання, 

недоліки та перспективи. 

3. Виховна робота в університеті: стан та перспективи. 

4. Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на факультеті 

іноземної філології. 
Протокол № 9 від 28.04.2015 

 

ТРАВЕНЬ 

 

1. Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на 

філологічному факультеті. 

2. Про роботу наукової бібліотеки ЗНУ: здобутки, проблеми, перспективи. 
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3. Висунення кандидата у члени Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 
Протокол № 10 від 26.05.2015 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1. Про заходи щодо організованого початку 2015-2016 навчального року. 

2. Про організацію літнього відпочинку викладачів, співробітників та 

студентів ЗНУ. 

3. Про план роботи Запорізького національного університету на 2015-2016 

навчальний рік. 

4. Про план роботи Вченої ради Запорізького національного університету на 

2015-2016 навчальний рік. 
Протокол № 11 від 23.06.2015 

 

СЕРПЕНЬ 

 

1. Про проведення додаткового набору вступників та про внесення змін до 

правил прийому ЗНУ. 
Протокол № 1 від 26.08.2015 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1. Пріоритетні напрямки розвитку університету на 2015-2016 н.р. 

2. Про основні завдання профорієнтаційної роботи на 2015-2016 навчальний 

рік. 
Протокол № 2 від 08.09.2015 

1. Підсумки вступної кампанії 2015 року. 

2. Електронне забезпечення освітнього процесу в університеті: стан, 

проблеми, перспективи. 
Протокол № 3 від 29.09.2015 

 

ЖОВТЕНЬ 

 

1. Про результати ліцензування та акредитації у 2014-2015 навчальному році 

та завдання на 2015-2016 навчальний рік. 

2. Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на факультеті 

фізичного виховання. 

3. Діяльність Центру гендерної освіти у 2015-2016 навчальному році: стан, 

проблеми, перспективи. 
Протокол № 4 від 27.10.2015 

 

ЛИСТОПАД 

 

1. Підсумки прийому до аспірантури і докторантури ЗНУ та перспективи 

підготовки науково-педагогічних кадрів. 
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2. Про Правила прийому до ЗНУ у 2016 році. 

3. Про роботу Економіко-гуманітарного факультету ЗНУ у м. Мелітополі: 

стан, проблеми, перспективи розвитку. 
Протокол № 5 від 01.12.2015 

 

 

ГРУДЕНЬ 

1. Академічна мобільність викладачів, аспірантів, докторантів та студентів 

університету: стан та перспективи. 

2. Досвід інтеграції студентів факультету журналістики в мас-медійне 

професійне середовище. 

3. Пропозиції щодо резерву на керівні посади університету. 
Протокол № 6 від 18.12.2015 
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НАКАЗИ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ. 

 

Січень 

№ 05 від 12.01.2015 Про графік навчального процесу у 2015/2016 н.р. 

№ 07 від 14.01.2015 Щодо заходів безпеки в університеті 

№ 09 від 14.01.2015 Про затвердження складу та термінів роботи 

екзаменаційних комісій на юридичному факультеті 

№ 10 від 15.01.2015 Про проведення інформаційно-консультативної 

зустрічі з питань ЗНО та вступної кампанії у 2015 р. 

№ 11 від 16.01.2015 Про проведення I-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 2014/2015 н.р. 

№ 14 від 16.01.2015 Про проведення навчально-методичних зборів 

керівного складу цивільного захисту, органів 

управління та сил ЦЗ 

№ 16 від 16.01.2015 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «По той бік Дніпра: вплив 

контраверсійних образів «іншого українця» на 

формування ментальних кордонів» 

№ 18 від 16.01.2015 Про організацію роботи приймальної комісії на 2015 

рік 

№ 27 від 23.01.2015 Про проведення II-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт за галуззю «Слов’янські 

мови та літератури (у т.ч. російська мова та 

література)» 

№ 29 від 23.01.2015 Про проведення Міжрегіональної науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених 

«Сучасні тенденції розвитку менеджменту» 

№ 35 від 27.01.2015 Про проведення Дня відкритих дверей Економіко-

правничого коледжу ЗНУ 

№ 39 від 29.01.2015 Про основні завдання щодо подальшого розвитку 

наукової діяльності на 2015 р. 
 

Лютий 

№ 51 від 09.02.2015 Про результати атестації працівників наукової 

бібліотеки ЗНУ 

№ 53 від 09.02.2015 Про виконання рішень Вченої ради ЗНУ 

№ 56 від 10.02.2015 Про зміни та доповнення до Колективного договору 

№ 61 від 12.02.2015 Про забезпечення підготовки до пробних тренінгів із 

ЗНО у 2015 році 

№ 62 від 12.02.2015 Про проведення V Міжнародної науково-технічної 

конференції «Актуальні проблеми прикладної 

механіки та міцності конструкцій» 

№ 65 від 12.02.2015 Про реалізацію концепції вивчення іноземної мови у 

ЗНУ 

№ 67 від 12.02.2015 Про проведення ІІІ обласного етапу учнівських 
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олімпіад у 2014-2015 навчальному році 

№ 71 від 13.02.2015 Про проведення міжуніверситетської студентської 

наукової конференції «Сучасні аспекти фізико-

математичних досліджень» 

№ 73 від 13.02.2015 Про проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна 

педагогіка» 

№ 78 від 16.02.2015 Про проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту Науково-дослідних робіт учнів-

членів МАН України в 2014-2015 н.р. 

№ 84 від 19.02.2015 Про затвердження Плану основних заходів цивільного 

захисту на 2015 рік 

№ 87 від 20.02.2015 Про перебування в ЗНУ представника медіа-установ 

м. Нансі (Франція) 

№ 88 від 20.02.2015 Про перебування в ЗНУ сертифікованого перекладача 

юридичної та ділової документації (Німеччина) 

№ 91 від 20.02.2015 Про проведення університетської конференції 

присвяченої пам’яті професора В.М. Тихомирова  

№ 95 від 23.02.2015 Про перебування в ЗНУ представника Університету 

дю Мен (Франція) 

№ 103 від 27.02.2015 Про затвердження предметних екзаменаційних, 

фахових атестаційних, відбіркових, апеляційних 

комісій, комісій для проведення співбесід, 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  

№ 105 від 27.02.2015 Про проведення весняної атестації докторантів, 

аспірантів та здобувачів 
 

Березень 

№ 106 від 02.03.2015 Про проведення гендерного аудиту. 

№ 108 від 03.03.2015 Про розробку навчальних планів підготовки 

фахівців за освітніми ступенями бакалавра, 

магістра, ОКР спеціаліста у 2015 році. 

№ 109 від 05.03.2015 Про проведення ІХ Міжнародної конференції 

студентів і молодих вчених «Управління 

соціально-економічним розвитком регіонів та 

держави» 

№ 110 від 05.03.2015 Про проведення VІ Всеукраїнської, тринадцятої 

регіональної наукової конференції молодих 

дослідників «Актуальні проблеми математики та 

інформатики» 

№ 111 від 05.03.2015 Про проведення VІІ університетської науково-
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практичної конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Молода наука-2015» 

№ 112 від 05.03.2015 Про проведення університетської студентської 

науково-практичної конференції «Актуальні 

питання адміністративного права та процесу 

очима молодих вчених» 

№ 117 від 10.03.2015 Про фінансовий звіт університету на 2014 рік та 

кошторис на 2015 рік 

№ 133 від 16.03.2015 Про перебування в ЗНУ представника 

Ліверпульського університету (Великобританія) 

№134 від 16.03.2015 Про проведення Конференції трудового колективу 

ЗНУ 

№ 138 від 17.03.2015 Про проведення пробного ЗНО - 2015 

№ 150 від 25.03.2015 Про проведення студентського кінофестивалю 

 

Квітень 

№ 164 від 02.04.2015 Про проведення першого  етапу Всеукраїнської  

студентської олімпіади з програмування у 

Запорізькій області   

№ 169 від 09.04.2015 Про проведення V Міжнародної наукової 

конференції “Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього країни в умовах 

глобальних конфліктів” 

№ 178 від 14.04.2015 Про проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції студентів та молодих 

вчених “Дослідження проблем права України 

очима молодих вчених “ 

№ 179 від 14.04.2015 Про виконання наказу МОН України від 19.02.2015 

№166 щодо оприлюднення інформації про 

діяльність університету 

№ 180 від 14.04.2015 Про проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції “Запорізькі єврейські 

читання -2015” 

Вивчення історії національних меншин у ХХ ст; 

від Голокосту до сучасної війни 

№ 183 від 15.04.2015 Про проведення ІІ Регіональної науково-

практичної конференції “Здійснення і захист 

медичних прав фізичної особи” 

№ 184 від 16.04.2015 Про проведення ІV Міжнародної науково-

практичної конференції “Сучасні проблеми 

біології, екології та хімії” 

№ 186 від17.04.2015 Про проведення ІІІ Всеукраїнського 

міжвузівського фестивалю-конкурсу акторів-

вокалістів 
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№ 187 від 17.04.2015 Про проведення Дня відкритих дверей ЗНУ 

№ 188 від 17.04.2015 Про забезпечення якості процесу 

№ 193 від 22.04.2015 Про проведення Всеукраїнської наукової конференції 

“Історія Степової України ХVІІ-ХХ століттях” 

№ 199 від 24.04.2015 Про результати проведення конкурсу “Кращий 

науковець року-2014” 

№ 208 від 30.04.2015 Про затвердження навчальних планів набору 2015 

року 

 

№ 210 

 

від 30.04.2015 

 

Про проведення лекцій з питань запобігання і 

протидії корупції 

 

Травень 

№ 221 від08.05.2015 Про проведення підсумкової атестації 

№ 231 від 13.05.2015 Про нагородження за результатами конкурсу 

«Кращий науковець року - 2014» 

№ 238 від 15.05.2015 Про перебування в ЗНУ представника Інституту 

фасіліті менеджменту (м. Берлін, Німеччина) 

№ 242 від 15.05.2015 Про перспективи навчально-наукової та кадрової 

роботи на факультеті іноземної філології 

№ 248 від 22.05.2015 Про проведення тестування рівня володіння 

іноземною мовою викладачів 

№ 256 від 25.05.2015 Про графіки навчального процесу, розрахунок та 

розподіл навчального навантаження науково-

педагогічних працівників ЗНУ на 2015-2016 н.р. 

№ 259 від 25.05.2015 Про планування роботи університету на 2015-2016 

н.р 

№ 260 від 27.05.2015 Про створення регіонального етапу Міжнародної 

програми «Студентська республіка» 
 

Червень 

№ 270 від 03.06.2015 Про підвищення рівня наукових фахових видань 

ЗНУ та включення їх до міжнародних 

наукометричних баз даних 

№ 280 від 09.06.2015 Про перспективи навчально-наукової та кадрової 

роботи на філологічному факультеті 

№ 282 від 11.06.2015 Про реалізацію заходів з міжнародної діяльності 

№ 284 від 12.06.2015 Про проведення навчальних курсів «Основи 

тестування програмного забезпечення» Bright 

Academy на базі ЗНУ 

№ 287 від 16.06.2015 Про проведення науково-практичної конференції 

у межах Днів Сталої Енергії у м. Запоріжжя 

№ 289 від 16.06.2015 Про створення Регіонального науково-

методичного центру з розвитку важкої атлетики 

№ 295 від 19.06.2015 Про результати роботи Школи педагогічної 
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майстерності у 2014/2015 навчальному році 

№ 299 від 22.06.2015 Про попередження виникнення надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із терористичними 

актами 
 

Липень 

№ 310 від 03.07.2015 Про проведення другого етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з програмування у 

Південному регіоні 

№ 311 від 06.07.2015 Про оприлюднення текстів авторефератів 

дисертацій 

№ 315 від 10.07.2015 Про затвердження освітньо-кваліфікаційних  

 

характеристик, освітньо-професійних програм і 

засобів діагностики якості вищої освіти 

№ 316 від 10.07.2015 Про затвердження плану прийому у 2015 році 

№ 326 від 23.07.2015 Про підготовку та організований початок 

2015/2016 навчального року 
 

Серпень 

№ 337 від 12.08.2015 Про перебування в ЗНУ громадянина Франції Жана-

Люка Іссле 

№ 338 від 12.08.2015 Про перебування в ЗНУ громадянки Франції 

Клеманс Лангле 

№ 339 від 17.08.2015 Про оприлюднення  дисертацій, авторефератів та 

відгуків офіційних опонентів 

№ 341 від 19.08.2015 Про проведення “Місячника знань з  безпеки 

життєдіяльності та пожежної безпеки” в 

університеті 

№ 342 від 20.08.2015 Про перебування в ЗНУ Громадянина Польщі Яцека 

мазуркевича 

№ 349 від 28.08.2015 Про підготовку і проведення комплексного 

об’єктового тренування з цивільного захисту 

№ 355 від 28.08.2015 Про перебування в ЗНУ лектора болгарської мови, 

літератури і культури, громадянки Республіки 

Болгарія Людмили Мінкової 

№ 356 від 31.08.2015 Про затвердження кількості ставок науково-

педагогічних працівників кафедр ЗНУ на 2015-2016 

навчальний рік 
 

Вересень 

№ 361 від 04.09.2015 Про призначення комісій щодо перевірки стану 

готовності до опалювального періоду 

№ 364 від 04.09.2015 Про додаток до наказу № 310 від 03.07.2015 “Про 

проведення другого етапу Всеукраїнського 
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студентської  олімпіади з програмування у 

Південному регіоні” 

№ 365 від 04.09.2015 Про проведення ІV Міжнародного круглого столу 

“Інтеграція освіти, науки і бізнесу” 

№ 366 від 08.09.2015 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції “Проблеми управління економічним 

потенціалом регіонів” 

