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ВСТУП
Запорізький національний університет – це класичний університет,
який здійснює освітню, наукову, міжнародну та виховну діяльність з метою
розвитку та закріплення провідних позицій вишу у регіоні та державі
загалом,

спрямованих

на

підготовку

висококваліфікованих

фахівців,

розвиток наукових досліджень, посилення ролі інноваційної складової у
роботі закладу та його інтеграції до європейського і світового освітнього
простору.
Цю роботу в університеті виконують 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), Навчальнонауково-виробничі центри «Екологія» та «Металспецпроект», Науковий
ресурсний центр сталого розвитку, Центр післядипломної та дистанційної
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.
Університет здійснює підготовку здобувачів вищої освіти (згідно
Переліку спеціальностей 2015 р.) за першим (бакалаврським) рівнем за
38 спеціальностями; за другим (магістерським) рівнем за 31 спеціальністю; за
ОКР «спеціаліст» – за 32 спеціальностями; за ОКР «молодший спеціаліст»
– за 13 спеціальностями.
За результатами рішень ліцензійної комісії МОН України було
започатковано три нових спеціальності першого (бакалаврського) рівня:
Дизайн - 60 осіб, Готельно-ресторанна справа - 60 осіб та Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність - 60 осіб, а також розширено ліцензовані
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обсяги на другому (магістерському) рівні зі спеціальностей: Право - 200 осіб,
Облік і аудит - 100 осіб, Туризм - 100 осіб.
На разі МОН розглядає такі спеціальності:
з питання збільшення ЛО на другому (магістерському) рівні:
Інженерія програмного забезпечення - 80 осіб – бакалаврський рівень
Економіка - 200 осіб,
Фінанси, банківська справа та страхування - 150 осіб,
Біологія - 100 осіб,
Екологія - 50 осіб,
Фізика та астрономія - 50 осіб,
Прикладна фізика та наноматеріали - 30 осіб,
Менеджмент - 400 осіб,
Фізична культура і спорт - 250 осіб,
Філологія - 300 осіб,
Фізична реабілітація - 100 осіб,
Маркетинг - 50 осіб,
Соціальна робота - 160 осіб,
Психологія - 80 осіб,
Інженерія програмного забезпечення - 50 осіб,
Комп’ютерні науки та інформаційні технології - 30 осіб,
Математика - 50 осіб,
Політологія - 30 осіб,
Соціологія - 70 осіб;
започаткування нових спеціальностей магістратури:
Сценічне мистецтво - 30 осіб
Середня освіта (Фізика) - 30 осіб
Тобто, для збільшення ліцензованих обсягів подано до МОН України
20 спеціальностей магістратури; одна спеціальність бакалаврату; три
спеціальності магістратури подано на започаткування освітньої діяльності.
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У 2016 р. було акредитовано та отримано 53 сертифікати про акредитацію
напрямів підготовки та спеціальностей, із них за І рівнем – три сертифікати для
ЕПК; за ІІ рівнем – 15 сертифікатів (зокрема, для ВСП); за ІІІ рівнем – 20
сертифікатів (зокрема, для ВСП), за IV рівнем – 15 сертифікатів.
Робота щодо розвитку освітньої діяльності університету у сфері
ліцензування і акредитації й надалі активно

продовжує динамічно

розвиватись. Отже, університет продовжує динамічно розвиватись і є
найбільшим

державним

навчальним

закладом

регіону

за

кількістю

спеціальностей.
На XXIX Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта і кар’єра 2016»
(14-16 квітня 2016 р., м. Київ) університет виборов Гран-прі у номінації
«Упровадження інформаційних технологій в освітній процес» та отримав
Почесне звання «Лідер вищої освіти України».
За результатами XXX Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та
кар’єра. День студента 2017» (16-19 листопада 2016 р., м. Київ) ЗНУ
відзначено Гран-прі та відповідним дипломом у номінації «Компетентнісний
підхід в освітній діяльності вищої школи».
За звітний період на виконання п. 10.17 контракту моя організаційноуправлінська діяльність як ректора була спрямована насамперед на подальше
підвищення якості освітніх послуг,

розвиток наукового потенціалу та

міжнародних проектів, забезпечення стабільного матеріально-технічного та
фінансового стану, розвиток студентського самоврядування, зміцнення
науково-педагогічного

кадрового

потенціалу,

забезпечення

належного

статусу та соціальних гарантій всіх 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
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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.
Неодноразово мною як ректором і депутатом Верховної Ради
вносились

пропозиції

та

законодавчі

ініціативи

щодо

покращення

унормованості управління навчальними закладами різних рівнів для
Верховної Ради України, МОН України, обласної державної адміністрації,
інших інституцій.
27 грудня 2016 р на виконання п.10.27 контракту я звітував на
конференції трудового колективу.
1. Формування контингенту студентів. Підсумки вступної кампанії
2016 року
Вступна кампанія 2016 року проводилась згідно з Умовами прийому до
вищих навчальних закладів та Правил прийому у період з 11 липня (початок
прийому заяв) до 22 серпня (зарахування студентів бакалаврату заочного
відділення).
Сьогодні

загальний

контингент

ЗНУ

разом

з

відокремленими

навчальними структурними підрозділами за освітньо-кваліфікаційними
рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (згідно з
звітною формою № 2-3 НК) складає 12 304 особи.
На денній формі навчається 8087 осіб (2015 р. – 7854), з яких на
держбюджетній основі – 2880, тобто 36% – (2015 р. – 3252), на контрактній –
5207, тобто 64% (2015 р. – 8376).
Зросла чисельність студентів з 3774 у 2015 р. до 4217 у 2016 р., на
заочній формі навчається 4217 (2015 р. – 3774) що становить зростання на
11,2%, зокрема, на держбюджетній основі – 229 (2015 р. – 216).
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Зменшення загальної кількості студентів за демографічними змінами
торкнулось відокремлених структурних підрозділів.
Так, контингент студентів ЗНУ без структурних підрозділів має
позитивну тенденцію і складає – 10 324 (2015 р. – 9 621).
Контингент Економіко-правничого коледжу та Торгового коледжу ЗНУ
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» складає 1127
осіб, з них денної форми навчання – 1086, заочної – 41.
Контингент студентів відокремлених структурних підрозділів ЗНУ –
Нікопольського, Криворізького та Економіко-гуманітарного у м. Мелітополі
факультетів – складає 853 особи (2015 р. – 1169 осіб).
У 2016 р. ЗНУ за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями випустив
3626 фахівців (2015 р. – 4745), зокрема:
–

за ОКР «молодший спеціаліст» – 363;

–

за ОКР «бакалавр» – 2024;

–

за ОКР «спеціаліст» – 983;

–

за ОКР «магістр» – 256.

