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n Відповідно до наказу Міністерства освіти

і науки України від 23.09.2016 р. № 1143

“Про включення наукових установ до

Державного реєстру наукових установ,

яким надається підтримка держави”,

Запорізький національний університет увій-

шов до зазначеного Реєстру терміном на

чотири роки (до 01.07.2020 р.) з видачею

Свідоцтва про включення до Реєстру. Згідно

зі статтею 12 Закону України “Про наукову і

науково-технічну діяльність” від 26 листопа-

да 2015 року № 848-VIIІ, до державного

Реєстру включаються вищі навчальні закла-

ди, діяльність яких має важливе значення

для науки, економіки та виробництва. 

n Представники ЗНУ та Запорізького облас-

ного об’єднання громадян “Союз ветеранів

прикордонних військ” підписали спільну

угода про співпрацю щодо військово-пат-

ріотичного виховання молоді. Цей документ

своїми підписами завірили: ректор ЗНУ,

доктор історичних наук, професор Микола

Фролов та голова об’єднання громадян

“Союз ветеранів прикордонних військ”

Сергій Вітвіцький. Також під час підписання

важливого документа був присутній заступ-

ник голови об’єднання – завідувач кафедри

управління фінансово-економічною безпе-

кою і проектами ЗНУ Олександр Лепьохін. 

n У ЗНУ відбулося чергове засідання

Конференції трудового колективу під голо-

вуванням першого проректора, професора

Олександра Бондаря. Усього в заході взяли

участь 203 делегати трудового колективу

вишу із 250. Основним питанням порядку

денного став звіт начальника юридичного

відділу Ольги Кулініч щодо внесення змін до

Статуту ЗНУ шляхом викладення його нової

редакції. Потреба внесення таких змін до

низки пунктів. Крім того, на заході йшлося

про новий варіант Положення про комісію

з трудових спорів. Внесення змін стосува-

лося і “Положення про студентське само-

врядування”. 

n На факультеті іноземної філології відбувся

уже традиційний профорієнтаційний захід

“TEST&TIPS. Незалежна оцінка рівня знань

із іноземної мови”. Цього разу представни-

ки ФІФ присвятили його 50-річчю факульте-

ту. У тестуванні взяли участь близько 450

учнів 11 класів з усіх шкіл Запоріжжя. Варто

відзначити, що за умовами цього важливо-

го освітнього проекту, його учасники отри-

мують не тільки оцінку своїх робіт, але й

індивідуальні рекомендації викладачів ФІФ

щодо підготовки до написання тестів зов-

нішнього незалежного оцінювання з іно-

земної мови. Крім того, старшокласники

мають нагоду дізнатися про нові проекти в

ЗНУ, до яких можуть долучитися майбутні

студенти (зокрема, їм розповіли про

Олімпіаду та Спартакіаду під патронатом

ректора ЗНУ Миколи Фролова, проект “ONE

DAY”, про традиційний конкурс ФІФ

“FRESHview: Відгук про художній твір іно-

земними мовами” тощо). Майбутні абітурі-

єнти отримали запрошення брати участь у

заходах, які проводитимуться у ЗНУ, а також

спілкуватися онлайн із викладачами та сту-

дентами ФІФ. Представники факультету

впродовж навчального року повідомляють

кожному із учасників тестування про всі

події в університеті та на факультеті через

повідомлення на їхні електронні адреси,

котрі вони вказали в анкетах.

НОВИНИРектор Микола Фролов підбив підсумки роботи колективу 
та окреслив перспективи розвитку на навчальний рік

Під час засідання Вченої ради 27 вересня рек-

тор Запорізького національного університету

Микола Фролов проінформував членів вченої

ради і присутніх про основні досягнення та здобут-

ки минулого навчального та зупинився на основ-

них питаннях діяльності вишу в поточному

навчальному році. 

Зокрема, Микола Олександрович зазначив, що

упродовж 2015-2016 навчального року тривав

період реалізації реформаційних підходів, закла-

дених у Законі України “Про вищу освіту” та інших

нормативних актах освітянського законодавства.