№ 367 від 08.09.2015 Про проведення Міжнародної наукової конференції 

“Підземний простір: освоєння, вивчення, вторине 

використання 

№ 375 від 11.09.2015 Про проведення навчальних курсів “Основи 

тестування програмного забезпечення” Bright 

Academy на базі ЗНУ 

№ 379 від 15.09.2015 Про затвердження освітньо-кваліфікаційних  

характеристик, світньо-професійних програм і 

засобів діагностики якості вищої освіти 

№ 384 від 18.09.2015 Про проведення регіональної міжвузівської 

конференції 

“Теоретичні та експериментальні основи фізичного 

матеріалознавства” 

№ 388 від 22.09.2015 Про проведення Всеукраїнської наукової 

конференції “VІІ Новицькі читання” 

№ 389 від 22.09.2015 Про організацію підготовки і проведення 

Всеукраїнськох  наукової конференції 

№ 394 від 25.09.2015 Про проведення перевірки знань з питань 

цивільного захисту працівників та особового складу 

формувань цивільного захисту університету 

№ 402 від 30.09.2015 Про введення в дію нормативні документи з 

організації освітнього процесу в ЗНУ 

 

Жовтень 

№ 410 від 

01.10.2015 

Про проведення атестації керівного складу, науково-

педагогічних та педагогічних працівників 

№ 416 від 

01.10.2015 

Про проведення звітно-вибіркової конференції 

Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених 

№ 424 від 

06.10.2015 

Про проведення Дня Абітурієнта 

№ 426 від 

06.10.2015 

Про організацію навчання Державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування 

№ 427 від 

06.10.2015 

Про затвердження обсягу навчального навантаження 

по кафедрах ЗНУ на 2015-2016 навчальний рік 
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№ 428 від 06.10.2015 Про вивчення української (російської) мови 

іноземними студентами і аспірантами у 2015/2016 

навчальному році 

№ 429 від 06.10.2015 Про організацію на базі ЗНУ відбору кандидатів 

для служби до Національної поліції України 

№ 435 від 12.10.2015 Про електронне забезпечення освітнього процесу 

№ 438 від 16.10.2015 Про участь в VІІ Міжнародному форумі 

«Іноватика в сучасній освіті - 2015» 

№ 445 від 23.10.2015 Про перебування в ЗНУ громадянина США Марка 

Діллена 

№ 448 від 29.10.2015 Про організацію курсів інтенсивного вивчення 

іноземних мов для науково-педагогічних 

працівників ЗНУ 

№ 451 від 29.10.2015 Про введення в дію порядку організації вивчення 

навчальних дисциплін за вибором (спеціалізації) в 

Запорізькому національному університеті 
 

 

Листопад 

№ 456 від 02.11.2015 Про підготовку до участі у ХVІІ Міжрегіональній 

спеціалізовані виставці «Абітурієнт-2016» 

№ 457 від 02.11.2015 Про виконання умов Колективного договору 

№ 460 від 03.11.2015 Про призначення голови Наукового товариства 

студентів, докторантів і молодих вчених 

№ 461 від 03.11.2015 Про проведення І-го туру (вузівського) 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 

у 2015/2016 н.р. 

№ 463 від 06.11.2015 Про організацію підготовки і проведення 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

№ 473 від 10.11.2015 Про розробку освітньо-наукових програм підготовки 

доктора філософії 

№ 477 від 16.11.2015 Про проведення І Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Сталий розвиток 

економіки на засадах ресурсоефективності» 

№ 484 від 17.11.2015 Про проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Стратегія розвитку професійної 

підготовки та естетичного виховання майбутніх 

акторів у третьому тисячолітті» 

№ 489 від 20.11.2015 Про розміщення та публікацію інформації про 

використання публічних коштів 

№ 492 від 20.11.2015 Про перебування в ЗНУ представника 

Ліверпульського університету (Великобританія) 

№ 495 від 20.11.2015 Про виплату одноразової адресної грошової 
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допомоги деяким категоріям випускників ЗНУ у 2015 

році 

№ 501 від 26.11.2015 Про організацію підготовки і проведення ІV 

Регіональної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку природничих, 

медичних та фармацевтичних наук» 

№ 503 від 27.11.2015 Про проведення ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робі за галуззю «Математичні 

методи, моделі в економіці» 

№ 504 від 27.11.2015 Про основні завдання профорієнтаційної роботи на 

2015-2016 навчальний рік 

 

 Грудень  

№ 510 від 02.12.2015 Про проведення виїзного засідання Обласної 

студентської ради 

№ 517 від 03.12.2015 Про проведення контрольних робіт на обласному етапі 

конкурсу МАН 

№ 523 

 

№ 525 

 

 

№ 526 

 

№ 529 

 

№ 531 

 

 

№ 532 

 

№ 537 

№ 547 

 

№ 548 

від 04.12.2015 

 

від 08.12.2015 

 

 

від 08.12.2015  

 

від 10.12.2015  

 

від 10.12.2015 

 

 

від 12.12.2015 

 

від 15.12.2015 

від 21.12.2015  

 

від 22.12.2015 

Про проведення 8 Міжвузівської студентської науково-

практичної конференції “Різдвяні читання” 

Про підсумки підготовки Цивільного захисту 

університету у 2015 році та основні завдання на 2016 рік.  

 

Про проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади 2015/2016 н.р.  

Про графік освітнього процесу у 2016/2017 навчальному 

році 

Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робі за галуззю «Слов’янські 

мови та літератури (у т.ч. російська мова та література)»  

Про безпеку життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу у зимовий період 

Про роботу Школи педагогічної майстерності 

Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 

2015 рік 

Про проведення тренінгів із зовнішнього незалежного 

оцінювання 
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ЗАХОДИ ТА ПОДІЇ 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

Cічень 

 

8 січня 

Аспірант ЗНУ, чемпіон Європи та світу з академічного веслування 

Олександр Надтока став кращим спортсменом року. 

Студенти  долучилися до запорізького Маршу миру. 

 

Студент юридичного факультету Роман Агаєв став майстром спорту 

України. 

23 січня 

Викладач Вікторія Бабій отримала звання Заслужений тренер України. 

28 січня 

Студентка ЕПК ЗНУ Єлизавета Бабій отримала премію «Junior Sports 

Awards». 

 

 

Лютий 

 

2 лютого 

Волейболістки університету здобули перемогу в 10-му турі XXIV 

Чемпіонату України. 

Міжнародна науково-практична конференція «Трансфер технологій: 

реалії та перспективи». 

3 лютого 

До університету завітали представники посольства ФРН в Україні – 

Крістоф Вайль та Маттіас Кох. 

6 лютого 

Всеукраїнська науково-практична конференція: «По той бік Дніпра: 

вплив контраверсійних образів ‘’Іншого українця’’ на формування 

ментальних кордонів» на базі нашого вишу. 

 

Український журналіст та медіа-експерт Андрій Куликов зустрівся із 

студентами. 

 

Перший випуск фахівців з країнознавства. 

 

 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17752&lang=ukr&news_code=aspirant-znu-----chempion---vropi-ta-svitu-oleksandr-nadtoka-stav-kraschim-sportsmenom-roku
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17752&lang=ukr&news_code=aspirant-znu-----chempion---vropi-ta-svitu-oleksandr-nadtoka-stav-kraschim-sportsmenom-roku
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17786&lang=ukr&news_code=studenti-znu-doluchilisya-do-zaporizkogo-marshu-miru
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17811&lang=ukr&news_code=viktoriya-babij-stala-zasluzhenim-trenerom-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17827&lang=ukr&news_code=studentka-znu---lizaveta-babij-otrimala-premiyu---Junior-Sports-Awards--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17827&lang=ukr&news_code=studentka-znu---lizaveta-babij-otrimala-premiyu---Junior-Sports-Awards--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17853&lang=ukr&news_code=volejbolistki-znu-zdobuli-peremogu-u-10-mu-turi-XXIV-chempionatu-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17853&lang=ukr&news_code=volejbolistki-znu-zdobuli-peremogu-u-10-mu-turi-XXIV-chempionatu-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17852&lang=ukr&news_code=u-znu-projshla-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya---transfer-tekhnologij--realiyi-ta-perspektivi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17852&lang=ukr&news_code=u-znu-projshla-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya---transfer-tekhnologij--realiyi-ta-perspektivi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17857&lang=ukr&news_code=do-znu-zavitali-predstavniki-posolstva-frn-v-ukrayini---kristof-vajl-ta-mattias-kokh
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17857&lang=ukr&news_code=do-znu-zavitali-predstavniki-posolstva-frn-v-ukrayini---kristof-vajl-ta-mattias-kokh
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17883&lang=ukr&news_code=znu-vidvidav-ukrayinskij-zhurnalist-ta-media-ekspert-andrij-kulikov
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17885&lang=ukr&news_code=na-istorichnomu-fakulteti-vidbuvsya-pershij-vipusk-fakhivtsiv-z-krayinoznavstva


 

66 

 

9 лютого 

Відкрили аудиторію імені Віктора Чабаненка у навчальному корпусі 

№ 2. 

 

13 лютого 

Юрій Андрухович презентував у нашому університеті  нову 

публіцистичну збірку. 

Створений Центр молодіжного підприємництва на факультеті 

менеджменту. 

 

16 лютого 

Найвищу позицію у рейтингу Webometrics серед вишів Запорізького 

регіону посів наш університет. 

 

18 лютого 

Встановиил меморіальну дошку професору Віктору Чабаненку на 

навчальному корпусі № 1. 

 

20 лютого 

 

На факультет іноземної філології завітав гість із Великобританії - 

Фредерік Лузансія (Великобританія), голова гуманітарних наук у 

Мюнхенській міжнародній школі. 

Презентація книги голови Товариства польської культури Ольги 

Павлюк. 

 

23 лютого 

Захист наукових робіт учнів-членів МАН. 

Центр гендерної освіти ЗНУ взяв участь у всеукраїнському семінарі із 

впровадження ґендерних підходів у соціально-педагогічну роботу вищого 

навчального закладу. 

 

24 лютого  

Наш виш вперше випустив магістрів з «Міжнародної економіки» та 

«Управління проектами». 

 З освітянами й студентами зустрілася народний депутат України Лілія 

Гриневич. 

У виші пройшов V Обласний конкурс читців української поезії. 

 

26 лютого 

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади. 

 

 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17892&lang=ukr&news_code=na-filologichnomu-fakulteti-znu-vidkrili-auditoriyu-imeni-viktora-chabanenka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17919&lang=ukr&news_code=yurij-andrukhovich-prezentuvav-u-zaporizkomu-natsionalnomu-universiteti-novu-publitsistichnu-zbirku
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17919&lang=ukr&news_code=yurij-andrukhovich-prezentuvav-u-zaporizkomu-natsionalnomu-universiteti-novu-publitsistichnu-zbirku
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17928&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-menedzhmentu-stvoryuyut-tsentr-molodizhnogo-pidpri--mnitstva
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17929&lang=ukr&news_code=najvischu-pozitsiyu-u-rejtingu-Webometrics-sered-vishiv-zaporizkogo-regionu-posida---znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17929&lang=ukr&news_code=najvischu-pozitsiyu-u-rejtingu-Webometrics-sered-vishiv-zaporizkogo-regionu-posida---znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17955&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbulosya-vidkrittya-memorialnoyi-doshki-profesoru-viktoru-chabanenku
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17967&lang=ukr&news_code=na-fakultet-inozemnoyi-filologiyi-vtret---zavitav-gist-z-velikobritaniyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17965&lang=ukr&news_code=u-znu-prezentuvala-svoyu-knigu-golova-tovaristva-polskoyi-kulturi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17983&lang=ukr&news_code=u-znu-zakhischali-svoyi-naukovi-roboti-uchni-chleni-man
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17977&lang=ukr&news_code=tsentr-gendernoyi-osviti-znu-vprovadzhu---genderni-pidkhodi-u-sotsialno-pedagogichnu-robotu-vischogo-navchalnogo-zakladu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17977&lang=ukr&news_code=tsentr-gendernoyi-osviti-znu-vprovadzhu---genderni-pidkhodi-u-sotsialno-pedagogichnu-robotu-vischogo-navchalnogo-zakladu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=17977&lang=ukr&news_code=tsentr-gendernoyi-osviti-znu-vprovadzhu---genderni-pidkhodi-u-sotsialno-pedagogichnu-robotu-vischogo-navchalnogo-zakladu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18000&lang=ukr&news_code=znu-vpershe-vipustiv-magistriv-z---mizhnarodnoyi-ekonomiki---ta---upravlinnya-proektami--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18000&lang=ukr&news_code=znu-vpershe-vipustiv-magistriv-z---mizhnarodnoyi-ekonomiki---ta---upravlinnya-proektami--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18010&lang=ukr&news_code=z-osvityanami-j-studentami-znu-zustrilasya-liliya-grinevich
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18010&lang=ukr&news_code=z-osvityanami-j-studentami-znu-zustrilasya-liliya-grinevich
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18003&lang=ukr&news_code=u-znu-projshov-V-oblasnij-konkurs-chittsiv-ukrayinskoyi-poeziyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18012&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya----etap-vseukrayinskoyi--studentskoyi-olimpiadi
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Березень 

2 березня 

На юридичний факультет завітали бійці 55 окремої артилерійської 

бригади Запоріжжя. 

Медіа-експерти Світлана Єременко та Олег Покальчук відвідали наш 

виш. 

Провели III обласний етап учнівських олімпіад з фізичного виховання та 

іспанської мови. 

 

3 березня 

На факультеті соціальної педагогіки та психології відбувся міжнародний 

тренінг-телеміст «Особливості психологічної допомоги дітям, що 

переживають втрату». 

 

4 березня 

Український правозахисник Мирослав Маринович зустрівся з 

викладачами та студентами.  