Дипломи з відзнакою отримали 1913 студентів, з них 111 – магістри.
Структурними підрозділами університету проведена ґрунтовна робота з
підготовки бази даних для видачі додатків до дипломів європейського зразка.
На сьогодні вже видано 77 таких додатків, ще 251 знаходяться в роботі.
Серед основних пріоритетів моєї управлінської діяльності як ректора за
звітний період було забезпечення якісної організації і проведення вступної
кампанії 2016 року.
У цьому році до нашого університету було подано 10 956 заяв (2015 рік
- 8,2 тис) від 4,2 тис. абітурієнтів. Кількість заяв на заочну форму 1 курс
склала 486 заяв (2015 рік – 305 заяв).
Успішність вступної кампанії 2016 року показово ілюструють дані про
кількість поданих заяв на вступ за освітнім ступенем бакалавра:
–

на денну форму – 10 956 заяв (у 2015 році - 8227);
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–

на заочну форму – 497 заяв (у 2015 році – 352).
Кількість поданих заяв
до Запорізького національного університету у 2016 році
(у порівнянні з 2014-2015 рр.)

Роки

ОКР «молодший Ступінь «бакалавр»

ОКР «спеціаліст»

Ступінь «магістр»

спеціаліст»
Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

Денна

Заочна

форма

форма

форма

форма

форма

форма

форма

форма

2014

1185

37

12320

623

971

738

969

842

2015

1160

21

8227

352

738

725

767

728

2016

928

32

10956

497

819

878

1075

945

Зведена інформація про результати прийому у 2016 році
ВНЗ

ОКР, освітній ступінь

Запорізький

«Бакалавр»

національний

(на основі повної загальної

університет

середньої освіти)

(базовий заклад)

«Бакалавр»

ДФ

ЗФ

Всього

навчання

навчання

1328

207

1535

235

380

615

Магістр

490

421

911

Спеціаліст

398

498

896

Економіко-

«Молодший спеціаліст»

230

-

230

правничий коледж

(на основі базової загальної

24

-

24

57

-

57

(на

основі

ОКР

«молодший спеціаліст»)

середньої освіти)
«Молодший спеціаліст»
(на основі повної загальної
середньої освіти)
Торговий коледж

«Молодший спеціаліст»
(на основі базової загальної
середньої освіти)
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«Молодший спеціаліст»

32

-

32

4

26

30

2

3

5

6

-

6

Спеціаліст

19

13

32

Криворізький

«Бакалавр»

-

42

42

факультет

(на

-

15

15

Спеціаліст

-

91

91

Економіко-

«Бакалавр»

15

22

37

гуманітарний

(на

факультет

«молодший спеціаліст»)
19

7

26

19

51

70

2877

1776

4653

(на основі повної загальної
середньої освіти)
«Молодший спеціаліст»
(на

основі

диплома

кваліф.робітника)
Нікопольський

«Бакалавр»

факультет

(на

основі

ОКР

«молодший спеціаліст»)
«Бакалавр»
(на основі повної загальної
середньої освіти)

основі

ОКР

«молодший спеціаліст»)
«Бакалавр»
(на основі повної загальної
середньої освіти)

основі

ОКР

«Бакалавр»
(на основі повної загальної
середньої освіти)
Спеціаліст
Всього

Загальна кількість вступників, зарахованих на всі освітні ступені,
освітньо-кваліфікаційні

рівні

та

форми

навчання

до

Запорізького

національного університету та відокремлених структурних підрозділів
складає 4 653 особи.
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Кількість студентів університету на першому курсі за освітнім
ступенем бакалавра набору 2016 становить 1 535 осіб. У порівнянні з іншими
ВНЗ Запорізької області ЗНУ займає першу позицію за кількістю
зарахованих студентів на освітній ступінь бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти.
Втратили, однак, свій контингент, порівняно з минулим роком
відокремлені структурні підрозділи, де на перші курси зараховано 28 осіб.
На старші 2-3 курси на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста вступило 615 студентів, з них 200 – випускники
Економіко-правничого коледжу ЗНУ, 42 – Торгового коледжу ЗНУ.
Максимально можливий обсяг

державного замовлення на 2016 рік

складав 556 місць. Було отримано 327 місць державного замовлення та
заповнено - 276 місць. Серед абітурієнтів, які отримали місця державного
замовлення, – 94% - випускники міських шкіл.
В 2016 році реалізували своє право на навчання за квотами при вступі
на основі повної загальної середньої освіти 31 особа з 276, зарахованих за
державним замовленням. Серед пільгових категорій вступників, які не
реалізували своє право на навчання за державним замовленням, було
виокремлено ще 49 осіб (денна форма – 39 осіб, заочна форма – 10 осіб), на
які додатково Міністерством освіти і науки України було виділено місця
державного замовлення.
У 2016 році на базі Запорізького національного університету
функціонував освітній центр «Крим-Україна», який розпочав свою роботу 01
липня. Прийом вступників з Криму проводився до 20 вересня включно.
У рамках центру було прийнято 3 особи (денна форма – 2 особи, заочна
форма – 1 особа).
Запорізький національний університет своєчасно надав до Міністерства
освіти і науки України відповідну звітно-статистичну інформацію та
здійснював набір на навчання в ліцензійних межах. Вакантні місця
державного замовлення заповнюються на конкурсній основі згідно з
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Положенням про порядок переведення студентів Запорізького національного
університету на бюджетну форму навчання, затвердженого рішенням Вченої
ради університету.
Пільгові категорії осіб, зарахованих до Запорізького національного
університету на освітній ступінь бакалавра на основі повної загальної
середньої освіти
Пільгові категорії

Денна форма

Заочна форма

Учасники бойових дій

1

13

Діти-сироти та позбавлені батьківського

30

-

Діти-інваліди

20

1

Інваліди І-ІІ груп

3

1

Інваліди ІІІ групи

2

1

Внутрішньо переміщені особи

4

-

піклування

Загалом аналіз підсумків вступної кампанії 2016 року дає підстави
стверджувати, що виважений підхід до цінової політики, удосконалення
форм та методів профорієнтаційної роботи, досягнення якості навчання стали
вагомими аргументами для випускників загальноосвітніх шкіл та інших
категорій абітурієнтів у їх виборі здобуття вищої освіти у Запорізькому
національному університеті.
Пріоритети

Запорізького

національного

університету,

отже,

визначаються інноваційним розвитком основних напрямів профорієнтаційної
діяльності, які сприяють формуванню потреби учнівської молоді отримати
найкращі майбутні спеціальності в університеті.
Важливою у