Основними векторами роботи університету були і

залишаються насамперед підвищення якості осві-

ти та ефективності навчально-виховного процесу,

удосконалення форм і методів навчання, розви-

ток наукового потенціалу, підтримання стабільного

матеріально-технічного та фінансового становища

і, звичайно, збереження та зміцнення науково-

педагогічного кадрового потенціалу, забезпечен-

ня належного статусу та соціальних гарантій всіх

членів трудового колективу та студентства ЗНУ.

Загалом вишу вдалося зберегти позитивну дина-

міку розвитку, досягти нових успіхів у різних галу-

зях діяльності та подолати чимало проблем. 

Вступ-2016

Серед основних здобутків університету Микола

Фролов виділив насамперед успішну вступну кам-

панію 2016 року. 

Кількість студентів, які прийшли на навчання до

університету на перший курс за освітнім ступенем

“бакалавр”, становить 1 534 особи (у 2015 р. –

1 546 осіб), з них 1 327 денної і 207 заочної

форми навчання. На старші курси на базі

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спе-

ціаліста до університету вступило – 615 осіб

(2015 р. – 508). До філій – 84 особи (5 – Нікополь,

42 – Кривий Ріг, 37 – Мелітополь). До магістрату-

ри вступило 911 осіб, з них 490 – денна форма,

421 – заочна форма. На освітньо-кваліфікаційний

рівень спеціаліста вступило 896 осіб, з них денна

форма – 398, заочна форма – 498 осіб. Таким

чином, загалом на постбакалаврські рівні

вступило у 2016 р. 1 807 студентів (у 2015 р. –

1 606 осіб). Економіко-правничий коледж набрав

230 студентів на базі 9-и класів (у минулому

році – 222 студенти) та 24 студенти на базі повної

загальної середньої освіти. Торговий коледж

набрав 57 осіб на базі 9-и класів, 32 особи на

базі 11-и класів та 30 осіб на базі ОКР кваліфіко-

ваного робітника. 

Контингент студентів

Наступним показником ефективної діяльності

вишу Микола Фролов виділив освітній процес.

Зокрема, зупинився на загальних показниках кон-

тингенту студентів.

Таким чином, контингент студентів ЗНУ разом із

відокремленими структурними підрозділами та

коледжами за всіма рівнями та ступенями вищої

освіти такий: 

всього – 12 268 студентів (станом на

01.09.2015 – 11 635); 

з них: на денній формі – 8 204 (2015 р. –

7 859), з яких на держбюджетній основі – близько

40%; на заочній формі – 4 064 (2015р. – 3 776),

в т.ч. на держбюджетній основі близько 6 %.

Контингент магістрантів на 01.09.2016 р. складає

1 676 (2015 р. – 988 осіб), за бюджетом – 22%

(2015 – 19%). Контингент студентів коледжів

складає у 2016 р. – 1 129 осіб (2015 р. – 1 151

особа), з них денної форми навчання – 1 089

(2015 р. – 1 106), заочної – 40 (2015 р. – 45).

Микола Олександрович також відзначив позитив-

ні показники в наборі бакалаврів на спеціально-

сті “Дизайн”, “Готельно-ресторанна справа” і

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”,

які ліцензували наприкінці минулого навчального

року. Крім того, у 2015/2016 н.р. було акредито-

вано 52 напрями та спеціальності.

У 2016 р. за всіма рівнями вищої освіти ЗНУ

закінчили 3 626 осіб (2015р. – 3 838): за ОКР мо-

лодший спеціаліст – 363 (2015 – 360); за ОКР ба-

калавр – 2 024 (2015 – 1 730); за ОКР спе-

ціаліст – 983 (2015 – 1 148); за ОКР магістр –

256 (2015 – 600). Такий показник випускників

магістратури пов’язаний із переходом на 1,5-річні

магістерські освітні програми. Серед випускників

2016 року дипломи з відзнакою отримали

419 студентів. 