 

5 березня 

Перші наукові читання, присвячені пам’яті професора Володимира 

Тихомирова. 

Студентка 3 курсу факультету журналістики нашого університету Ніка 

Усатова отримуватиме стипендію Запорізької обласної державної 

адміністрації. 

 

11 березня 

 

Директор Австрійського культурного форуму Якуб Форст-Баттаглія 

відвідав наш виш. 

 

12 березня 

 

На факультеті журналістики  відбулося засідання круглого столу за 

участю американського професора Грегорі Гардена. 

Університет відвідав міжнародний менеджер Проекту ЄС/ПРООН 

Хендрік ван Зіл. 

 

16 березня 

 

Відкрита перша докторська спеціалізована вчена рада з історичних наук. 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18042&lang=ukr&news_code=na-yuridichnij-fakultet-zavitali-bijtsi-55-okremoyi-artilerijskoyi-brigadi-zaporizhzhya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18042&lang=ukr&news_code=na-yuridichnij-fakultet-zavitali-bijtsi-55-okremoyi-artilerijskoyi-brigadi-zaporizhzhya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18040&lang=ukr&news_code=media-eksperti-svitlana---remenko-ta-oleg-pokalchuk-vidvidali-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18038&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya-III-oblasnij-etap-uchnivskikh-olimpiad-z-fizichnogo-vikhovannya-ta-ispanskoyi-movi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18038&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya-III-oblasnij-etap-uchnivskikh-olimpiad-z-fizichnogo-vikhovannya-ta-ispanskoyi-movi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18047&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbuvsya-mizhnarodnij-trening-telemist---osoblivosti-psikhologichnoyi-dopomogi-dityam--scho-perezhivayut-vtratu--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18047&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbuvsya-mizhnarodnij-trening-telemist---osoblivosti-psikhologichnoyi-dopomogi-dityam--scho-perezhivayut-vtratu--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18047&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbuvsya-mizhnarodnij-trening-telemist---osoblivosti-psikhologichnoyi-dopomogi-dityam--scho-perezhivayut-vtratu--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18056&lang=ukr&news_code=18056-ukr
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18064&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbulisya-pershi-mizhvuzivski-naukovi-chitannya--prisvyacheni-pam---yati-profesora-volodimira-tikhomirova
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18064&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbulisya-pershi-mizhvuzivski-naukovi-chitannya--prisvyacheni-pam---yati-profesora-volodimira-tikhomirova
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18065&lang=ukr&news_code=studentka-znu-otrimuvatime-stipendiyu-zaporizkoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administratsiyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18065&lang=ukr&news_code=studentka-znu-otrimuvatime-stipendiyu-zaporizkoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administratsiyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18065&lang=ukr&news_code=studentka-znu-otrimuvatime-stipendiyu-zaporizkoyi-oblasnoyi-derzhavnoyi-administratsiyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18090&lang=ukr&news_code=direktor-avstrijskogo-kulturnogo-forumu-vidvidav-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18090&lang=ukr&news_code=direktor-avstrijskogo-kulturnogo-forumu-vidvidav-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18100&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-zhurnalistiki-znu-vidbulosya-zasidannya-kruglogo-stolu-za-uchasti-amerikanskogo-profesora
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18100&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-zhurnalistiki-znu-vidbulosya-zasidannya-kruglogo-stolu-za-uchasti-amerikanskogo-profesora
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18124&lang=ukr&news_code=znu-vidvidav-mizhnarodnij-menedzher-proektu---s/proon-khendrik-van-zil
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18124&lang=ukr&news_code=znu-vidvidav-mizhnarodnij-menedzher-proektu---s/proon-khendrik-van-zil
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18108&lang=ukr&news_code=u-znu-z---yavilasya-persha-doktorska-spetsializovana-vchena-rada
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Початок безкоштовних пробних тренінгів із ЗНО. 

 

Студенти факультету соціології та цуправління поспілкувалися з 

професором Прінстонського університету Девідом Таббсом. 

 

17 березня 

Студентка 3 курсу спеціальності «Облік і аудит» Дар’я Самойленко 

перемогла у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт із природничих, 

технічних і гуманітарних наук. 

 

18 березня 

У нашому виші з робочим візитом побував президент Асоціації 

арабських лікарів в Україні Рамі Абу Шамсія. 

 

19 березня 

Студентка економічного факультету Маргарита Піун посіла 3 місце у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. 

 

Студенти математичного факультету презентували мобільний додаток із 

розкладом занять. 

 

20 березня 

Шеф-редактор видання «LB.ua» зустрілася зі студентами.  

 

Наш університет співпрацюватиме із Запорізьким авіаційним коледжем 

ім. О. Г. Івченка. 

 

23 березня 

Троє студентів юридичного факультету стали переможцями другого 

етапу. Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з дисципліни 

«Адміністративне право і процес». 

 

Викладачі факультету іноземної філології побували в Університеті 

Чукурова (Туреччина) у рамках Міжнародної програми академічного обміну 

«Мевляна» . 

 

Жіноча команда ЕПК  перемогла в першості Запорізької області з 

волейболу серед студентів. 

 

На факультеті соціальної педагогіки та психології провели онлайн-

зустріч з американським психотерапевтом Брюсом Янгом. 

 

 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18131&lang=ukr&news_code=u-znu-rozpochalis-bezkoshtovni-probni-treningi-iz-zno
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18128&lang=ukr&news_code=studenti-fsu-pospilkuvalisya-z-profesorom-prinstonskogo-universitetu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18128&lang=ukr&news_code=studenti-fsu-pospilkuvalisya-z-profesorom-prinstonskogo-universitetu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18149&lang=ukr&news_code=studentka-znu-peremogla-u-vseukrayinskomu-konkursi-naukovikh-robit-iz-prirodnichikh--tekhnichnikh-i-gumanitarnikh-nauk
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18149&lang=ukr&news_code=studentka-znu-peremogla-u-vseukrayinskomu-konkursi-naukovikh-robit-iz-prirodnichikh--tekhnichnikh-i-gumanitarnikh-nauk
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18149&lang=ukr&news_code=studentka-znu-peremogla-u-vseukrayinskomu-konkursi-naukovikh-robit-iz-prirodnichikh--tekhnichnikh-i-gumanitarnikh-nauk
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18159&lang=ukr&news_code=u-znu-z-robochim-vizitom-pobuvav-prezident-asotsiatsiyi-arabskikh-likariv-v-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18159&lang=ukr&news_code=u-znu-z-robochim-vizitom-pobuvav-prezident-asotsiatsiyi-arabskikh-likariv-v-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18167&lang=ukr&news_code=studentka-ekonomichnogo-fakultetu-posila-3-mistse-u-vseukrayinskomu-konkursi-studentskikh-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18167&lang=ukr&news_code=studentka-ekonomichnogo-fakultetu-posila-3-mistse-u-vseukrayinskomu-konkursi-studentskikh-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18162&lang=ukr&news_code=studenti-matematichnogo-fakultetu-rozrobili-mobilnij-dodatok-iz-rozkladom-zanyat
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18162&lang=ukr&news_code=studenti-matematichnogo-fakultetu-rozrobili-mobilnij-dodatok-iz-rozkladom-zanyat
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18180&lang=ukr&news_code=shef-redaktor-vidannya---LB-ua---zustrilasya-zi-studentami-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18173&lang=ukr&news_code=znu-spivpratsyuvatime-iz-zaporizkim-aviatsijnim-koledzhem-im--o--g----vchenka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18173&lang=ukr&news_code=znu-spivpratsyuvatime-iz-zaporizkim-aviatsijnim-koledzhem-im--o--g----vchenka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18187&lang=ukr&news_code=vikladachi-fakultetu-inozemnoyi-filologiyi-pobuvali-v-universiteti-chukurova--turechchina-
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18187&lang=ukr&news_code=vikladachi-fakultetu-inozemnoyi-filologiyi-pobuvali-v-universiteti-chukurova--turechchina-
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18185&lang=ukr&news_code=zhinocha-komanda-epk-znu-peremogla-v-pershosti-zaporizkoyi-oblasti-z-volejbolu-sered-studentiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18185&lang=ukr&news_code=zhinocha-komanda-epk-znu-peremogla-v-pershosti-zaporizkoyi-oblasti-z-volejbolu-sered-studentiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18183&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-proveli-onlajn-zustrich-z-amerikanskim-psikhoterapevtom
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18183&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-proveli-onlajn-zustrich-z-amerikanskim-psikhoterapevtom
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24 березня 

Студент юридичного факультету Роман Агаєв став чемпіоном України з 

армспорту. 

 

25 березня 

Студенти  провели ярмарок зі збору коштів для військового шпиталю. 

 

Під керівництвом доцента кафедри філософії ЗНУ Вадима Зубова 

українська збірна перемогла у змаганнях із веслування в Монако. 

 

26 березня 

Університет відвідав радник Посольства США в Україні Конрад Тернер 

та професор Університету штату Нью-Йорк Грегорі Гарден. 

 

27 березня 

Серед переможниць Всеукраїнського конкурсу наукових студентських 

робіт за галуззю «Слов’янські мови та літератури» – дві студентки  нашого 

університету. 

 

Запорізький національний університет увішов до числа кращих вишів 

України за цьогорічним рейтингом видання «Деньги». 

 

30 березня 

Магістри нашого вишу стали учасниками та переможцями 

Всеукраїнського конкурсу з біології. 

 

Студент економічного факультету Олександр Коробов переміг у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Управління 

проектами». 

 

31 березня 

Керівник Інформаційного центру DAAD у Києві Флоріан Кюхлер 

окреслив напрями співпраці із нашим вишем. 

 

Квітень 

1 квітня 

Студентка економічного факультету Олександра Сінєкаєва – дипломант 

конкурсу наукових робіт. 

 

На філологічному факультеті Запорізького національного університету 

провели ІІ наукові міжвишівські Шевченківські читання.  

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18196&lang=ukr&news_code=student-yuridichnogo-fakultetu-roman-aga--v-stav-chempionom-ukrayini-z-armsportu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18196&lang=ukr&news_code=student-yuridichnogo-fakultetu-roman-aga--v-stav-chempionom-ukrayini-z-armsportu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18220&lang=ukr&news_code=studenti-znu-proveli-yarmarok-zi-zboru-koshtiv-dlya-vijskovogo-shpitalyu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18218&lang=ukr&news_code=pid-kerivnitstvom-vikladacha-znu-ukrayinska-zbirna-peremogla-na-zmagannyakh-iz-vesluvannya--v-monako
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18218&lang=ukr&news_code=pid-kerivnitstvom-vikladacha-znu-ukrayinska-zbirna-peremogla-na-zmagannyakh-iz-vesluvannya--v-monako
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18226&lang=ukr&news_code=znu-vidvidali-radnik-posolstva-ssha-v-ukrayini-ta-profesor-universitetu-shtatu-nyu-jork
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18226&lang=ukr&news_code=znu-vidvidali-radnik-posolstva-ssha-v-ukrayini-ta-profesor-universitetu-shtatu-nyu-jork
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18239&lang=ukr&news_code=sered-peremozhnits-vseukrayinskogo-konkursu-naukovikh-studentskikh-robit-za-galuzzyu---slov---yanski-movi-ta-literaturi-------dvi-studentki-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18239&lang=ukr&news_code=sered-peremozhnits-vseukrayinskogo-konkursu-naukovikh-studentskikh-robit-za-galuzzyu---slov---yanski-movi-ta-literaturi-------dvi-studentki-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18239&lang=ukr&news_code=sered-peremozhnits-vseukrayinskogo-konkursu-naukovikh-studentskikh-robit-za-galuzzyu---slov---yanski-movi-ta-literaturi-------dvi-studentki-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18251&lang=ukr&news_code=magistri-znu-stali-uchasnikami-ta-peremozhtsyami-vseukrayinskogo-konkursu-z-biologiyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18251&lang=ukr&news_code=magistri-znu-stali-uchasnikami-ta-peremozhtsyami-vseukrayinskogo-konkursu-z-biologiyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18240&lang=ukr&news_code=student-ekonomichnogo-fakultetu-oleksandr-korobov-peremig-u------etapi-vseukrayinskogo-konkursu-studentskikh-naukovikh-robit-z-galuzi---upravlinnya-proektami---
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18240&lang=ukr&news_code=student-ekonomichnogo-fakultetu-oleksandr-korobov-peremig-u------etapi-vseukrayinskogo-konkursu-studentskikh-naukovikh-robit-z-galuzi---upravlinnya-proektami---
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18240&lang=ukr&news_code=student-ekonomichnogo-fakultetu-oleksandr-korobov-peremig-u------etapi-vseukrayinskogo-konkursu-studentskikh-naukovikh-robit-z-galuzi---upravlinnya-proektami---
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18255&lang=ukr&news_code=kerivnik---nformatsijnogo-tsentru-DAAD-u-ki--vi-florian-kyukhler-okresliv-napryami-spivpratsi-iz-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18255&lang=ukr&news_code=kerivnik---nformatsijnogo-tsentru-DAAD-u-ki--vi-florian-kyukhler-okresliv-napryami-spivpratsi-iz-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18269&lang=ukr&news_code=studentka-ekonomichnogo-fakultetu-oleksandra-sin--ka--va-stala-prizerkoyu-u-vseukrayinskomu-konkursi-studentskikh-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18269&lang=ukr&news_code=studentka-ekonomichnogo-fakultetu-oleksandra-sin--ka--va-stala-prizerkoyu-u-vseukrayinskomu-konkursi-studentskikh-naukovikh-robit
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«Надія-ЗНУ» пройшла до чверть фіналу чемпіонату України з міні-

футболу. 

Студентка 2 курсу економічного факультету Аліна Купріянова отримала 

диплом Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. 