роботі є система профорієнтаційного супроводу

учнівської молоді, а саме:
- працює платформа Консультаційно-реєстраційного Центру спільно з
Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти;
-

впроваджено

Концепцію

профорієнтаційної

роботи

ЗНУ

на

загальноуніверситетському та факультетському рівнях. Концепція інтегрує
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учнівську молодь до наукового, освітньо-професійного та культурноспортивного

життя

університету,

а

також

створює майданчик

для

спілкування на базі університету:
 реалізовано проект «One day at University» (залучено 1200 абітурієнтів);
 започатковується проект «Ректорські олімпіади» за профілем,
 «Кубок ректора «Веселі старти – абітурієнт – 2017».
- організовано та проведено виїзні інформаційно-консультативні
зустрічі в містах Запорізької області щодо надання цільової допомоги з
особливостей складання ЗНО та змін у правилах вступу ( 16 зустрічей)
спільно з Обласною державною адміністрацією та Дніпропетровським
регіональним центром оцінювання якості освіти;
- встановлено партнерство з освітніми установами середньої загальної
освіти і вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації, органами
виконавчої

влади,

місцевого

самоврядування,

державними

центрами

зайнятості, молодіжними організаціями;
- вперше встановлено співпрацю щодо роз’яснення інновацій вступної
кампанії та питань ЗНО на провідних підприємствах міста (АТ «Мотор Січ»,
ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», ПАТ «Запоріжкокс», ПАТ
«Запоріжвогнетрив», ПАТ «Запоріжтрансформатор», ДП "Прогрес", КП
«НВК Іскра»;
- вперше проведено Всеукраїнський вебінар із 54 закладами І-ІІ рівня
акредитації України;
- ЗНУ виступає провідною платформою підготовки до ЗНО для
абітурієнтів міста та регіону:
 проведено безкоштовні тренінги із ЗНО (по всім 12 предметам,
охоплено 5600 абітурієнтів);
 на базі університету проводиться пробне ЗНО, основні сесії ЗНО;
- з метою сприяння проходження конкурсного відбору до вступу у ЗНУ
- на базі університету діють підготовчі курси за всіма спеціальностями та
двома формами навчання: вечірня, заочна (навчалось – 380 слухачів). Вперше
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впроваджено у електронному ресурсі систему управління «MOODLE» для
слухачів підготовчих курсів;
- особливе місце в профорієнтації займає іміджеве позиціонування та
популяризація освітньої діяльності університету в форматі Всеукраїнських
виставок «Ярмарок освіти», проведення «Дня абітурієнта» та «Дня відкритих
дверей», підготовки спеціального випуску газети «Запорізький університет»,
реалізується комунікація у соціальних мережах.

2. Навчальна та навчально-методична робота.
Інформаційне забезпечення освітнього 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, динамічний розвиток усіх форм навчання.
Питання забезпечення належної якості підготовки фахівців, організація
освітнього процесу на виконання п.10.1 контракту в університеті та інші
актуальні проблеми вдосконалення організації освітнього процесу регулярно
розглядались вченою радою і науково-методичною радою університету та
ректоратом.
За 2015-2016 н.р. проведена значна робота з імплементації основних
положень Закону України «Про вищу освіту» в освітній процес, зокрема:
– підготовлені нові навчальні плани з усіх галузей знать та
спеціальностей за освітніми рівнями “бакалавр” й “магістр” відповідно до
нового переліку, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 29
квітня 2015 р. № 266;
– здійснено перехід на нові показники обсягів навчальної роботи
студентів та викладачів, зокрема, навчального навантаження викладачів з 900
до 600 годин;
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– продовжувалась робота зі студентами 1 курсу щодо вдосконалення
системи вільного вибору студентами 25 % дисциплін навчального плану як
на рівні підготовки нових навчальних планів, так і впровадження вибору
дисциплін й спеціалізацій через електронну систему;
– удосконалено зміст гуманітарної підготовки майбутніх фахівців:
перелік дисциплін та програм дисциплін, іншомовну підготовку пройшли
всебічне обговорення на кафедрах, факультетах, засіданнях науковометодичної ради університету;
– успішно продовжується реалізація концепції вивчення іноземних мов
в університеті, започаткована у 2014 році, наступний крок – викладання
лекцій іноземною мовою;
– оновлюється нормативно-методична документація, що регламентує
освітній процес: оновлено та розроблено 12 положень, серед них і про
порядок вибору навчальних дисциплін студентами ЗНУ, положення про
переведення на бюджетну форму навчання, а головне – це Положення про
організацію освітнього процесу в ЗНУ у повній відповідності до Закону
України «Про вищу освіту».
Для виконання завдань щодо трансформування освітнього процесу з
використанням сучасних педагогічних та інноваційних технологій на
кафедрах розробляються прикладні комп’ютерні програми для навчального
процесу, електронні лабораторні роботи, електронне тестування, зокрема, і
для атестації, готуються та використовуються у навчальному процесі
презентаційні

курси. Такі

курси широко

використовують викладачі

факультетів біологічного, соціальної педагогіки та психології, фізичного,
математичного,

менеджменту,

історичного,

журналістики.

Розроблені

авторські електронні лабораторні роботи, прикладні комп’ютерні програми
викладачами

фізичного,

математичного,

біологічного

факультетів

забезпечують високий рівень викладання дисциплін навчального плану.
Протягом

року

кафедрами,

факультетами

та

відповідними

структурними підрозділами університету здійснювалася системна робота з
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впровадження
електронних

методів
навчальних

та

форм

дистанційного

комплексів

дисциплін,

навчання,

розробки

створення

сучасних

підручників, інтерактивних курсів тощо. Для викладачів університету
запроваджено тренінги з розробки методичного забезпечення та роботи з
платформами дистанційного навчання.
Проініційовано ректоратом звернення до МОН України щодо
впровадження в університеті започаткування дистанційної форми навчання,
підтримане з боку Міністерства освіти і науки України.
У ЗНУ також започатковані і діють щорічні науково-методичні
семінари факультетів, де представляється та обговорюється досвід з
використання сучасних педагогічних технологій у підготовці фахівців з
відповідних спеціальностей. Практика показала доцільність та успішність
такої роботи, тому і надалі проведення таких семінарів не тільки буде
продовжено, але й вдосконалено. Розпочато роботу з підготовки електронних
навчальних комплексів.
Факультети ЗНУ працюють над формуванням освітніх стандартів
підготовки фахівців на основі компетентністного підходу. Визначення
компетентності фахівця з вищою освітою здійснюється на основі освітньокваліфікаційних