З метою своєчасного забезпечення студентів

ЗНУ та навчальних закладів міста Запоріжжя й

області освітньою документацією в університеті

діє регіональний “Інформаційно-виробничий

вузол ДВНЗ «Запорізький національний універси-

тет»”, робота якого дозволяє вчасно й оперативно

виготовляти документи про вищу освіту, студент-

ські та читацькі квитки не тільки для ЗНУ, але й для

навчальних закладів регіону: вишів та профтехо-

світи Запоріжжя й області, ВНЗ Донецької

(Маріуполь) та Херсонської областей. 

За 2015-2016 н.р. проведена значна робота з

подальшої імплементації основних положень

Закону України “Про вищу освіту” та модернізації

навчального процесу. За останній рік кафедрами

підготовлено й оновлено навчально-методичні

комплекси з близько 3 000 дисциплін всіх освітніх

ступенів. Головним напрямком цієї роботи стало

розширення форм і методів самостійної роботи

студентів та її контролю, використання інтерактив-

них методів. Особливе місце займає удосконален-

ня системи накопичення балів.

Якість освіти – пріоритет

Проводиться значна робота зі створення та

функціонування Системи електронного забезпе-

чення навчання ЗНУ (Moodle ЗНУ). Головне

завдання, над яким працюють сьогодні виклада-

чі, – наповнити та забезпечити якісний зміст

навчально-методичних матеріалів, навчально-

інформаційних ресурсів університету, зробити їх

доступними для студента в будь-який час і в будь-

якому місці. Тим самим створивши ресурсну базу

для поширення дистанційних методів навчання.

Одним зі складників якості освіти є рівень підго-

товки викладачів. На 2016 р. було заплановано

стажування і підвищення кваліфікації 77 науково-

педагогічним працівникам. Робота з цього напря-

му орієнтована на обмін досвідом практичної

діяльності, особливостями організації освітнього

процесу і його методичного забезпечення у про-

відних ВНЗ України та зарубіжних вишів. На сьо-

годні підвищили кваліфікацію 49 працівників ЗНУ

в 10 закордонних стажуваннях у закладах освіти,

20 молодих викладачів пройшли навчання та

отримали свідоцтва у Школі педагогічної майстер-

ності.

Незважаючи на зміну нормативної бази, Центр

післядипломної освіти проводив досить активну

роботу. Так, у 2015 році Центр випустив 123 слу-

хачі за спеціальностями: правознавство, мова і

література (англійська), переклад (англійська

мова), біологія, фізична реабілітація, спорт (за

видами), історія, психологія, соціальна робота.

Випускникам було видано дипломи спеціаліста

про перепідготовку за новою формою, сформова-

ною в ЄДЕБО.

За програмами підвищення кваліфікації, тре-

нінгів, семінарів навчання пройшла 781 особа.

Уперше отримано державне замовлення на під-

вищення кваліфікації державних службовців та

посадових осіб місцевого самоврядування на

700 осіб.

Підготовка кадрів

Підготовці науково-педагогічних кадрів, за сло-

вами ректора Миколи Фролова, приділяється

значна увага. Суттєвим досягненням минулого

навчального року стала успішна перереєстрація в

МОН України на новий термін 3 спеціалізованих

вчених ради – з філологічних, філософських, фізи-

ко-математичних наук. Спеціалізовані вчені ради

з юридичних і педагогічних наук підвищили свій

статус до докторських рад. На сьогодні в ЗНУ функ-

ціонує 7 спеціалізованих вчених рад, з них 3 док-

торські (з історичних, юридичних і педагогічних

наук), 4 – кандидатські (з фізико-математичних,

економічних, філологічних і філософських наук).

Це один із найвищих показників серед регіональ-

них вишів країни.