 

2 квітня 

 

Відомий письменник і громадський діяч Сергій Жадан завітав на зустріч 

із студентами.  

 

Директор Наукової бібліотеки  Валентина Герасимова – лауреат 

конкурсу «Господиня свого краю». 

 

3 квітня 

 

13-ий конкурс краси, грації та чарівності – шоу «Міс ЗНУ-2015» 

Студенти нашого вишу – призери Чемпіонату України зі спортивного 

туризму. 

 

6 квітня 

 

Студентка  3 курсу економічного факультету Дар’я Самойленко посіла 3 

місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт. 

 

Презентація міжнародної організації «AIESEC». 

 

Представники вишу – переможці першості Запоріжжя з бадмінтону. 

 

Студентка економічного факультету Дар’я Пєнзєва посіла 2 місце у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. 

 

7 квітня 

 

Початок науково-практичної конференції «Молода наука-2015». 

Студенти ЕПК  – серед учасників фіналу Всеукраїнського конкурсу 

«Левеня-2015». 

 

9 квітня 

 

Студент 5 курсу факультету менеджменту  Антон Мандрикін отримав 

диплом ІІІ ступеня в галузі «Економіка природокористування й охорони 

навколишнього середовища» ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18261&lang=ukr&news_code=--nadiya-znu---projshla-do-chvert-finalu-chempionatu-ukrayini-z-mini-futbolu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18261&lang=ukr&news_code=--nadiya-znu---projshla-do-chvert-finalu-chempionatu-ukrayini-z-mini-futbolu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18350&lang=ukr&news_code=studentka-znu-otrimala-diplom-vseukrayinskogo-konkursu-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18350&lang=ukr&news_code=studentka-znu-otrimala-diplom-vseukrayinskogo-konkursu-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18278&lang=ukr&news_code=direktor-naukovoyi-biblioteki-znu-valentina-gerasimova------laureat-konkursu---gospodinya-svogo-krayu--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18278&lang=ukr&news_code=direktor-naukovoyi-biblioteki-znu-valentina-gerasimova------laureat-konkursu---gospodinya-svogo-krayu--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18287&lang=ukr&news_code=studenti-znu------prizeri-chempionatu-ukrayini-zi-sportivnogo-turizmu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18287&lang=ukr&news_code=studenti-znu------prizeri-chempionatu-ukrayini-zi-sportivnogo-turizmu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18307&lang=ukr&news_code=studentka-ekonomichnogo-fakultetu-posila-3-mistse-u-vseukrayinskomu--konkursi-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18307&lang=ukr&news_code=studentka-ekonomichnogo-fakultetu-posila-3-mistse-u-vseukrayinskomu--konkursi-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18305&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbulasya-prezentatsiya-mizhnarodnoyi-organizatsiyi---AIESEC--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18306&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-----peremozhtsi-pershosti-zaporizhzhya-z-badmintonu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18298&lang=ukr&news_code=studentka-ekonomichnogo-fakultetu-posila-2-mistse-u-vseukrayinskomu-konkursi-studentskikh-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18298&lang=ukr&news_code=studentka-ekonomichnogo-fakultetu-posila-2-mistse-u-vseukrayinskomu-konkursi-studentskikh-naukovikh-robit
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18315&lang=ukr&news_code=u-znu--rozpochalasya-naukovo-praktichna-konferentsiya----moloda-nauka---2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18309&lang=ukr&news_code=studenti-epk-znu-----sered-uchasnikiv-finalu-vseukrayinskogo-konkursu---levenya-2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18309&lang=ukr&news_code=studenti-epk-znu-----sered-uchasnikiv-finalu-vseukrayinskogo-konkursu---levenya-2015--
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15 квітня 

 
Викладачі вишу вибороли золото Спартакіади серед вишів Запорізької 

області. 

 

16 квітня 

Університет отримав Гран-прі виставки «Освіта та кар’єра-2015». 

 

17 квітня 

Студентка 3 курсу факультету фізичного виховання, випускниця 

Економіко-правничого коледжу Тетяна Кондратьєва стала Майстром спорту 

України міжнародного класу. 

 

Маленькі слухачі Україно-швейцарського центру «Англійська для 

малюків» отримали свої перші документи про освіту. 

 

 

22 квітня 

Прокурор Запорізької області Олександр Шацький зустрівся зі 

студентами юридичного факультету. 

 

Наші студенти  – серед переможців всеукраїнської олімпіади з 

регіональної економіки. 

 

Студентка ФІФ Марія Василега стала призером Всеукраїнської 

студентської олімпіади з німецької мови. 

 

23 квітня 

 

Студент юридичного факультету Сергій Фролов виборов 4 медалі на 

чемпіонаті України з плавання. 

Студент Економіко-правничого коледжу Георгій Животок – серед 

переможців Кубку України з ушу. 

 

 

24 квітня 

 

VI Всеукраїнська (ХIII регіональна) наукова конференція молодих 

дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики». 

 

Студенти вишу Дмитро Калниш, Михайло Шевченко, Іван Шумейко 

серед переможців Всеукраїнської олімпіади з правознавства. 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18365&lang=ukr&news_code=vikladachi-znu-viboroli-zoloto-spartakiadi-sered-vikladachiv-vishiv-zaporizkoyi-oblasti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18365&lang=ukr&news_code=vikladachi-znu-viboroli-zoloto-spartakiadi-sered-vikladachiv-vishiv-zaporizkoyi-oblasti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18379&lang=ukr&news_code=znu-otrimav-gran-pri-vistavki---osvita-ta-kar-----ra-----2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18387&lang=ukr&news_code=studentka-znu-stala-majstrom-sportu-ukrayini-mizhnarodnogo-klasu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18387&lang=ukr&news_code=studentka-znu-stala-majstrom-sportu-ukrayini-mizhnarodnogo-klasu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18387&lang=ukr&news_code=studentka-znu-stala-majstrom-sportu-ukrayini-mizhnarodnogo-klasu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18384&lang=ukr&news_code=malenki-slukhachi-ukrayino-shvejtsarskogo-tsentru---anglijska-dlya-malyukiv---otrimali-svoyi-pershi-dokumenti-pro-osvitu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18384&lang=ukr&news_code=malenki-slukhachi-ukrayino-shvejtsarskogo-tsentru---anglijska-dlya-malyukiv---otrimali-svoyi-pershi-dokumenti-pro-osvitu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18420&lang=ukr&news_code=prokuror-zaporizkoyi-oblasti-oleksandr-shatskij-zustrivsya-zi-studentami-yuridichnogo-fakultetu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18420&lang=ukr&news_code=prokuror-zaporizkoyi-oblasti-oleksandr-shatskij-zustrivsya-zi-studentami-yuridichnogo-fakultetu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18416&lang=ukr&news_code=studenti-znu-----sered-peremozhtsiv-vseukrayinskoyi-olimpiadi-z-regionalnoyi-ekonomiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18416&lang=ukr&news_code=studenti-znu-----sered-peremozhtsiv-vseukrayinskoyi-olimpiadi-z-regionalnoyi-ekonomiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18412&lang=ukr&news_code=studentka-f--f-stala-prizerom-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiadi-z-nimetskoyi-movi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18412&lang=ukr&news_code=studentka-f--f-stala-prizerom-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiadi-z-nimetskoyi-movi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18429&lang=ukr&news_code=student-yuridichnogo-fakultetu-znu-viborov-4-medali-na-chempionati-ukrayini-z-plavannya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18429&lang=ukr&news_code=student-yuridichnogo-fakultetu-znu-viborov-4-medali-na-chempionati-ukrayini-z-plavannya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18427&lang=ukr&news_code=student-ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-----sered-peremozhtsiv-kubku-ukrayini-z-ushu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18427&lang=ukr&news_code=student-ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-----sered-peremozhtsiv-kubku-ukrayini-z-ushu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18433&lang=ukr&news_code=studenti-znu-----sered-peremozhtsiv-vseukrayinskoyi-olimpiadi-z-pravoznavstva
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18433&lang=ukr&news_code=studenti-znu-----sered-peremozhtsiv-vseukrayinskoyi-olimpiadi-z-pravoznavstva
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27 квітня 

ІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс акторів-вокалістів. 

 

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування в 

Південному регіоні. 

 

На факультеті СПП провели міжнародний онлайн-тренінг щодо 

психологічної допомоги звільненим із полону бійцям. 

 

День відкритих дверей університету. 

 

28 квітня 

V міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та 

проектування майбутнього країни в умовах глобальних конфліктів». 

 

Студентки факультету журналістики Анна Мізіна, Дар'я Пащенко, Дар'я 

Коваленко та Яна Новікова перемогли у міжнародному конкурсі PR-проектів. 

 

В Запорізькому національному університеті відбувся І фестиваль 

короткометражного кіно «Short Film Festival». 

 

29 квітня 

Відзначення 85-річного ювілею Ліни Костенко. 

 

Студентка факультету іноземної філології Наталія Сорокотяга перемогла 

в конкурсі від видавництва Оксфордського університету. 

 

30 квітня 

Університет відвідав Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. 

 

Травень 

 

5 травня 

Актори нашого вишу взяли участь в угорському фестивалі театральних 

шкіл. 

 

«V обласний конкурс творчих робіт з математики та інформатики учнів 

шкіл та студентів коледжів 2015 року» на базі університету. 

 

7 травня 

Співробітники вишу стали переможцями обласної спартакіади з 

волейболу. 

 

Відкриття літературної студію імені Марини Брацило 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18450&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya--------vseukrayinskij-festival-konkurs-aktoriv-vokalistiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18448&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya--I-etap-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiadi-z-programuvannya-v-pivdennomu-regioni
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18448&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya--I-etap-vseukrayinskoyi-studentskoyi-olimpiadi-z-programuvannya-v-pivdennomu-regioni
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18446&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-proveli-mizhnarodnij-onlajn-trening-schodo-psikhologichnoyi-dopomogi-zvilnenim-iz-polonu-bijtsyam
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18446&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-proveli-mizhnarodnij-onlajn-trening-schodo-psikhologichnoyi-dopomogi-zvilnenim-iz-polonu-bijtsyam
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18458&lang=ukr&news_code=studentki-znu-peremogli-u-mizhnarodnomu-konkursi-PR-proektiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18458&lang=ukr&news_code=studentki-znu-peremogli-u-mizhnarodnomu-konkursi-PR-proektiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18471&lang=ukr&news_code=u-znu-vidznachili-85-richnij-yuvilej-lini-kostenko
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18469&lang=ukr&news_code=studentka-znu-peremogla-v-mizhnarodnomu-konkursi-na-kraschij-pismovij-proekt
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18469&lang=ukr&news_code=studentka-znu-peremogla-v-mizhnarodnomu-konkursi-na-kraschij-pismovij-proekt
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18499&lang=ukr&news_code=aktori-znu-povernulisya-z-ugorskogo-festivalyu-teatralnikh-shkil
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18499&lang=ukr&news_code=aktori-znu-povernulisya-z-ugorskogo-festivalyu-teatralnikh-shkil
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18496&lang=ukr&news_code=rezultati---V-oblasnogo-konkursu-tvorchikh-robit-z-matematiki-ta-informatiki-uchniv-shkil-ta-studentiv-koledzhiv-2015-roku--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18496&lang=ukr&news_code=rezultati---V-oblasnogo-konkursu-tvorchikh-robit-z-matematiki-ta-informatiki-uchniv-shkil-ta-studentiv-koledzhiv-2015-roku--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18511&lang=ukr&news_code=spivrobitniki-znu-stali-peremozhtsyami-oblasnoyi-spartakiadi-z-volejbolu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18511&lang=ukr&news_code=spivrobitniki-znu-stali-peremozhtsyami-oblasnoyi-spartakiadi-z-volejbolu
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8 травня 

 

Лекція для керівників структурних підрозділів з питань 

антикорупційного законодавства. 

 

Викладачі нашого університету вибороли чотири призових місця у 

спартакіаді серед ВНЗ Запоріжжя. 

 

У докторантурі відкрита двадцята спеціальність «Теорія і методика 

професійної освіти». 

 

12 травня 

 
Наш виш та Університет Південної Богемії (Чеська республіка) уклали 

угоду про співпрацю. 

 

13 травня 

 

Лекція для студентів про американський досвід протидії корупції та 

конституційну модернізацію України. 

 

ІІ Регіональна науково-практична конференція «Здійснення і захист 

медичних прав фізичної особи». 

 

14 травня 

Журналіст Роман Скрипін зустрівся із студентами.  

 

15 травня 

Ювілейна – десята – Всеукраїнська конференція «Історія степової 

України XVII-ХХ століття». 

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблем 

біології, екології та хімії». 

 

18 травня 

 
Студенти вишу посіли друге місце у квесті «Я проти насильства». 

День Європи 

 

Студентська спартакіада 2014-2015 навчального року. 