характеристик

у

тісній

співпраці

з

майбутніми

роботодавцями. Інституалізація такої діяльності проходить у межах
навчально-науково-виробничих

комплексів

«Екологія»

та

«Металспецпроект», інших форм безпосередніх зв’язків факультетів і кафедр
із виробництвом, роботодавцями, що є запорукою для вдосконалення
практичної підготовки студентів ЗНУ.
Проведена

і

проводиться

значна

робота

щодо

створення

і

функціонування Системи електронного забезпечення навчання Moodle ЗНУ.
Головне завдання, над яким працюють сьогодні викладачі, – наповнити та
забезпечити якісний зміст навчально-методичних матеріалів, навчальноінформаційних ресурсів університету, зробити їх доступними для студента в
будь-який час і в будь-якому місці.
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Можна констатувати, що на сьогодні створена навчально-методична
база для впровадження у 2017 році в межах заочної форми навчання за
більшістю спеціальностей дистанційної освіти. Рішення про започаткування
дистанційної форми навчання з 2017/2018 н.р. буде розглянуто на
найближчому засіданні Вченої ради.
Наукова і методична діяльність науково-педагогічних працівників
університету

знаходить

своє

висвітлення

в

публікаціях

навчальної

літератури. Так, для забезпечення освітнього процесу викладачами ЗНУ у
2015-2016 н. р. було підготовлено 262 найменування навчально-методичних
матеріалів, загальним обсягом 1525 друк. арк., українською мовою 100%,
серед яких навчальних посібників та підручників – 154.
На виконання п.10.10 контракту значна увага приділялась і
приділяється якості організації освітнього процесу, практичної підготовки
студентів. Так, лекції, практичні та лабораторні заняття проводяться в
обладнаних

аудиторіях

та

лабораторіях

на

сучасному

навчально-

методичному рівні. Структурні підрозділи ЗНУ, такі, як: газета «Запорізький
університет», редакційно-видавничий відділ, Інтернет-радіо «Юніверс»,
незалежний студентський портал «Запорізькі Пороги», локальна телевізійна
мережа «Юніверс-TV», зоологічний та етнографічно-краєзнавчий музеї,
спортивно-оздоровчий

комплекс,

навчально-науково-виробничі

центри,

навчально-науково-дослідні та науково-дослідні лабораторії, забезпечують як
навчальні заняття, так і навчальні практики студентів у ЗНУ.
Для забезпечення практичної підготовки студентів нашого вишу на
сьогодні укладено понад 500 угод з підприємствами, організаціями та
установами Запорізького регіону та за його межами, що дозволяє нам
відмовитись від проведення навчальних практик на кафедрах університету.
Протягом року навчальний відділ спільно з кафедрами та факультетами
провели детальний аналіз організації та забезпечення практик студентів, з
використанням даних соціологічного опитування, яке здійснив Центр
незалежних

соціологічних

досліджень
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університету,

що

дозволило

відкоригувати структуру практичної підготовки у навчальних планах
спеціальностей. Питання практик неодноразово обговорювалось на вчених
радах факультетів та науково-методичній раді. Це дало можливість
визначити завдання наступного етапу роботи з цього напряму, зокрема, і з
розвитку зв’язків з роботодавцями.
Однією зі складових якості освіти є рівень підготовки викладачів. На
2016 р. було заплановано стажування і підвищення кваліфікації 77 науковопедагогічним працівникам. Робота з цього напряму орієнтована на обмін
досвідом практичної діяльності, особливості організації освітнього процесу і
його методичне забезпечення у провідних ВНЗ України та зарубіжних вишів.
На виконання п.10.2 контракту підвищили кваліфікацію 49 науковопедагогічних працівників, та 10 викладачів пройшли стажування за
закордоном. 20 молодих викладачів пройшли навчання та отримали
свідоцтва у Школі педагогічної майстерності за програмою «Психологопедагогічні засади викладацької майстерності у вищій школі».
Впродовж 2016 року відбувалося оновлення електронної системи
управління і контролю за освітнім процесом на основі удосконалення
програмного забезпечення «АС Деканат», «ІАС Ректорат», створення
«Системи електронного забезпечення навчання в ЗНУ».
В університеті діє регіональний «Інформаційно-виробничий вузол
«Запорізький національний університет», робота якого дозволяє вчасно й
оперативно виготовляти документи про вищу освіту, студентські і читацькі
квитки не тільки для ЗНУ, але й для навчальних закладів регіону: вищих
навчальних закладів та закладів професійної технічної освіти Запоріжжя й
області, вищих навчальних закладів Донецької (Маріуполь) та Херсонської
областей.
Покращилось інформаційне забезпечення освітнього процесу.
У ЗНУ для освітнього процесу задіяні 1360 комп’ютерів, з яких 100%
підключені до мережі Інтернет. Це дає можливість задіяти в освітньому
процесі ЗНУ 55 спеціалізованих лабораторій та комп’ютерних класів, що
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розширило можливості використання сучасних технологій у навчальному
процесі. На часі – збільшення кількості обладнаних аудіо-візуальною
технікою лекційних аудиторій у кожному навчальному корпусі.
Нові умови з ліцензування та акредитації висувають підвищені вимоги
щодо якості комп’ютерної техніки та термінів її експлуатації, не більше 8
років, і покладають на нас додаткові зобов’язання щодо безперервного
оновлення технічних засобів навчання.
Інформаційною базою навчальної та науково-дослідницької роботи
науково-педагогічних працівників і студентів в університеті є Наукова
бібліотека ЗНУ.
У

2016

році

загальна

кількість

користувачів

університетської

книгозбірні склала 12 643.
Загальний фонд наукової бібліотеки на кінець 2016 року складає
902 001 примірник друкованих та електронних видань, з них: наукових –
389 989 примірників, навчальних – 357 636, періодичних видань – 155 823.
За звітний період до фонду бібліотеки надійшло 15 983 прим. видань,
зокрема, друкованих книг – 7 164 прим., електронних – 8 819 назв. Фонд
періодичних видань бібліотеки поповнився на 914 прим. журналів, що були
отримані за передплатою на 1-е та 2-е півріччя 2016 року, оформленої
науковою бібліотекою згідно з замовленнями кафедр у межах кошторисних
призначень, та надіслані в дар закладами та організаціями України й
зарубіжжя.
Наукова бібліотека університету отримала через книгообмін з ВНЗ
України, а також у дар від організацій та приватних осіб України та
зарубіжжя 2 267 назв наукової, навчально-методичної, художньої літератури
та періодичних видань накладом 2 716 примірників, загальна сума
позабюджетних коштів склала 103 572 грн. У дар від викладачів ЗНУ
надійшло 1 061 прим. видань.
Протягом 2016 року до фондів читальних залів передано 3 361
автореферат дисертацій, захищених в Україні у 2015-2016 рр.
18