За 2015/2016 навчальний рік співробітниками

ЗНУ було захищено 88 кандидатських і 6 докторсь-

ких дисертацій. У тому числі співробітниками ЗНУ

захищено 30 кандидатських і 5 докторських

дисертацій. Цьогорічний набір до аспірантури і

докторантури здійснювався за новим Переліком

галузей знань і спеціальностей, запровадженим у

2015 році для всіх рівнів вищої освіти. У 2015

році було ліцензовано в МОН України 22 спеці-

альності в аспірантурі. Отримано ліцензії на нові

спеціальності, такі, як “Журналістика”, “Соціальна

робота”, “Комп’ютерні науки та інформаційні тех-

нології”. У докторантурі вишу здійснюють підготов-

ку за 19 спеціальностями. У 2016 р. Міністер-

ством освіти і науки України нашому вишу дове-

дені суттєві обсяги державного замовлення на

підготовку науково-педагогічних кадрів через

аспірантуру і докторантуру за рахунок бюджетного

фінансування, зокрема 45 місць в аспірантурі та

7 – у докторантурі. Порівняно з 2015 р. зростання

обсягів держзамовлення в аспірантурі становить

67%. Показники держзамовлення в аспірантурі

перевищують аналогічну статистику університетів

Харкова, Одеси, Дніпра. За результатами двох

хвиль вступної кампанії в аспірантуру і докторан-

туру у 2016 р. університет поповнили 98 аспіран-

тів і 10 докторантів. Загалом станом на 15 верес-

ня 2016 р. в ЗНУ навчаються 343 аспіранти і

30 докторантів.

Початок. Продовження на стор.2.
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Наукові здобутки

Микола Олександрович наголосив

також, що в Запорізькому національ-

ному університеті високими показни-

ками відзначена наукова діяльність. Її

основні завдання на сьогодні: участь у

конкурсах наукових проектів на отри-

мання фінансування за рахунок

загального фонду державного бюджету

України та укладання госпдоговорів,

що фінансуються за рахунок фізичних

та юридичних осіб; організація і прове-

дення університетського конкурсу

молодіжних проектів “Епіцентр сту-

дентських ініціатив”; запуск і функціо-

нування Відкритої регіональної плат-

форми науково-виробничого парт-

нерства “ІНКУБ” (Інформація. Інвес-

тиції. Інновації); організація і прове-

дення другого регіонального форуму

“Наука. Влада. Бізнес”; включення

Запорізького національного універси-

тету до реєстру наукових установ, яким

надається підтримка держави; підго-

товка і подання до МОН України доку-

ментів на призначення ЗНУ базовим

вищим навчальним закладом з прове-

дення Всеукраїнської студентської

олімпіади на 2016-2018 рр.

Акцент на академічну мобільність

Міжнародна діяльність є одним із

найважливіших пріоритетів стратегії

університетського розвитку, який під-

вищує освітньо-науковий потенціал

ЗНУ. Угоди про співпрацю між вищими

навчальними закладами та дослід-

ницькими установами сприяють знач-

ному поширенню науки й освіти та їх

піднесенню на якісно новий рівень.

На сьогодні кількість угод про міжна-

родне наукове співробітництво стано-

вить 60. Серед нових партнерів ЗНУ:

Аньхойський педагогічний університет

(КНР); Університет Кахраманмараш

(Туреччина); Університет Фоджіа

(Італія); Університет ім. Масарика

(Чехія); Державна вища професійна

школа в Новому Сончі (Польща);

Азербайджанський архітектурно-буді-

вельний університет (Азербайджан).

Одним із найоб’єктивніших індикато-

рів ефективності цього напрямку є

показники академічної мобільності,

яка сприяє підвищенню ефективності

освітнього процесу, формуванню

нових трудових ресурсів, а її учасни-

кам надає доступ до якісних освітніх

програм та дослідницьких можливо-

стей. Цього навчального року учасни-

ками академічної мобільності стали

219 осіб: з них – 110 студентів і 109

науково-педагогічних працівників. 

Вже рік у Запорізькому національно-

му університеті успішно реалізується

академічна мобільність у рамках про-

грами “Erasmus +”. На сьогодні підпи-

сано 6 угод з європейськими універси-

тетами-партнерами Румунії, Польщі,

Словенії, Чехії, Італії та Франції.