Представники вишу приєдналися до вшанування пам’яті жертв 

політичних репресій. 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18519&lang=ukr&news_code=yuristi-znu-proveli-lektsiyu-dlya-kerivnikiv-pidrozdiliv-z-pitan-antikoruptsijnogo-zakonodavstva
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18519&lang=ukr&news_code=yuristi-znu-proveli-lektsiyu-dlya-kerivnikiv-pidrozdiliv-z-pitan-antikoruptsijnogo-zakonodavstva
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18518&lang=ukr&news_code=vikladachi-nashogo-universitetu-viboroli-chotiri-prizovikh-mistsya-u-spartakiadi-sered-vnz-zaporizhzhya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18518&lang=ukr&news_code=vikladachi-nashogo-universitetu-viboroli-chotiri-prizovikh-mistsya-u-spartakiadi-sered-vnz-zaporizhzhya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18513&lang=ukr&news_code=u-doktoranturi-znu-z-yavilasya-dvadtsyata-spetsialnist
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18528&lang=ukr&news_code=znu-ta-universitet-pivdennoyi-bogemiyi--cheska-respublika--uklali-ugodu-pro-spivpratsyu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18528&lang=ukr&news_code=znu-ta-universitet-pivdennoyi-bogemiyi--cheska-respublika--uklali-ugodu-pro-spivpratsyu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18539&lang=ukr&news_code=studentam-znu-rozpovili-pro-amerikanskij-dosvid-protidiyi-koruptsiyi-ta-konstitutsijnu-modernizatsiyu-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18539&lang=ukr&news_code=studentam-znu-rozpovili-pro-amerikanskij-dosvid-protidiyi-koruptsiyi-ta-konstitutsijnu-modernizatsiyu-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18536&lang=ukr&news_code=-----regionalna-naukovo-praktichna-konferentsiya---zdijsnennya-i-zakhist-medichnikh-prav-fizichnoyi-osobi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18536&lang=ukr&news_code=-----regionalna-naukovo-praktichna-konferentsiya---zdijsnennya-i-zakhist-medichnikh-prav-fizichnoyi-osobi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18576&lang=ukr&news_code=studenti-znu-posili-druge-mistse-u-kvesti---ya-proti-nasilstva--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18571&lang=ukr&news_code=zmagannyam-z-legkoyi-atletiki-v-znu-zavershilasya-studentska-spartakiada-2014-2015-navchalnogo-roku
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18569&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-pri--dnalisya-do-vshanuvannya-pam---yati-zhertv-politichnikh-represij
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18569&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-pri--dnalisya-do-vshanuvannya-pam---yati-zhertv-politichnikh-represij
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19 травня 

Студенти-журналісти взяли участь у майстер-класі з медіаосвіти Бориса 

Потятиника. 

Студент ЕПК  Кирило Пирогов став чемпіоном України з важкої 

атлетики. 

Команда «ОДЮСШ-ЗНУ» стала переможцем Чемпіонату України Вищої 

аматорської ліги з волейболу серед жіночих команд. 

 

Представники вишу і творчих кіл міста вшанували пам’ять «співця 

Запорізького краю» Петра Ребра. 

 

20 травня 

Команда вишу – переможець Чемпіонату Запоріжжя з воєнно-

патріотичного багатоборства. 

 

22 травня 

День вишиванки. 

 

25 травня 

На юридичному факультеті  стартували «Запорізькі правові читання». 

 

26 травня 

Перший у Запоріжжі ІТ-центр «Bright Academy» відкрили на базі вишу. 

Студенти ЕПК взяли участь у конкурсі «Енергозбереження та 

енергоефективність: погляд молоді». 

У виші вперше пройшла міжвишівська конференція із 

лінгвосинергетики. 

 

У Запорізькому національному університеті пройшла V міжнародна 

науково-технічна конференція, присвячена «Актуальним проблемам 

прикладної механіки та міцності конструкцій». 

 

28 травня 

 

Серед переможців «Завтра.ua» - троє студентів вишу. 

У ЗНУ започаткували конкурс «Економіст року - 2015». 

 

29  травня 

 

Вечір спортивної слави. 

Науково-практична студентська конференція: «Мистецька освіта: 

традиції та перспективи розвитку». 

 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18581&lang=ukr&news_code=studenti-zhurnalistiki-vzyali-uchast-u-majster-klasi-z-mediaosviti-borisa-potyatinika
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18581&lang=ukr&news_code=studenti-zhurnalistiki-vzyali-uchast-u-majster-klasi-z-mediaosviti-borisa-potyatinika
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18586&lang=ukr&news_code=student-epk-znu-kirilo-pirogov-stav-chempionom-ukrayini-z-vazhkoyi-atletiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18586&lang=ukr&news_code=student-epk-znu-kirilo-pirogov-stav-chempionom-ukrayini-z-vazhkoyi-atletiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18587&lang=ukr&news_code=komanda---odyussh-znu---stala-peremozhtsem-chempionatu-ukrayini-vischoyi-amatorskoyi-ligi-z-volejbolu-sered-zhinochikh-komand
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18587&lang=ukr&news_code=komanda---odyussh-znu---stala-peremozhtsem-chempionatu-ukrayini-vischoyi-amatorskoyi-ligi-z-volejbolu-sered-zhinochikh-komand
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18579&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-i-tvorchikh-kil-mista-vshanuvali-pam---yat---spivtsya-zaporizkogo-krayu---petra-rebra
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18579&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-i-tvorchikh-kil-mista-vshanuvali-pam---yat---spivtsya-zaporizkogo-krayu---petra-rebra
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18590&lang=ukr&news_code=komanda-znu---peremozhets-chempionatu-zaporizhzhya-z-vo--nno-patriotichnogo-bagatoborstva
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18590&lang=ukr&news_code=komanda-znu---peremozhets-chempionatu-zaporizhzhya-z-vo--nno-patriotichnogo-bagatoborstva
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18628&lang=ukr&news_code=na-yuridichnomu-fakulteti-znu-startuvali---zaporizki-pravovi-chitannya--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18743&lang=ukr&news_code=pershij-u-zaporizhzhi---t-tsentr---Bright-Academy---vidkrili-na-bazi-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18741&lang=ukr&news_code=u-znu-vpershe-prokhodit-mizhvishivska-konferentsiya-iz-lingvosinergetiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18741&lang=ukr&news_code=u-znu-vpershe-prokhodit-mizhvishivska-konferentsiya-iz-lingvosinergetiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18761&lang=ukr&news_code=sered-peremozhtsiv---zavtra-ua-----tro---studentiv-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18760&lang=ukr&news_code=u-znu-zapochatkuvali-konkurs---ekonomist-roku---2015--
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Червень 

 

3 червня 

 
Команда «Надія ЗНУ» - володар Кубка Кирилівки - 2015. 

На факультеті соціології та управління відбувся круглий стіл на тему: 

«Майбутнє країни після східноукраїнського конфлікту». 

 

5 червня 

 

Засідання круглого столу на тему «Ефективний уряд через впровадження 

сучасних демократичних стандартів». 

 

9 червня 

Наш виш став координатором міжнародної мережі «Університети за 

мир». 

 

На юридичному факультеті  вперше відбувся білінгвальний захист 

дипломів за ОКР «магістр». 

 

10 червня 

Студентам вручили сертифікати учасників обласної мовної школи-

експедиції «Шлях до Європи». 

 

17 червня 

Презентація шведсько-український проекту «Сучасні інформаційні 

системи для українських користувачів з вадами зору». 

 

18 червня 

У виші пройшла дводенна науково-практична конференція, присвячена 

досягненням нашого вишу в галузі енергоефективності й енергозбереження.  

 

30 червня 

Представники вишу беруть участь у заходах (конференціях, круглих 

столах) Проекті ЄС SemData та займаються розробкою тем, присвячених 

семантиці великих і зв'язаних даних. 

 

Липень 

6 липня 

Студент  Cергій Фролов виборов перше «золото» Універсіади-2015 у 

плаванні на 800-метрівці вільним стилем. 
 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18786&lang=ukr&news_code=komanda---nadiya-znu-----volodar-kubku-kirilivki---2015
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18910&lang=ukr&news_code=znu-stav-koordinatorom-mizhnarodnoyi-merezhi---universiteti-za-mir--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18910&lang=ukr&news_code=znu-stav-koordinatorom-mizhnarodnoyi-merezhi---universiteti-za-mir--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18912&lang=ukr&news_code=na-yuridichnomu-fakulteti-znu-vpershe-vidbuvsya-bilingvalnij-zakhist-diplomiv-okr---magistr--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18912&lang=ukr&news_code=na-yuridichnomu-fakulteti-znu-vpershe-vidbuvsya-bilingvalnij-zakhist-diplomiv-okr---magistr--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18913&lang=ukr&news_code=u-znu-studentam-vruchili-sertifikati-uchasnikiv-oblasnoyi-movnoyi-shkoli-ekspeditsiyi---shlyakh-do---vropi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18913&lang=ukr&news_code=u-znu-studentam-vruchili-sertifikati-uchasnikiv-oblasnoyi-movnoyi-shkoli-ekspeditsiyi---shlyakh-do---vropi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18940&lang=ukr&news_code=v-znu-prezentuvali-shvedsko-ukrayinskij-proekt---suchasni-informatsijni-sistemi-dlya-ukrayinskikh-koristuvachiv-z-vadami-zoru--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18940&lang=ukr&news_code=v-znu-prezentuvali-shvedsko-ukrayinskij-proekt---suchasni-informatsijni-sistemi-dlya-ukrayinskikh-koristuvachiv-z-vadami-zoru--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18977&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-berut-uchast-u-proekti---s-SemData
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18977&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-berut-uchast-u-proekti---s-SemData
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=18991&lang=ukr&news_code=student-znu-Cergij-frolov-viborov-pershe---zoloto---universiadi-2015
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7 липня 

Українська збірна з академічного веслування здобула «срібло» на 

Всесвітній літній Універсіаді (у її складі виступив аспірант  Олександр 

Надтока). 

 

10 липня 

Сергій Фролов здобув «срібло» в запливі на 1500 метрів вільним стилем 

на Всесвітній Універсіаді. 

 

14 липня 

Студенти факультету іноземної філології працювали викладачами-

волонтерами у мовному таборі. 

 

Наш виш посів 2 місце у рейтингу ВНЗ, проведеного Національним 

агентством України з питань державної служби. 

 

15 липня 

Четверокурсниця факультету соціології та управління Ганна Виговська – 

переможниця червневого конкурсу есе VoxUkraine. 

 

16 липня 

Студент Микола Величко посів 5-6 місце в знаменитому турнірі з кібер-

спорту (e-sport) Gfinity Summer Masters 1, котрий 11-12 липня відбувся в 

Лондоні (Великобританія). 

 

21 липня  

Науковці вишу з факультету соціальної педагогіки та психології взяли 

участь у XIV Європейському конгресі з психології. 

 

27 липня 

На факультеті СПП відбувся семінар «Технологія роботи із 

посттравматичним стресовим розладом у військових та вимушених 

переселенців» за участю американського психотерапевта Брюса Янга 

(Каліфорнія, США). 

 

29 липня 

Представники вишу (волонтерський рух факультету соціології та 

управління «Студентське серце» та президент ВГО «ВФ «Спас», старший 

викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту  

Олександр Притула, а також доцент, кандидат філологічних наук Галина 

Томіліна) – серед номінантів «Олександрівської премії – 2015». 

 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19002&lang=ukr&news_code=ukrayinska-zbirna-zdobula---sriblo---na-vsesvitnij-litnij-universiadi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19002&lang=ukr&news_code=ukrayinska-zbirna-zdobula---sriblo---na-vsesvitnij-litnij-universiadi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19016&lang=ukr&news_code=sergij-frolov-zdobuv-drugu-medal-na-vsesvitnij-universiadi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19016&lang=ukr&news_code=sergij-frolov-zdobuv-drugu-medal-na-vsesvitnij-universiadi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19030&lang=ukr&news_code=studenti-fakultetu-inozemnoyi-filologiyi-pratsyuvali-vikladachami-volonterami-u-movnomu-tabori
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19030&lang=ukr&news_code=studenti-fakultetu-inozemnoyi-filologiyi-pratsyuvali-vikladachami-volonterami-u-movnomu-tabori
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19028&lang=ukr&news_code=znu-posiv-druge-mistse-u-rejtingu-vnz--provedenogo-natsionalnim-agentstvom-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19028&lang=ukr&news_code=znu-posiv-druge-mistse-u-rejtingu-vnz--provedenogo-natsionalnim-agentstvom-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19033&lang=ukr&news_code=studentka-znu-----peremozhnitsya-chervnevogo-konkursu-ese-VoxUkraine
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19033&lang=ukr&news_code=studentka-znu-----peremozhnitsya-chervnevogo-konkursu-ese-VoxUkraine
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19037&lang=ukr&news_code=naukovtsi--znu-vzyali-uchast-u-XIV---vropejskomu--kongresi-z-psikhologiyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19037&lang=ukr&news_code=naukovtsi--znu-vzyali-uchast-u-XIV---vropejskomu--kongresi-z-psikhologiyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19042&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbuvsya-seminar-za-uchastyu-amerikanskogo-psikhoterapevta
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19042&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbuvsya-seminar-za-uchastyu-amerikanskogo-psikhoterapevta
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19042&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbuvsya-seminar-za-uchastyu-amerikanskogo-psikhoterapevta
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19048&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-----sered-nominantiv---oleksandrivskoyi-premiyi-----2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19048&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-----sered-nominantiv---oleksandrivskoyi-premiyi-----2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19048&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-----sered-nominantiv---oleksandrivskoyi-premiyi-----2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19048&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-----sered-nominantiv---oleksandrivskoyi-premiyi-----2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19048&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-----sered-nominantiv---oleksandrivskoyi-premiyi-----2015--
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Серпень 

 

6 серпня 

Археологи вишу вивчали золотоординське місто поблизу Юрківки. 

 

19 серпня 

Студенти  працювали в інтернаціональному волонтерському таборі 

«Leipzig-Sommerfeld» (м.Лейпциг, Німеччина). 

 

20 серпня 

28 археологічний сезон на історичному факультеті відзначився 

знахідкою поховання скіфської жінки-воївниці. 

 

21серпня 

На базі факультету соціології та управління пройшла Літня школа з 

громадянської освіти. 

 

27 серпня 

Серед магістрантів вишу – бронзова призерка Олімпійських ігор із 

важкої атлетики Юлія Калина. 

 

Вересень 

 

1 вересня 

На День знань у виші відкрили алею Толока Вячеслава Олександровича 

(ректора університету в період із 1984-2003 рр.) 