Для забезпечення інформаційних потреб

студентів, викладачів,

науковців ЗНУ продовжується формування електронної бібліотеки. Доступ
до повнотекстових документів організовано через електронний каталог та
Web-сайт. Ресурс електронної бібліотеки на електронних носіях та в режимі
локального доступу на 01.11.2016 нараховує 86 488 назв електронних видань
з філософських, філологічних, юридичних, економічних, історичних,
фізичних, математичних та інших наук, серед яких представлені й електронні
підручники з низки дисциплін.
Продовжується розробка передплаченого ЗНУ проекту видавництва
«Центр учбової літератури», завдяки якому студенти отримали доступ до
електронних версій авторських книг. Так, за зазначений період, наукова
бібліотека поповнила свої електронні ресурси на 87 назв найпопулярніших
книг видавництва, і сьогодні електронна база даних налічує 995 назв
підручників для вищої школи.
Бібліотека

постійно

проводить

моніторинг

книгозабезпеченості

освітнього процесу за допомогою БД “Книгозабезпеченість навчальних
дисциплін”. База даних відкорегована відповідно до нових вимог до
підготовки ліцензійних та акредитаційних справ, надає ресурси до всіх
дисциплін і нараховує 176 402 бібліографічних записи, зокрема, 42 478
електронних видань.
Зовнішній користувач одержує цілодобовий доступ до баз даних через
Web-сайт бібліотеки. Перш за все, тут максимально повно представлені
власні інформаційні продукти на 2 серверах та 5 серверах віддаленого
доступу.
Інформаційні ресурси з питань євроінтеграції розміщені у розділі вебсторінки 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
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університетах України “ELibUkr”» (http://www.elibukr.org ), що діє в Україні
за ініціативою Києво-Могилянської фундації Америки, науковці ЗНУ у 2016
р. отримали доступ до світової наукової інформації: тестовий доступ до 11
баз даних, пошукових систем наукової інформації, а також до послуги
доставки електронних копій статей з міжнародних журналів. 99 світових баз
відкритого доступу надають ресурси для вивчення іноземних мов.
Завдяки проекту науково-педагогічні працівники та студенти отримали
доступ до бази даних «Відкриті електронні архіви в інституціях України»,
яку складають електронні колекції 36 університетів та науково-дослідних
інститутів України, що нараховують понад 0,5 млн публікацій. Також Проект
дозволяє університету використовувати сервіс «Мультидисциплінарний
відкритий електронний архів ELibUkr-OA» (http://oa.elibukr.org), що надає
науковцям

університету

інфраструктуру

відкритого

організаційну,
електронного

технічну,
архіву

для

інформаційну
розміщення

та

поширення наукових публікацій у відкритому доступі, і, отже, забезпечення
вільного доступу до наукових досліджень вчених ЗНУ та розширення
аудиторії їхніх користувачів.
Наукова бібліотека ЗНУ у 2016 році інтенсивно працювала над
формуванням та забезпеченням доступу читачів до власних електронних
інформаційних ресурсів. Електронний каталог на 01.11.2016 р. налічує
1 70 112 бібліографічних описів документів з доступом до повнотекстового
формату локальної мережі та через гіпертекстове посилання до ресурсів
Інтернет. За 2016 рік створено 50 012 нових бібліографічних записів на всі
види видань на всіх видах носіїв інформації бібліотечного фонду. На
сьогодні це одна з найбільших електронних інформаційних баз даних власної
генерації в режимі реального часу в Україні.
До ювілейних дат державотворення та ювілейних дат 2016 року, що
відзначалися на державному рівні науковою бібліотекою, розроблялись
інформаційно-просвітницькі

заходи,

покажчиків.
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підготовлено

6

бібліографічних

Система обслуговування користувачів наукової бібліотеки ЗНУ
орієнтована як на внутрішнього, так і на зовнішнього користувача. Кількість
відвідувань структурних підрозділів бібліотеки склала 270 119, зокрема,
звернень до її сайту – 94 473.
Студенти та викладачі отримали з фондів наукової бібліотеки 553 998
примірників книжкових та періодичних видань, з електронної бази – 38 760
електронних видань.
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», з
доступом до Віртуальної бібліотеки ЄС та інституцій ЄС.
3. Розвиток кадрового потенціалу.
Показники ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів
через аспірантуру та докторантуру
Важливим напрямом моєї діяльності було вдосконалення нормативноправової бази роботи університету, окремих посадових керівних осіб,
підрозділів

за

низкою

напрямів шляхом

розробки, затвердження

і

впровадження відповідних положень.
На вимогу сьогодення та перспектив розвитку освітньої галузі значна
увага приділялась упорядкуванню структури університету.
За період з 01.01.2016 по 30.11.2016 у Запорізькому національному
університеті створено:
–

відділ проектної діяльності, від якого ми очікуємо створення умов
інформаційного доступу до міжнародних грантів і програм.
Скорочено:

–

кафедру фізики напівпровідників, що викликано змінами у новому
переліку галузей знань та спеціальностей.
Перейменовано 20 кафедр, зокрема:
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–

кафедру прикладної фізики на кафедру прикладної фізики та

наноматеріалів;
–

кафедру садово-паркового господарства та генетики рослин на кафедру

садово-паркового господарства та генетики;
–

кафедру мисливствознавства та іхтіології на кафедру біології лісу,

мисливствознавства та іхтіології та інші.
Реорганізовано 3 кафедри, серед яких:
–

кафедру соціальних комунікацій і кафедру реклами та зв’язків із

громадськістю шляхом злиття в одну кафедру – теорії журналістики, реклами
та зв’язків із громадськістю;
–

кафедру спортивних ігор і кафедру олімпійського та професійного

спорту шляхом злиття в одну кафедру – фізичної культури і спорту;
–

кафедру фізіології з курсом ЦЗ і кафедру імунології та біохімії шляхом

злиття в одну кафедру – фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного
захисту та медицини.
У 2016 році з метою приведення напрямів, спеціальностей до
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності університету, крім
упорядкування структури університету щодо скорочення, реорганізації та
перейменування
підпорядкування