Можливістю пройти стажування за

програмою “Еразмус +” скористалися

13 студентів. За програмою Erasmus

Mundus “Electra” 10 студентів біологіч-

ного та економічного факультетів про-

ходять стажування в університетах

Болгарії та Італії; за програмою

“Humeria” 5 студентів факультету іно-

земної філології та журналістики – у

вишах Естонії, Нідерландів та Італії.

Також упродовж 2015-2016 на-

вчального року в університеті проводи-

ли лекції та тренінги 17 іноземних вик-

ладачів із Великобританії, Німеччини,

Польщі, США, Канади, Франції, Ірлан-

дії, Іспанії, з них – 8 працювали на

постійній основі. Необхідність такої

практики зумовлена потребою впро-

вадження до навчальних планів

немовних спеціальностей курсів з іно-

земною мовою викладання, удоскона-

лення навчальних програм із окремих

дисциплін та підвищення іншомовної

комунікативної компетенції студентів.

Повсякденною практикою в роботі

факультетів університету стало прове-

дення телемостів, онлайн-лекцій та

вебінарів за участю професорів і сту-

дентів партнерських вишів. У квітні

2016 року в рамках зустрічі з керів-

ництвом Аньхойського педагогічного

університету (КНР) було підписано

рамкову угоду про співпрацю між

нашими вишами та укладено домовле-

ність про створення Інституту Конфуція

на базі ЗНУ. Мета центру – вивчення

та популяризація китайської мови та

культури в Запорізькому регіоні.

Важливим показником інтернаціо-

налізації вишу є кількість іноземних

студентів. Цього навчального року в

Запорізькому національному універси-

теті навчаються 54 іноземних грома-

дянина з країн близького та далекого

зарубіжжя – Марокко, Тунісу, Іраку,

Йорданії, Туреччини, Македонії, Греції,

Кот-д’Івуару, Габону, Камеруну, Еква-

дору, Туркменістану, Азербайджану,

Вірменії, Узбекистану, Російської

Федерації, Казахстану. 

Проектна діяльність

Важливим складником процесу

інтеграції вишу в європейський освіт-

ній простір є проектна діяльність. ЗНУ є

учасником 20 міжнародних проектів. З

метою інтенсифікації міжнародної

грантової наукової діяльності Запо-

різького національного університету

на факультетах було створено робочі

групи для підготовки проектних пропо-

зицій і грантових заявок за пріоритет-

ними напрямками науково-технічного

співробітництва. Так, цьогоріч, зусилля-

ми факультету журналістики, наш уні-

верситет долучився до Проекту спри-

яння академічної доброчесності в

Україні (Strengthening Academic

Integrity in ukraine Project – SAIuP), що

впроваджується за підтримки Аме-

риканської ради з міжнародної освіти

та Посольства США в Україні. У лютому

2016 року від ЗНУ було подано 2 про-

ектні заявки на конкурс ім. Жан Моне

в рамках “Еразмус +” від робочої

групи факультету менеджменту та

групи під керівництвом О.І. Гури. 

Зміцнення 

матеріально-технічної бази

Створенню комфортних умов для

здобуття якісної освіти та ефектив-

ної викладацької роботи сприяє фінан-

сово-господарська діяльність універ-

ситету.

Зокрема, продовжується удоскона-

лення управління університетськими

фінансами, що є надійним важелем

досягнення позитивних показників

господарювання. Планові обсяги над-

ходження коштів від надання освітніх

та інших платних послуг, передбачених

чинним законодавством, перевикона-

ні 05 вересня 2016 року. Забезпечені

своєчасні й у повному розмірі виплати

заробітної плати, відпускних і матері-

альної допомоги до відпустки. Ефек-

тивно застосовуються заходи матері-

ального стимулювання праці, росту

наукового потенціалу університетських

науковців, педагогічних кадрів і спів-

робітників. Такі виплати здійснюються

винятково за рахунок коштів від влас-

них надходжень. Зокрема, винагороди

за захист дисертацій становлять майже

100 тис. грн.