 

7 вересня 

Правники вишу збирають речі, ліки та грошову допомогу для військових 

та переселенців. 

 

У виші відкрито новий структурний підрозділ вишу – перший у 

Запоріжжі бізнес-інкубатор. 

 

8 вересня 

 

Роман Агаєв здобув два «золота» у ІІ відкритому кубку із арм-спорту АК 

"Адреналін". 

 

9 вересня 

Ректор Микола Фролов оголосив 2015-2016 навчальний рік роком 

оновлення наукової інфраструктури. 

 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19071&lang=ukr&news_code=arkheologi-znu-vivchali-zolotoordinske-misto-poblizu-yurkivki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19091&lang=ukr&news_code=28-arkheologichnij-sezon-vidznachivsya-znakhidkoyu-pokhovannya-skifskoyi-zhinki-voyivnitsi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19091&lang=ukr&news_code=28-arkheologichnij-sezon-vidznachivsya-znakhidkoyu-pokhovannya-skifskoyi-zhinki-voyivnitsi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19095&lang=ukr&news_code=rozpochala-robotu-litnya-shkola-fakultetu-sotsiologiyi-ta-upravlinnya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19095&lang=ukr&news_code=rozpochala-robotu-litnya-shkola-fakultetu-sotsiologiyi-ta-upravlinnya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19112&lang=ukr&news_code=sered-magistrantiv-znu-----bronzova-prizerka-olimpijskikh-igor
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19126&lang=ukr&news_code=nova-storinka19126-ukr
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19141&lang=ukr&news_code=pravniki-znu-zbirayut-rechi--liki-ta-groshovu-dopomogu-dlya-vijskovikh-ta-pereselentsiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19141&lang=ukr&news_code=pravniki-znu-zbirayut-rechi--liki-ta-groshovu-dopomogu-dlya-vijskovikh-ta-pereselentsiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19145&lang=ukr&news_code=roman-aga--v-zdobuv-dva---zolota---u-miskomu-zmaganni
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19156&lang=ukr&news_code=rektor-mikola-frolov-ogolosiv-2015-2016-navchalnij-rik-rokom-onovlennya-naukovoyi-infrastrukturi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19156&lang=ukr&news_code=rektor-mikola-frolov-ogolosiv-2015-2016-navchalnij-rik-rokom-onovlennya-naukovoyi-infrastrukturi
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10 вересня 

Аспірант Армен Варданян виборов «срібло» у Світової першості із 

боротьби (Лас-Вегас, США) й отримав титул віце-чемпіон світу з греко-

римської боротьби. 

 

Студентка факультету фізичного виховання , бронзовий призер 

Олімпійських ігор 2012, заслужений майстер спорту, чемпіонка Європи 2015 

Юлія Калина стала чемпіонкою України 2015 на Чемпіонаті з важкої 

атлетики.  

 

11 вересня 

З нагоди святкування Дня фізичної культури та спорту України 

відбулося відкриття щорічної традиційної Спартакіади-2015.  

 

Засідання ІV міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і 

бізнесу».  

 

У виші розпочала працювати виставка «Шлях до Реріха». 

 

14 вересня 

На базі вишу пройшов ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з програмування. 

 

16 вересня 

Семінар для шкільних вчителів Запорізької області на біологічному 

факультету. 

 

 

17 вересня 

Відомий письменник і суспільний діяч Юрій Андрухович та гурт 

"Karbido" презентували у ЗНУ свій найновіший проект. 

 

На базі факультету журналістики почав працювати сайт 

Південноукраїнського центру медіаграмотності. 

 

 

18 вересня 

Ректора Миколу Фролова відзначили Подякою за участь у телемарафоні 

«Пам'ять». 

 

Студенти СПП та Економіко-правничого коледжу  провели благодійну 

акцію на підтримку дітей з особливими потребами. 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19161&lang=ukr&news_code=aspirant-znu-armen-vardanyan---vitse-chempiona-svitu-z-greko-rimskoyi-borotbi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19161&lang=ukr&news_code=aspirant-znu-armen-vardanyan---vitse-chempiona-svitu-z-greko-rimskoyi-borotbi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19161&lang=ukr&news_code=aspirant-znu-armen-vardanyan---vitse-chempiona-svitu-z-greko-rimskoyi-borotbi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19170&lang=ukr&news_code=u-znu-rozpochala-pratsyuvati-vistavka---shlyakh-do-rerikha--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19181&lang=ukr&news_code=na-bazi-znu-projshov------etap-vseukrayinskoyi-olimpiadi-z-programuvannya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19198&lang=ukr&news_code=seminar-dlya-shkilnikh-vchiteliv-zaporizkoyi-oblasti-vid-biologichnogo-fakultetu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19198&lang=ukr&news_code=seminar-dlya-shkilnikh-vchiteliv-zaporizkoyi-oblasti-vid-biologichnogo-fakultetu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19204&lang=ukr&news_code=yurij-andrukhovich-ta-gurt--Karbido--prezentuvali-u-znu-svij-najnovishij-proekt
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19204&lang=ukr&news_code=yurij-andrukhovich-ta-gurt--Karbido--prezentuvali-u-znu-svij-najnovishij-proekt
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19200&lang=ukr&news_code=pochav-pratsyuvati-sajt-pivdennoukrayinskogo-tsentru-mediagramotnosti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19200&lang=ukr&news_code=pochav-pratsyuvati-sajt-pivdennoukrayinskogo-tsentru-mediagramotnosti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19215&lang=ukr&news_code=rektora-znu-mikolu-frolova-vidznachili-podyakoyu-za-uchast-u-telemarafoni---pam-yat--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19215&lang=ukr&news_code=rektora-znu-mikolu-frolova-vidznachili-podyakoyu-za-uchast-u-telemarafoni---pam-yat--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19211&lang=ukr&news_code=studenti-spp-proveli-blagodijnu-aktsiyu-na-pidtrimku-ditej-z-osoblivimi-potrebami
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19211&lang=ukr&news_code=studenti-spp-proveli-blagodijnu-aktsiyu-na-pidtrimku-ditej-z-osoblivimi-potrebami
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21 вересня 

Студентка Економіко-правничого коледжу Запорізького національного 

університету спеціальності «Фізичне виховання» Ганна Горешнякова стала 

призеркою Чемпіонату України з тхеквондо серед молоді 

 

23 вересня 

Традиційна зустріч ректора Миколи Фролова зі студентством і 

викладачами університету. 

 

Спільна лекція доктора філософії з клінічної психології Ендрю Геддерта 

(PhD, Clinical Psychology, Andrew Geddert) з Каліфорнії (США) та старшого 

викладача кафедри практичної психології, кандидата психологічних наук, 

Ольги Іщук на тему «Травма: психологічні особливості перебігу та зцілення». 

 

Засідання міжнародного круглого столу «Бізнес-інкубатори як 

інструмент забезпечення сталого розвитку економіки України». 

 

24 вересня 

Студенти  відсвяткували День миру танцювальним флешмобом. 

 

25 вересня 

Історичний факультет присвятив міжнародну конференцію освоєнню та 

вивченню підземного простору. 

 

У Центрі інтенсивного вивчення іноземних мов розпочалися перші 

заняття в групах із інтенсивного вивчення польської, англійської та 

італійської мов. 

 

28 вересня 

На факультеті СПП відбувся круглий стіл за участю доктора Ендрю 

Геддерта (Каліфорнія, США). 

 

29 вересня 

«Надія-ЗНУ» – срібний призер Перших всеукраїнських спортивних 

студентських ігор. 

 

Наш виш презентує школу «Зелена економіка». 
 

30 вересня 

Студенти економічного факультету отримали можливість взяти участь у 

науковому диспуті на тему «Міфи міжнародної торгівлі». 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19245&lang=ukr&news_code=studenti-znu-vidsvyatkuvali-den-miru-tantsyuvalnim-fleshmobom
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19257&lang=ukr&news_code=--storichnij-fakultet-prisvyativ-mizhnarodnu-konferentsiyu--osvo--nnyu-ta-vivchennyu-pidzemnogo-prostoru
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19257&lang=ukr&news_code=--storichnij-fakultet-prisvyativ-mizhnarodnu-konferentsiyu--osvo--nnyu-ta-vivchennyu-pidzemnogo-prostoru
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19267&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbuvsya-kruglij-stil-za-uchastyu-doktora-endryu-gedderta
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19267&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbuvsya-kruglij-stil-za-uchastyu-doktora-endryu-gedderta
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19273&lang=ukr&news_code=--nadiya-znu-----sribnij-prizer-pershikh-vseukrayinskikh-sportivnikh-studentskikh-igor
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19273&lang=ukr&news_code=--nadiya-znu-----sribnij-prizer-pershikh-vseukrayinskikh-sportivnikh-studentskikh-igor
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19277&lang=ukr&news_code=zaporizkij-natsionalnij-prezentu---shkolu---zelena-ekonomika--
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Студенти економічного факультету опановували англійську на Хортиці 

разом із викладачем англійської мови зі США – Джоном Кемпелом, який 

провів для них цікавий тренінг із врахуванням специфіки їхньої вищої 

освіти.  

 

Жовтень 

1 жовтня 

На фізичному факультеті відбулася регіональна конференція 

«Теоретичні та експериментальні основи фізичного матеріалознавства». 

 

2 жовтня 

Студенти Економіко-правничого коледжу – переможці обласної 

першоcті з легкої атлетики. 

 

5 жовтня 

Торговий коледж  відсвяткував 75-річний ювілей. 

 

Molodiya Festival відзначив переможців, серед яких соціальна реклама 

навчальної лабораторія телевізійної журналістики. 

 

Запорізький національний університет взяв участь у Всеукраїнському 

проекті «День кар’єри («Profi day») у м. Запоріжжі». 

 

6 жовтня 

Студенти ЕПК  взяли участь у Всеукраїнському мовно-літературному 

конкурсі ім. Тараса Шевченка. 

 

7 жовтня 

 

Представники Студентської ради  взяли участь у з’їзді Української 

асоціації студентського самоврядування. 

 

Викладачу Наталії Шевченко присвоєно звання «Заслужений працівник 

освіти України». 

 

8 жовтня 

У виші розпочався Чемпіонат України з боксу. 

 

9 жовтня 
Гість вишу польський професор Яцек Мазуркевич провів лекцію для запорізьких 

медиків. 
Представники вишу вшанували пам’ять героїв визволення Запоріжжя. 

 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19274&lang=ukr&news_code=studenti-ekonomichnogo-fakultetu-opanovuvali-anglijsku-na-khortitsi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19293&lang=ukr&news_code=na-fizichnomu-fakulteti-vidbulasya-regionalna-konferentsiya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19299&lang=ukr&news_code=studenti-ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-----peremozhtsi-oblasnoyi-pershocti-z-legkoyi-atletiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19299&lang=ukr&news_code=studenti-ekonomiko-pravnichogo-koledzhu-----peremozhtsi-oblasnoyi-pershocti-z-legkoyi-atletiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19316&lang=ukr&news_code=torgovij-koledzh-znu-vidsvyatkuvav-75--richnij-yuvilej
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19312&lang=ukr&news_code=Molodiya-Festival-vidznachiv-peremozhtsiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19321&lang=ukr&news_code=studenti-epk-znu-vzyali-uchast-u-vseukrayinskomu-movno-literaturnomu-konkursi-im--tarasa-shevchenka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19321&lang=ukr&news_code=studenti-epk-znu-vzyali-uchast-u-vseukrayinskomu-movno-literaturnomu-konkursi-im--tarasa-shevchenka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19336&lang=ukr&news_code=predstavniki-studentskoyi-radi-znu-vzyali-uchast-u-z---yizdi-ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-studentskogo-samovryaduvannya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19336&lang=ukr&news_code=predstavniki-studentskoyi-radi-znu-vzyali-uchast-u-z---yizdi-ukrayinskoyi-asotsiatsiyi-studentskogo-samovryaduvannya
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19332&lang=ukr&news_code=nataliyi-shevchenko-prisvo--no-zvannya---zasluzhenij-pratsivnik-osviti-ukrayini--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19332&lang=ukr&news_code=nataliyi-shevchenko-prisvo--no-zvannya---zasluzhenij-pratsivnik-osviti-ukrayini--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19343&lang=ukr&news_code=u-znu-rozpochavsya-chempionat-ukrayini-z-boksu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19358&lang=ukr&news_code=gist-znu-polskij-profesor-yatsek-mazurkevich-proviv-lektsiyu-dlya-zaporizkikh-medikiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19358&lang=ukr&news_code=gist-znu-polskij-profesor-yatsek-mazurkevich-proviv-lektsiyu-dlya-zaporizkikh-medikiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19356&lang=ukr&news_code=predstavniki-znu-vshanuvali-pam---yat-geroyiv-vizvolennya-zaporizhzhya
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Відкрита лекція львівського психолога Марти Пивоваренко «Соціально-

психологічний портрет супротивника». 

 

Всеукраїнська наукова конференція «VІІ Новицькі читання».  

 

 

12 жовтня 

Викладач Дмитро Сердюк – кращий гравець великих багатопрофільни 

спортивних змагань у Ніцці «European masters games - 2015» із гандболу.  

 

На факультеті соціальної педагогіки та психології відбувся дводенний 

тренінг з тем: «Управління Неприбутковими Організаціями (модель 

CANVAS)» та «Нові правила життя після АТО». 

 

У виші відбулася зустріч студентів із журналістом газети «МИГ» 

Володимиром Москаленком. 

 

Команда ЕПК  перемогла в обласній першості з міні-футболу. 

 

Львівські гості – засновники організації «Development Foundation», 

представники ЗНУ та державних структур обговорили питання реабілітації 

після АТО. 

 

13 жовтня 
 

На факультеті журналістики  відбулася зустріч студентів із головою 

«Громадського мовлення у Запоріжжі» Тарасом Білкою та програмним 

продюсером цього проекту Юлією Завадою. 