кафедр,

також

були

факультету

проведенні

соціології

та

заходи

щодо

управління

загальноуніверситетської кафедри філософії.
Сьогодні університет – це багатогалузевий навчально-методичний
комплекс з потужним кадровим потенціалом. Освітній процес в університеті
здійснюється на 16 факультетах. Ступеневу систему освіти в ЗНУ
забезпечують 607 викладачів (з них 92 – професори, доктори наук (2015 р. –
77) та 434 – доценти, кандидати наук (2015 р. – 416)).
З метою вдосконалення управлінської діяльності відділом кадрів
протягом 2016 року розроблено: 36 Положень та 205 Посадових інструкцій.
За зазначений період також було перероблено, з урахуванням змін норм
чинного законодавства, 67 Положень та 275 Посадових інструкцій.
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На виконання п.10.5 контракту за період з січня по грудень 2016
року в університеті було обрано за конкурсом 85 науково-педагогічних
працівників.
Протягом 2016 року вибуло з університету з різних причин 52 науковопедагогічних працівника, з них 4 доктора наук, професора, 33 кандидата
наук, доцента. За цей же час прибуло до університету 40 науковопедагогічних працівників, з яких 9 докторів наук, професорів та 13
кандидатів наук, доцентів.
Оновлено з урахуванням пропозицій керівників підрозділів резерв на
керівні посади різних рівнів.
У листопаді-грудні 2016 році була проведена атестація керівного
складу, науково-педагогічних та педагогічних працівників. У результаті
атестовано: 130 працівників, з них 23 особи керівного складу, 98 науковопедагогічних працівників, 2 особи з числа наукових працівників та 7 осіб з
числа

педагогічних

працівників.

5

науково-педагогічних

працівників

атестовані за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією
через 1, 2 або 3 роки. Відсоток атестованих у 2016 році науково-педагогічних
працівників з повторною атестацією склав 3,8% ( у порівнянні з минулими
роками він складав: у 2013 році – 4,9%; у 2014 році – 3,9%; у 2015 – 6,8%).
У 2016 році я особисто зустрівся з колективами 13 факультетів,
економіко-правничого коледжу, щорічно проводжу зустрічі з завідувачами
кафедрами. Щомісячно зустрічаюсь із студентською радою університету.
Протягом 2016 року відділом кадрів було здійснено понад 40 перевірок
дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи.
Під моїм постійним контролем знаходяться питання працевлаштування
інвалідів. Зараз у штаті університету працює 38 інвалідів.
Особлива увага приділялась переведенню студентів з контрактної
форми навчання на держбюджетну основу. Мною, як ректором університету
та депутатом Верховної Ради, було ініційовано звернення до Міністерства
освіти і науки України з проханням виділення додаткових та перерозподілу
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вакантних держбюджетних місць для студентів пільгових категорій або для
таких, які відповідно до Законів України мають право на безкоштовне
навчання. За період з 01.01.2016 по 30.11.2016 переведено на держбюджетну
основу 176 осіб, з них: діти учасників АТО – 18 студентів; учасник АТО – 1
студент; діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи
віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, – 28 студентів. На підставі листів університету до
Міністерства освіти і науки України у період літньої вступної кампанії було
виділено 61 додаткове місце. Також протягом 2016 року з дозволу
Міністерства

освіти

і

науки

було

перерозподілено
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вакантних

держбюджетних місць.
Підготовка науково-педагогічних кадрів. Суттєвим досягненням
2016 року стало підвищення статусу спеціалізованих вчених рад.
Спеціалізовані вчені ради з юридичних, педагогічних та економічних
наук отримали статус докторських.
Слід відзначити успішну перереєстрацію в МОН України на новий
термін 3 кандидатських спеціалізованих вчених рад – з філологічних,
філософських, фізико-математичних наук.
На сьогодні в ЗНУ функціонує 7 спеціалізованих вчених рад, з них 4
докторські (з історичних, юридичних, педагогічних та економічних наук), 3 –
кандидатські (з фізико-математичних, філологічних і філософських наук). Це
один з найвищих показників серед регіональних вишів країни і найвищий
показник для ЗНУ за всі роки його діяльності.
У 2016 році одним із перших в Україні університет успішно ліцензував
у МОН України 22 спеціальності аспірантури. Отримано ліцензії на нові
спеціальності, такі, як «Журналістика», «Соціальна робота», «Комп’ютерні
науки та інформаційні технології».
Докторантура вишу здійснює підготовку за 19 спеціальностями.
Цьогорічний набір в аспірантуру і докторантуру здійснювався за новим
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Переліком галузей знань і спеціальностей, запровадженим для всіх рівнів
вищої освіти.
У 2016 р. Міністерством освіти і науки України нашому вишу доведені
значні обсяги державного замовлення на підготовку науково-педагогічних
кадрів

через

аспірантуру

і

докторантуру

за

рахунок

бюджетного

фінансування, зокрема, 45 місць в аспірантурі і 8 – 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
докторантуру в 2016 р. університет поповнили 98 аспірантів і 11 докторантів.
На сьогодні в ЗНУ навчаються 343 аспіранти і 30 докторантів.
З жовтня 2016 року впроваджено нову модель підготовки науковців
вищої кваліфікації. Замість звичних кандидатів наук розпочалась підготовка
докторів філософії (PhD). Відповідно до європейської традиції здобувачі
ступеня PhD відтепер є здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня
вищої освіти.
4-річний період навчання супроводжується освітньою складовою.
У 2016 р. захищено 6 докторських дисертацій (з них 5 –
співробітниками, один з яких є викладачем з вадами зору, ЗНУ) і 55
кандидатських дисертацій (з них співробітниками ЗНУ – 30).
За 11 місяців 2016 року фінансові надходження за навчання аспірантів і
докторантів, складання кандидатських екзаменів та захисти сторонніх осіб у
спецрадах нашого вишу становлять 2 млн. 089 тис. грн.
Університет протягом року брав активну участь у громадському
обговоренні і надавав свої пропозиції про внесення змін до Постанов
Кабінету Міністрів, наказів МОН України, низки нормативно-правових актів
щодо підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації. Розроблено
перспективний план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2016-2020 р.
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4. Наукова діяльність
На виконання п.10.6 контракту впродовж 2016 року в системі
наукової інфраструктури університету:
–

виконувалось 7 держбюджетних науково-дослідних робіт з обсягом

фінансування на 2016 рік у розмірі 658,8 тис. грн., зокрема,

один

комплексний проект з оборонної тематики, що реалізується спільно з
Запорізьким національним технічним університетом за рекомендацією РНБО
України (керівник: доц. Смоляков О. В.);
–

із 4 наукових проектів, представлених на експертизу МОН України,

затверджена до виконання тільки одна робота (керівник Волков В.П.) на суму
1560 тис. грн.;
–

вперше в Україні та, відповідно, в ЗНУ проведено конкурс науково-

дослідних робіт, що фінансуються із загального фону державного бюджету,
для колективів молодих учених, на участь у якому молодими науковцями
ЗНУ було підготовлено 6 проектів, один з яких, а саме науковий проект
історичного факультету під науковим керівництвом доцента О.Ф. Штейнле,
успішно пройшов конкурсний відбір і отримав бюджетне фінансування на
його дворічну реалізацію у сумі 538,2 тис. грн.;
–

продовжувалось виконання 15 госпдоговірних науково-дослідних

робіт: договір з ПАТ «Мотор Січ»

обсягом фінансування 450 тис. грн.