Не менш важливим пріоритетом

роботи є подальше зміцнення та

належне утримання університетської

матеріально-технічної бази. По-сучас-

ному став виглядати 2-й навчальний

корпус, його хол. Придбано значну кіль-

кість нових меблів для використання в

освітньому процесі. Великий обсяг

роботи виконано силами ремонтно-

будівельної групи ЗНУ із заміни систе-

ми водопостачання та водовідведен-

ня в гуртожитку № 4. Окрасою універ-

ситету, та й міста, є студентське містеч-

ко ЗНУ. 

Соціальні питання студентського за-

галу також є першочерговими завдан-

нями усього колективу, зокрема заохо-

чення студентів за успіхи в навчанні,

наукових пошуках, громадському

житті, надання грошової допомоги сту-

дентам, які її потребують. За 8 місяців

понад 500 студентам та аспірантам

виплачено премій і допомоги на

490 тис. грн. Всебічна грошова допо-

мога надається в організації діяльності

студентського самоврядування.

Таким чином, можна сміливо ствер-

джувати, що вказані підсумки та окрес-

лені пріоритети дозволяють Запорізь-

кому національному університету й

надалі крокувати до досягнення його

стратегічної мети, а саме: розвитку

вишу європейського рівня.

Детальніше з доповіддю ректора

ЗНУ Миколи Фролова можна ознайо-

митися на офіційному сайті ЗНУ в руб-

риці “Новини прес-центру”.

За результатами змагань у фіналі

обласного військово-спортивного кон-

курсу для молоді “Призовник-2016”

ЗНУ посів 4 місце. За словами фахів-

ця відділу виховної роботи Вікторії

Зінченко, до складу команди ЗНУ

увійшли 10 студентів. 

Варто відзначити чималі спортивні

досягнення молоді в цьогорічному

конкурсі. Так, Артур Суюнов студент

факультету фізичного виховання пока-

зав найкращий результат в індивіду-

альному заліку у змаганні зі спеці-

ального кросу в бронежилеті вагою

12 кг, а студент юридичного факульте-

ту Андрій Синько продемонстрував

гарні навички стройового кроку та

посів 2 місце конкурсу з одягання

протигазів на швидкість (його час –

4,09 секунд). Наприкінці заходу пере-

можців обласного військово-спортив-

ного конкурсу “Призовник-2016” наго-

родили грамотами, кубками та меда-

лями. Команда ЗНУ була відзначена

подякою Обласного центру патріотич-

ного виховання молоді Запорізької

обласної ради за участь: хлопці проде-

монстрували високі результати. А та-

кож у команди був один із найкращих

показників у конкурсах зі спеціально-

го кросу, підтягування у бронежитлеті,

з надання домедичної допомоги в

умовах бойових дій та проходження

військово-прикладної естафети.

Наші студенти – переможці “Призовника-2016”
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n 1 жовтня – завідувача кафедри викладання другої іноземної мови, доцента
Катерину Михайлівну Ружин;
n 6 жовтня – завідувача виробничої практики Економіко-правничого коледжу
Інну Олександрівну Кирилову;
n 7 жовтня – професора кафедри української літератури Віталія Федоровича
Шевченка; начальника відділу матеріально-технічного постачання Анатолія
Федоровича Пропльоткіна;
n 9 жовтня – заступника декана з виховної роботи економічного факультету,
доцента кафедри обліку та оподаткування Вікторію Вікторівну Сьомченко;

n 6 жовтня – завідувача навчальних лабораторій кафедри прикладної фізики та
наноматеріалів Тетяну Миколаївну Мурашкінцеву; столяра 5 розряду гуртожитку
№ 4 Валерія Миколайовича Бузинова;
n 9 жовтня – вантажника комбінату громадського харчування Олександра
Івановича Крикуна.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

…і ювілярів!

Колектив ЗНУ вітає іменинників…

Ректор Микола Фролов підбив підсумки роботи колективу 
та окреслив перспективи розвитку на навчальний рік