 

15 жовтня 

Благодійний ярмарок «Підтримай захисника». 

 

Студенти історичного та юридичного факультетів  зустрілися із 

учасником бойових дій в зоні АТО - військовим В’ячеславом Зайцевим. 

 

16 жовтня 

На базі юридичного факультету зібралися майбутні правники з 

провідних українських вишів – учасники Всеукраїнської студентської школи 

з адміністративного права та процесу ім. Володимира Стефанюка. 

Х міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи 

розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному 

рівнях».  

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19359&lang=ukr&news_code=komanda-epk-znu--peremogla-v-oblasnij-pershosti-z-mini-futbolu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19357&lang=ukr&news_code=lvivski-gosti--predstavniki-znu-ta-derzhavnikh-struktur-obgovorili-pitannya-reabilitatsiyi-pislya-ato
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19357&lang=ukr&news_code=lvivski-gosti--predstavniki-znu-ta-derzhavnikh-struktur-obgovorili-pitannya-reabilitatsiyi-pislya-ato
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19357&lang=ukr&news_code=lvivski-gosti--predstavniki-znu-ta-derzhavnikh-struktur-obgovorili-pitannya-reabilitatsiyi-pislya-ato
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19388&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya-blagodijnij-yarmarok---pidtrimaj-zakhisnika--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19377&lang=ukr&news_code=studenti-istorichnogo-ta-yuridichnogo-fakultetiv-znu-zustrilisya-iz-uchasnikom-bojovikh-dij-v-zoni-ato
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19377&lang=ukr&news_code=studenti-istorichnogo-ta-yuridichnogo-fakultetiv-znu-zustrilisya-iz-uchasnikom-bojovikh-dij-v-zoni-ato
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19 жовтня 

На День абітурієнта до вишу завітало понад 400 майбутніх студентів. 

 

Наш виш активно долучився до участі у Книжковій толоці-2015. 

 

Студенти юридичного факультету посіли 2 місце на Всеукраїнських 

інтелектуальних змаганнях з адміністративного судочинства. 

 

На факультеті соціальної педагогіки та психології пройшли відкриті 

лекції професорів Отто та Флоренс Дріджер (Канада) з теми: «Відновне 

правосуддя». 

 

Історичний бестселер Тімоті Снайдера презентували у Запорізькому 

національному університеті. 

 

Представники Центру культури з нагоди святкування Дня захисника 

України організували благодійну фотосушку «Живи яскраво…»,  кошти від 

якої спрямували на допомогу бійцям української армії. 

 

20 жовтня 

Наш виш отримав нагороду І ступеня на міжнародному форумі 

"Інноватика в сучасній освіті". 

 

Фільм студентів нашого вишу - золотий призер фестивалю аматорського 

відео «Я ZA», присвяченого рідному місту . 

 

Розпочала працювати Школа професійного волонтера на базі 

волонтерського руху ФСУ «Студентське серце». 

 

Засновник газети «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий поспілкувався  

з майбутніми журналістами. 
 

На історичному факультеті відбувся Регіональний інтерактивний захід 

для молодіжних організацій та груп євроатлантичного спрямування «Ukraine 

NATO Youth Summit 2015», в якому взяли участь учні шкіл Запорізької 

області та студенти історичного факультету ЗНУ. 

 

23 жовтня 

Виш взяв участь у XVII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній 

освіті». 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19402&lang=ukr&news_code=na-den-abituri--nta-do-znu-zavitalo-ponad-400-majbutnikh-studentiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19404&lang=ukr&news_code=zaporizkij-natsionalnij-aktivno-doluchivsya-do-uchasti-u-knizhkovij-tolotsi-2015
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19403&lang=ukr&news_code=studenti-yuridichnogo-fakultetu-posili-2-mistse-na-vseukrayinskikh-intelektualnikh-zmagannyakh-z-administrativnogo-sudochinstva
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19403&lang=ukr&news_code=studenti-yuridichnogo-fakultetu-posili-2-mistse-na-vseukrayinskikh-intelektualnikh-zmagannyakh-z-administrativnogo-sudochinstva
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19394&lang=ukr&news_code=--storichnij-bestseler-timoti-snajdera-prezentuvali-u-zaporizkomu-natsionalnomu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19394&lang=ukr&news_code=--storichnij-bestseler-timoti-snajdera-prezentuvali-u-zaporizkomu-natsionalnomu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19425&lang=ukr&news_code=znu-otrimav-nagorodu----stupenya-na-mizhnarodnomu-forumi----nnovatika-v-suchasnij-osviti-
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19425&lang=ukr&news_code=znu-otrimav-nagorodu----stupenya-na-mizhnarodnomu-forumi----nnovatika-v-suchasnij-osviti-
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19421&lang=ukr&news_code=film-studentiv-znu---zolotij-prizer-festivalyu---ya-ZA--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19421&lang=ukr&news_code=film-studentiv-znu---zolotij-prizer-festivalyu---ya-ZA--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19419&lang=ukr&news_code=u-znu-rozpochala-pratsyuvati-shkola-profesijnogo-volontera
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19417&lang=ukr&news_code=zasnovnik-gazeti---dzerkalo-tizhnya---pospilkuvavsya-v-znu-z-majbutnimi-zhurnalistami
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19417&lang=ukr&news_code=zasnovnik-gazeti---dzerkalo-tizhnya---pospilkuvavsya-v-znu-z-majbutnimi-zhurnalistami
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Студенти юридичного факультету  зустрілися із представником 

Консультативної місії Європейського Союзу радником з питань верховенства 

права відділу регіонального співробітництва Хуліаном Таленсом Ескарті. 

 

У виші визначили претендентів на звання «Студент року-2015». 

 

26 жовтня 

На базі філологічного факультету провели студентську наукову 

конференцію «Українське мовознавство в ЗНУ: історія та сучасність». 

 

27 жовтня 

Центр післядипломної освіти разом з факультетом соціології та 

управління розпочали короткострокові семінари підвищення кваліфікації для 

державних службовців нашого міста за темою «Запобігання і протидія 

корупції на державній службі в органах місцевого самоврядування». 

 

28 жовтня 

Стартував чотириденний творчий марафон «Дозвольте 

відрекомендуватися: 1 курс – 2015!». 

 

29 жовтня 

Волейболісти вишу – кращі серед студентів ВНЗ Запоріжжя та області. 

 

Випускниця вишу вп’яте встановила світовий рекорд. 

 

30 жовтня 

Викладачі вишу взяли участь у міжнародній конференції з інноваційних 

педагогічних технік «Інноваційні педагогічні техніки» та фестиваль з TRIZ-

педагогіки, ейдетики та інших освітніх технологій «Школа по-новому». 

 

Листопад 

2 листопада 

 

Відкриття Болгарської недільної школи на базі вишу.  
Аспірант Олександр Надтока та його тренер, доктор педагогічних наук, 

завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Андрій Сватьєв 

отримуватимуть президентську стипендію за видатні спортивні досягнення. 

4 листопада 

 
У виші пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Технології роботи психолога в організації»  
Робота професора Максима Лепського здобула І премію на 

міжнародному конкурсі (м. Познань, Польща) на кращий аналітичний текст 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19444&lang=ukr&news_code=studenti-yuridichnogo-fakultetu-znu-zustrilisya-iz-predstavnikom-konsultativnoyi-misiyi---vropejskogo-soyuzu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19444&lang=ukr&news_code=studenti-yuridichnogo-fakultetu-znu-zustrilisya-iz-predstavnikom-konsultativnoyi-misiyi---vropejskogo-soyuzu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19442&lang=ukr&news_code=u-znu-viznachili-pretendentiv-na-zvannya---student-roku-2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19483&lang=ukr&news_code=u-znu-startuvav-chotiridennij-tvorchij-marafon---dozvolte-vidrekomenduvatisya--1-kurs-----2015---
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19483&lang=ukr&news_code=u-znu-startuvav-chotiridennij-tvorchij-marafon---dozvolte-vidrekomenduvatisya--1-kurs-----2015---
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19486&lang=ukr&news_code=volejbolisti-znu-----kraschi-sered-studentiv-vnz-zaporizhzhya-ta-oblasti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19485&lang=ukr&news_code=vipusknitsya-znu-vp---yate-vstanovila-svitovij-rekord
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19496&lang=ukr&news_code=vikladachi-znu-vzyali-uchast-u-mizhnarodnij-konferentsiyi-z-innovatsijnikh-pedagogichnikh-tekhnik
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19496&lang=ukr&news_code=vikladachi-znu-vzyali-uchast-u-mizhnarodnij-konferentsiyi-z-innovatsijnikh-pedagogichnikh-tekhnik
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19519&lang=ukr&news_code=u-znu-projshla-vseukrayinska-naukovo-praktichna-konferentsiya---tekhnologiyi-roboti-psikhologa-v-organizatsiyi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19519&lang=ukr&news_code=u-znu-projshla-vseukrayinska-naukovo-praktichna-konferentsiya---tekhnologiyi-roboti-psikhologa-v-organizatsiyi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19517&lang=ukr&news_code=robota-profesora-maksima-lepskogo-zdobula----premiyu-na-mizhnarodnomu-konkursi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19517&lang=ukr&news_code=robota-profesora-maksima-lepskogo-zdobula----premiyu-na-mizhnarodnomu-konkursi
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щодо суспільних трансформацій, культури, політики, економіки, 

міжнародних відносин та новітньої історії України. 

5 листопада 

Стартував 23-ій сезон традиційної Відкритої Ліги ігор КВК на Кубок 

ректора університету. 

 

Юридичний факультет  відвідали відомі українські правники Роман 

Шишка та Андрій Гриняк. 

 

Запорізький національний університет традиційно взяв участь у 

міжрегіональній освітній виставці «Абітурієнт-2016». 

 

6 листопада 

Виш відвідала делегація землі Саксонія-Ангальт (Німеччина). Очолив її 

Державний міністр та голова Державної канцелярії землі Саксонія-Ангальт 

пан Райнер Робра. 

9 листопада 

Відомий кореспондент ТСН Яків Носков розповів студентам факультету 

журналістики про методи роботи у зонах воєнних конфліктів. 

 

Представники вишу долучилися до створення освітньої програми галузі 

«Права». Участь у заході взяли представники МОН України, ОБСЄ та 

USAID. 

 

Факультет журналістики  долучився до Всеукраїнського радіодиктанту 

національної єдності. 

 

10 листопада 

На факультеті соціології та управління відбулося урочисте відкриття 

Соціологічної майстерні – науково-освітнього проекту з розвитку 

соціологічного та аналітичного мислення для студентів та школярів. 

 

11 листопада 

Викладачі фізичного факультету  відкрили Школу юного фізика. 

12 листопада 

Відкрито сезон ігор з міні-футболу 2015 року на Кубок В’ячеслава 

Толока. 

Віце-консул Посольства США в Україні Фредерік Стокс зустрівся зі 

студентами. 

17 листопада 

У ЗНУ відбувся семінар від видавництва Кембриджського університету. 

 

Студенти вишу – серед переможців обласного конкурсу «Студент року-

2015». 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19536&lang=ukr&news_code=yuridichnij-fakultet-znu-vidvidali-vidomi-ukrayinski-pravniki-roman-shishka-ta-andrij-grinyak
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19536&lang=ukr&news_code=yuridichnij-fakultet-znu-vidvidali-vidomi-ukrayinski-pravniki-roman-shishka-ta-andrij-grinyak
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19535&lang=ukr&news_code=zaporizkij-natsionalnij-universitet-traditsijno-vzyav-uchast-u-mizhregionalnij-osvitnij-vistavki---abituri--nt-2016--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19535&lang=ukr&news_code=zaporizkij-natsionalnij-universitet-traditsijno-vzyav-uchast-u-mizhregionalnij-osvitnij-vistavki---abituri--nt-2016--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19546&lang=ukr&news_code=znu-vidvidala-delegatsiya-zemli-saksoniya-angalt--nimechchina-
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19558&lang=ukr&news_code=pravniki-znu-doluchilisya-do-stvorennya-osvitnoyi-programi-galuzi---prava--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19558&lang=ukr&news_code=pravniki-znu-doluchilisya-do-stvorennya-osvitnoyi-programi-galuzi---prava--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19551&lang=ukr&news_code=fakultet-zhurnalistiki-znu-doluchivsya--do-vseukrayinskogo-radiodiktantu-natsionalnoyi---dnosti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19551&lang=ukr&news_code=fakultet-zhurnalistiki-znu-doluchivsya--do-vseukrayinskogo-radiodiktantu-natsionalnoyi---dnosti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19571&lang=ukr&news_code=vikladachi-fizichnogo-fakultetu-znu-vidkrili-robotu-shkoli-yunogo-fizika
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19575&lang=ukr&news_code=u-znu-vidkrito-sezon-igor-z-mini-futbolu-2015-roku-na-kubok-v---yacheslava-toloka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19575&lang=ukr&news_code=u-znu-vidkrito-sezon-igor-z-mini-futbolu-2015-roku-na-kubok-v---yacheslava-toloka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19585&lang=ukr&news_code=vitse-konsul-posolstva-ssha-v-ukrayini-frederik-stoks-zustrivsya-zi-studentami-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19585&lang=ukr&news_code=vitse-konsul-posolstva-ssha-v-ukrayini-frederik-stoks-zustrivsya-zi-studentami-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19606&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya-seminar-vid-vidavnitstva-kembrilzhskogo-universitetu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19601&lang=ukr&news_code=studenti-znu-----sered-peremozhtsiv-oblasnogo-konkursu---student-roku-2015--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19601&lang=ukr&news_code=studenti-znu-----sered-peremozhtsiv-oblasnogo-konkursu---student-roku-2015--
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18-20 листопада 

Студенти вишу посіли друге та третє місця на всеукраїнському турнірі зі 

спортивної аеробіки. 