(науковий керівник проф. Міщенко В. Г.) та договір з ДП КБ «Південне»
обсягом фінансування 100 тис. грн. (науковий керівник проф. Грищак В. З.);
–

на

розрахунковий

рахунок

університету

за

виконання

господарських договорів надійшло коштів удвічі більше, ніж у попередньому
році;
–

отримано 11 патентів і свідоцтв про реєстрацію авторських прав;

подано ще 15 заявок на отримання документів на об’єкти інтелектуальної
власності ЗНУ;
– 9 науковців та 4 молодих учених ЗНУ включено до складу експертів

Наукової ради МОН України;
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– організовано і проведено 35 наукових конференцій, з яких 10

міжнародних, презентовано Програму розвитку Відкритої регіональної
платформи

науково-виробничого

партнерства

«ІНКУБ»

(Інформація.

Інвестиції. Інновації);
– перереєстровано у МОН України два наукових видання: Вісник

Запорізького національного університету з фізичного виховання та спорту та
«Нова філологія», які завершили кампанію з перереєстрації всіх 13 фахових
видань ЗНУ;
– три

наукових

фахових

видання

Запорізького

національного

університету включено до міжнародної наукометричної бази Copernicus;
– проведено щорічне індивідуальне рейтингове оцінювання показників

наукової

діяльності

викладачів,

на

підставі

якого

відбувся

загальноуніверситетський Конкурс «Кращий науковець року» з відзначенням
переможців;
– організовано і проведено щорічну наукову конференцію студентів,

аспірантів і молодих учених ЗНУ «Молода наука-2016», в якій взяло участь
понад 1000 учасників, публікації яких нараховують 4 томи однойменного
збірника;
– 37 студентів стали переможцями міжнародних та Всеукраїнських

наукових конкурсів та олімпіад;
– університет

виступає базовим вищим навчальним закладом з

проведення ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з соціальної
педагогіки, інформатики; «Математичних методів, моделей в економіці» та
конкурсів наукових робіт із «Слов’янських мов та літератур».
Зміни у порядку і умовах фінансування наукових досліджень
потребують більш активного виходу на міжнародну співпрацю та наукову
інтеграцію. Тільки такий шлях дозволить нам створити підґрунтя для
перетворення нашого національного університету у дослідницький. Цьому
сприяє й інтенсивне вивчення іноземних мов викладачами нашого вишу, яке
я підтримую і буду підтримувати надалі.
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У подальшому варто подумати всім нам над питанням можливої
модернізації організації наукових досліджень на засадах не факультетських
та кафедральних колективів, а на засадах міжфакультетських творчих
колективів науковців різних спеціальностей з розробкою комплексних
різновекторних досліджень, які відповідатимуть сучасним потребам розвитку
економіки і суспільства.
5. Міжнародне співробітництво
Активізація

міжнародної

діяльності

є

частиною

загальноуніверситетської стратегії розвитку, спрямованої на повноцінну
інтеграцію у світовий освітній і науковий простір.
Протягом 2016 р. університет був задіяний у більш ніж 20 міжнародних
проектах за такими напрямами, як філологічні, соціальні, юридичні,
природничі науки, журналістика. Серед них проекти:
–

Erasmus+;

–

Erasmus Mundus ELECTRA;

–

Erasmus Mundus HUMERIA;

–

проект ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на

громаду»;
–

Сьомої рамкової програми ЄС SemData;

–

проект Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні

«Навчальне цифрове ефірне телебачення»;
–

IREX UASP;

–

Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project (Академічна

Доброчесність) (SAIUP);
–

програма Британської Ради Active Citizens («Активні громадяни»)

та інші.
Так, зокрема, проект Сьомої рамкової програми ЄС «PyrsesSemData»,
спрямований

на

підтримку

досліджень
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з

управління

даними

та

інформаційними технологіями, надає науковцям математичного факультету
можливість закордонних стажувань у вишах і науково-дослідних установах
Великої Британії, Бельгії, Іспанії та Греції.
Приєднання
інституціонального

ЗНУ

до

проекту

співробітництва

сприяє

зміцненню

впровадження

стратегій

Erasmus+
та

інтернаціоналізації освіти.
Кожен рік невпинно зростає кількість угод про міжнародне наукове
співробітництво між вищими навчальними закладами, дослідницькими
установами та іншими міжнародними організаціями, за якими проводиться
реальна робота, а її результати впроваджуються в освітній процес. Так, на
сьогодні кількість таких угод ЗНУ становить 67, але фінансова віддача від
таких перспектив поки що не виправдовує наших сподівань.
12 науково-педагогічних працівників університету отримали право на
закордонні стажування у вишах та науково-дослідних установах США,
Великої Британії, Іспанії, Франції, Португалії, Румунії, Чехії.
У 2016 році в Запорізькому національному університеті учасниками
академічної мобільності стали 188 осіб: 141 студент (відрядження та
стажування),

47 науково-педагогічних

працівників

(стажування

та

відрядження). З них 11 науково-педагогічних працівників університету мали
можливість пройти довгострокові закордонні стажування у вишах та
науково-дослідних установах Великої Британії, Іспанії, Франції, Португалії,
Польщі, США.
У рамках Угоди про співробітництво між ЗНУ та Вроцлавським
університетом успішно реалізується програма академічної мобільності:
13 студентів філологічного факультету пройшли наукове стажування з
польської мови.
12 студентів-учасників навчального студентського театру факультету
соціальної педагогіки та психології стали лауреатами 6 Міжнародного
студентського фестивалю в Угорщині у травні 2016 року.
У рамках співробітництва Запорізького національного університету з
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Університетом ДюМен (Франція) продовжується реалізація програми
подвійного диплома. На сьогодні у студентів ЗНУ є можливість навчатись за
спільними магістерськими програмами на факультетах іноземної філології та
менеджменту, фізичному, економічному та історичному факультетах.
У 2016 році в Запорізький національний університет були запрошені
6 іноземних викладачів-фахівців на тривалий термін від 1 місяця до 1 року зі
Сполучених Штатів Америки, Болгарії, Франції, Великої Британії, Польщі та
Іспанії.
Протягом 2016 року ЗНУ відвідали 110 іноземних гостей з науковою та
освітньою метою, зокрема, Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН в
Україні та Повноважний Посол Індії в Україні, віце-консул США,
Повноважний Посол Латвії в Україні, Повноважний Посол Франції в Україні,
аташе Посольства Франції та Посольства США та ін.
У 2015-2016 навчальному році в Запорізькому національному
університеті навчаються 50 іноземних громадян з країн близького та
далекого зарубіжжя. Так з листопада 2016 року на економічному факультеті
проходить довготривале стажування 1 аспірант з Алжиру.
6.