 

19 листопада 

На філологічному факультеті провели літературно-музичну композицію, 

присвячену творчості білоруської письменниці Світлани Алексієвич – 

лауреата Нобелівської премії з літератури-2015 

 

Студенти юридичного факультету відвідали КНУ ім. Т.Шевченка та 

взяли участь у науково-практичній конференції «Норми права: соціологічні 

та філософські проблеми конституційної реформи». 

 

Виш розширює межі співпраці з Університетом Дю Мен (м.Ле Ман, 

Франція) – збільшилась кількість спеціальностей програми подвійного 

диплома. 

 
Гуртожиток  № 4 – серед переможців міського огляду-конкурсу 

 

19-21 листопада 

Викладачі факультету соціальної педагогіки та психології взяли участь у 

Х міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у 

контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. 

 

20 листопада 

На факультеті соціальної педагогіки та психології відбулася лекція 

координатора Центру психологічної допомоги з військової травми у Сербії 

Тамари Боскіч 

Перші  дисертанти у галузі «Педагогічні науки» захистили наукові праці. 

 

У виші відбувся фестиваль філософії. 

 

Зустріч ректора зі студентами. 

 

20-22 листопада 

На базі факультету соціології та управління  пройшла зустріч 

випускників освітніх програм ГО «Шведський інститут» (м. Стокгольм, 

Швеція). 

 

21 листопада 

Студенти і викладачі економічного факультету долучилися до 

загальноміського вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. 
 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19658&lang=ukr&news_code=studenti-znu-posili-druge-ta-tret---mistsya-na-vseukrayinskomu-turniri-zi-sportivnoyi-aerobiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19658&lang=ukr&news_code=studenti-znu-posili-druge-ta-tret---mistsya-na-vseukrayinskomu-turniri-zi-sportivnoyi-aerobiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19620&lang=ukr&news_code=znu-rozshiryu---mezhi-spivpratsi-z-universitetom-dyu-men--m-le-man--frantsiya-
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19620&lang=ukr&news_code=znu-rozshiryu---mezhi-spivpratsi-z-universitetom-dyu-men--m-le-man--frantsiya-
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19615&lang=ukr&news_code=gurtozhitok-znu-----4-----sered-peremozhtsiv-miskogo-oglyadu-konkursu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19641&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbulasya-lektsiya-koordinatora-tsentru-psikhologichnoyi-dopomogi-z-vijskovoyi-travmi--u-serbiyi-tamari-boskich
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19641&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbulasya-lektsiya-koordinatora-tsentru-psikhologichnoyi-dopomogi-z-vijskovoyi-travmi--u-serbiyi-tamari-boskich
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19641&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-vidbulasya-lektsiya-koordinatora-tsentru-psikhologichnoyi-dopomogi-z-vijskovoyi-travmi--u-serbiyi-tamari-boskich
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19645&lang=ukr&news_code=pershi-disertanti-u-galuzi---pedagogichni-nauki---zakhistili-naukovi-pratsi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19643&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya-festival-filosofiyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19630&lang=ukr&news_code=studenti-i-vikladachi-ekonomichnogo-fakultetu-vshanuvali-pam-yat-geroyiv-nebesnoyi-sotni
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19630&lang=ukr&news_code=studenti-i-vikladachi-ekonomichnogo-fakultetu-vshanuvali-pam-yat-geroyiv-nebesnoyi-sotni
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21 – 22 листопада 

Роман Агаєв став володарем Кубка України з армспорту. 

 

24 листопада 

На факультет іноземної філології завітав Кірон Рід – почесний науковий 

співробітник університету Ліверпуля. 

 

На базі вишу відбулася І Всеукраїнська конференція «Сталий розвиток 

економіки на засадах ресурсоефективності». 

24-26 листопада 

На базі юридичного факультету  провели унікальний для нашої області 

масштабний освітній захід – Школу регіональної нормотворчості. 

 

25 листопада 

«Школа юного хіміка» та «Школа юного біолога» відбулася на 

біологічному факультеті. 

 

26 листопада 

На юридичний факультет  завітав голова Інституту майбутнього 

«Глобальної організації союзницького лідерства» Володимир Ліпкан. 

 

27 листопада 

Студентка Юлія Калина стала четвертою на чемпіонаті світу з важкої 

атлетики. 

 

29-30 листопада 

Всеукраїнська конференція з нагоди 15-річчя кафедри акторської 

майстерності. 

30 листопада 

Студенти ФІФу отримали лист з подякою за активну діяльність від 

лауреата Нобелівської премії в номінації «Література» за 2015 рік, відомої 

білоруської письменниці та публіциста Світлани Алексієвич. 

 

Призерами щорічного Міжнародного благодійного фестивалю дитячо-

юнацької творчості та талантів «Дивосвіт» стали чотири студентки нашого 

вишу, вихованки вокальної студії «Кантилена» (керівник – Наталія Пиріг). 

 

Грудень 

1 грудня 

Ректор Микола Фролов обговорив напрями співпраці ЗНУ з 

американським медіаекспертом Марком Ділленом, який завітав до ЗНУ в 

рамках міжнародної програми академічних обмінів імені Фулбрайта. 

 
 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19642&lang=ukr&news_code=roman-aga--v-----volodar-kubka-ukrayini-z-armsportu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19675&lang=ukr&news_code=na-yuridichnij-fakultet-znu-zavitav-golova---nstitutu-majbutnogo---globalnoyi-organizatsiyi-soyuznitskogo-liderstva--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19675&lang=ukr&news_code=na-yuridichnij-fakultet-znu-zavitav-golova---nstitutu-majbutnogo---globalnoyi-organizatsiyi-soyuznitskogo-liderstva--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19678&lang=ukr&news_code=studentka-znu-stala-chetvertoyu-na-chempionati-svitu-z-vazhkoyi-atletiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19678&lang=ukr&news_code=studentka-znu-stala-chetvertoyu-na-chempionati-svitu-z-vazhkoyi-atletiki
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19691&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-zavershila-robotu-vseukrayinska-konferentsiya--z-nagodi-15-richchya-kafedri-aktorskoyi-majsternosti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19691&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-zavershila-robotu-vseukrayinska-konferentsiya--z-nagodi-15-richchya-kafedri-aktorskoyi-majsternosti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19714&lang=ukr&news_code=rektor-mikola-frolov-obgovoriv-napryami-spivpratsi-znu-z-amerikanskim-gostem-markom-dillenom
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19714&lang=ukr&news_code=rektor-mikola-frolov-obgovoriv-napryami-spivpratsi-znu-z-amerikanskim-gostem-markom-dillenom
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3 грудня 

Студенти перемогли на Всеукраїнському фестивалі реклами. У номінації 

«ПР-кампанії» команда нашого вишу здобула перше місце. 

 

Спортсмени ЕПК  вибороли 1 місце в обласній першості зі стрільби з 

пневматичної зброї. 

Журналісти з АТО зустрілися зі студентами факультету журналістики.  

 

6 грудня  

У виші відбувся І обласний етап Всеукраїнського конкурсу МАН. 

 
7 грудня 

На базі юридичного факультету  відбулася презентація 

випущеного за співпраці з представниками Видавничого Дому «Ін 

Юре» довідника «Адміністративно-правова освіта XX століття у 

персоналіях». 
 

8 грудня 

У виші відбулося засідання Студентської ради Запорізької області. 

 

10 грудня  
На факультет іноземної філології завітали: засновник і президент 

Міжнародної освітньої групи PEARSON-Dinternal-S2A та мережі 

міжнародних мовних шкіл London School of English Шон Патрік Харті та 

головний методист Міжнародного освітньо-методичого центру PEARSON-

Dinternal Світлана Сорочинська. 

До Торгового коледжу  завітав відомий баскетболіст Марко Солферіно. 

 
На базі факультету соціальної педагогіки та психології ЗНУ відбулася 

презентація програми стратегії упровадження гендерної рівності та 

недискримінації у галузь «Освіта: гендерний вимір – 2020». 

 

11 грудня 

До вишу в рамках всеукраїнського туру завітав знаний фахівець у галузі 

біосфери, викладач Тулонського університету, автор принципу 

інтерактивних лекцій у супроводі анімаційного кіно та ефектних зображень 

на великому екрані Сіріль Дюфер. 

 

Виш уклав рамкові угоди про співпрацю з Університетом ім. Адама 

Міцкевича та Центром підтримки міжнародних ініціатив (м. Познань, 

Польща).  

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19759&lang=ukr&news_code=studenti-znu-peremogli-na-vseukrayinskomu-festivali-reklami
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19745&lang=ukr&news_code=sportsmeni-epk-znu-viboroli-1-mistse-v-oblasnij-pershosti-zi-strilbi-z-pnevmatichnoyi-zbroyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19745&lang=ukr&news_code=sportsmeni-epk-znu-viboroli-1-mistse-v-oblasnij-pershosti-zi-strilbi-z-pnevmatichnoyi-zbroyi
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19739&lang=ukr&news_code=zhurnalisti-z-ato-zustrilisya-zi-studentami-fakultetu-zhurnalistiki-znu
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19771&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbuvsya----oblasnij-etap-vseukrayinskogo-konkursu-man
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19780&lang=ukr&news_code=u-zaporizkomu-natsionalnomu-universiteti-vidbulosya-zasidannya-studentskoyi-radi-zaporizkoyi-oblasti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19794&lang=ukr&news_code=do-torgovogo-koledzhu-znu-zavitav-vidomij-basketbolist-marko-solferino
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Команда вишу посіла 1 місце на обласних змаганнях зі швидких шахів. 

 

У виші проходять зустрічі та тренінги з представниками Національного 

офісу програми ЄС ЕРАЗМУС+ в Україні. 

 

12 грудня 

Студентам-юристам вручили сертифікати слухачів авторського курсу від 

професора Крістофера Келлі. 

 

14 грудня 

 

На базі навчальної лабораторії соціальної педагогіки та психології 

відбувся круглий стіл для керівників волонтерських організацій та 

потенційних волонтерів «Проблеми. Досвід. Перспективи».  

 

15 грудня 

 

На факультеті СПП провели міжнародний тренінг-телеміст про наслідки 

травмуючих подій. 

 

17 грудня 

Студенти факультету менеджменту провели соціальну акцію «Кожній 

крихітці – казкового Миколайчика». 

У виші визначили переможців турніру з міні-футболу на кубок 

В’ячеслава Толока. 

 

На біологічному факультеті відбувся науковий семінар «Міфи екології». 

 

18 грудня  

Студенти факультету СПП провели для юнаків ліцею «Захисник» 

тренінг на тему: «Відповідальне батьківство». 

 

Конференція трудового колективу вишу. 

 

Відкриття новорічної ялинки біля спортивного комплексу. 

 

23 грудня 

Ялинка для дітей співробітників. 

 

24 грудня  

Міжвишівські студентські наукові читання стартували на філологічному 

факультеті 

 

http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19801&lang=ukr&news_code=komanda-znu-posila-1-mistse-na-oblasnikh-zmagannyakh-zi-shvidkikh-shakhiv
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19798&lang=ukr&news_code=u-znu-prokhodyat-zustrichi-ta-treningi-z-predstavnikami-natsionalnogo-ofisu-programi---s-erazmus--v-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19798&lang=ukr&news_code=u-znu-prokhodyat-zustrichi-ta-treningi-z-predstavnikami-natsionalnogo-ofisu-programi---s-erazmus--v-ukrayini
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19815&lang=ukr&news_code=studentam-yuristam-vruchili-sertifikati-slukhachiv-avtorskogo-kursu-vid-profesora-kristofera-kelli
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19815&lang=ukr&news_code=studentam-yuristam-vruchili-sertifikati-slukhachiv-avtorskogo-kursu-vid-profesora-kristofera-kelli
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19827&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-proveli-mizhnarodnij-trening-telemist-pro-naslidki-travmuyuchikh-podij
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19827&lang=ukr&news_code=na-fakulteti-spp-proveli-mizhnarodnij-trening-telemist-pro-naslidki-travmuyuchikh-podij
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19840&lang=ukr&news_code=u-znu-viznachili-peremozhtsiv-turniru-z-mini-futbolu-na-kubok-v-o-toloka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19840&lang=ukr&news_code=u-znu-viznachili-peremozhtsiv-turniru-z-mini-futbolu-na-kubok-v-o-toloka
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19836&lang=ukr&news_code=na-biologichnomu-fakulteti-proveli-naukovij-seminar---mifi-ekologiyi--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19843&lang=ukr&news_code=studenti-spp-proveli-dlya-yunakiv-litseyu---zakhisnik---trening-na-temu----vidpovidalne-batkivstvo--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19843&lang=ukr&news_code=studenti-spp-proveli-dlya-yunakiv-litseyu---zakhisnik---trening-na-temu----vidpovidalne-batkivstvo--
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19868&lang=ukr&news_code=traditsijni-mizhvishivski-studentski-naukovi-chitannya-startuvali-na-filologichnomu-fakulteti
http://sites.znu.edu.ua/news_details.php?news_id=19868&lang=ukr&news_code=traditsijni-mizhvishivski-studentski-naukovi-chitannya-startuvali-na-filologichnomu-fakulteti
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VІІI міжвузівська студентська науково-практична конференція “Різдвяні 

студентські наукові читання” на факультеті іноземної філології. 

 

25 грудня 

Різдвяна вистава факультету іноземної філології під керівництвом 

стажера Університету дю Мен Клеманс Лангле. 

 

29 грудня 

Новорічна концертна програма, підготовлена студентами факультету 

соціальної педагогіки та психології для співробітн иків університету. 
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