Виховна робота. Працевлаштування випускників

Відповідно до п. 9.8 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 роботу, а також діяльність органів студентського
самоврядування.
У ЗНУ дотримуються всіх вимог Закону України «Про вищу освіту» в
розділі, який стосується студентського самоврядування. Представництво
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студентів на вчених радах факультетів, університету, конференції трудового
колективу складає 10% від загальної чисельності.
Для

гармонійного

розвитку

студентського

самоврядування

та

громадського життя студентів створено всі умови. Студентська рада
університету, яку очолює Антон Назаренко, має свій актив, до складу якого
входять голови студентських рад всіх факультетів, голови профільних
секторів студентської ради, а також голови студентських рад трьох
гуртожитків.
Студентські ради факультетів, університету та НТСАДМВ мають
окремі приміщення, комп’ютер з підведеним Інтернетом, принтер, сканер,
телефонний

зв'язок

тощо. Конференцією трудового колективу було

затверджено зміни до «Положення про студентське самоврядування» 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 2016
рік ця сума склала 287 965 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. У цьому
році дві посади в Запорізькій області обіймають представники Запорізького
національного

університету:

студентський

мер

–

студент

2

курсу

біологічного факультету Андрій Абліцов та секретар обласної молодіжної
ради – студентка біологічного факультету Анна Югріна.
Організацією позанавчального часу на факультетах займаються
заступники деканів з виховної роботи, які працюють з 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.
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Значна увага в Запорізькому національному університеті приділяється
національно-патріотичному вихованню студентської молоді. Протягом
зазначеного періоду на факультетах було проведено 8 Днів інформування. В
університеті забезпечується участь студентів у

всіх загальнодержавних

програмах та обласних заходах. Зокрема, презентація другого видання книги
«Вклоняємося

доземно

українському

солдатові»;

заходи

з

нагоди

святкування 202-ї річниці з дня народження Т.Г.Шевченка; участь у
Відкритому Всеукраїнському благодійному фестивалі дитячої та юнацької
творчості «Таланти Хортиці»; заходи, присвячені видатним віхам життя,
культурно-просвітницькій та миротворчій діяльності видатного українського
суспільного діяча та духовного пастиря – Митрополита Андрея Шептицького
та багато інших. Студенти, викладачі та співробітники зібрали для щорічного
телемарафону «Пам’ять» 10 тисяч гривень.
Важливою частиною роботи є тісна співпраця з університетською
Радою ветеранів Другої світової війни. Це не тільки організація зустрічей
ветеранів зі студентами напередодні Дня Перемоги, Дня визволення міста
Запоріжжя, відзначення 73-ї річниці визволення України від німецькофашистських

загарбників,

але

й

співпраця

з

радою

ветеранів

Олександрівського району та допомога у підготовці необхідної ветеранської
документації. Двічі на рік в університеті надається матеріальна допомога
учасникам бойових дій та працівникам тилу.
У Музеї історії виникнення та розвитку ЗНУ відкрито новий стенд,
який присвячений досягненням нашого університету за останні чотири роки.
Студенти ЗНУ у 2016 році отримали стипендії Верховної Ради
України, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно з квотами.
90 студентів отримують матеріальну підтримку обдарованої молоді згідно з
Міською комплексною програмою соціального захисту населення.
Упродовж звітного періоду постійно проводилися заходи з озеленення
території студмістечка. Колектив університету приділяє велику увагу
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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.
Центр культури – це місце спілкування, духовного збагачення і
відпочинку студентів, викладачів і співробітників університету, один з
напрямків системи виховання студентської молоді ВНЗ, культурний осередок
ЗНУ. Відділ розвивається в соціальних порталах.
Найголовніше досягнення – це створення сайту Центру культури
http://goodcentre.com.ua, який містить у собі структуру відділу, розроблено
радіо, яке працює та має своїх слухачів, зокрема, і в мобільній версії для
Андроїдів www.116.zippyshare.com. Усі загальноуніверситетські заходи
можна переглядати на сайті Центру культури в фото та відеоархіві та онлайн
форматі, а також проводити опитування, онлайн голосування тощо.
У відділі працюють безкоштовні творчі студії: хореографічна
«D.A.L.S», вокальна «Кантилена», КВН, а також волонтерські студії:
театральна, шоу-театр «Профі арт» та охорона «Паладіум». У студіях
займається близько 250 талановитих студентів.
За звітний період центр культури організував та провів у Запорізькому
національному університеті понад 46 заходів та взяв участь у 35 благодійних
акціях та концертах.
Учасники студій центру культури взяли участь у міжнародних,
обласних, міських фестивалях та конкурсах і отримали достойні нагороди.
Важливим складником роботи залишається сприяння працевлаштуванню
його випускників – для опанування практичного досвіду в університеті діє
Центр кар’єрного розвитку. За 2016 рік було реалізовано:
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- програму працевлаштування і пошуку першого робочого місця
(направлення листів про потребу в кадрах на провідні підприємства міста).
Результат програми – отримання вакансій від роботодавців (в цілому за рік
– 311) та визначення нових баз практики;
- створено базу вакансій для студентів та випускників;
- працевлаштовано 711 випускників на провідні підприємства та
установи міста і області (ПАТ Запоріжсталь, АТ Мотор Січ, ДП Івченко
Прогрес, ЗТМК, КБ Приват Банк, ПАТ Ощадбанк, КЗ НВК Іскра, державні
органи влади, Державна казначейська служба, прокуратури міста та області,
агробізнес, загальноосвітні школи, дошкільні навчальні заклади, спортивні
заклади, громадські організації, соціальні служби, сфери обслуговування, ІТтехнології, маркетинг, туристично-готельний бізнес, PR та засоби масової
інформації);
- зустрічі з роботодавцями щодо нових шляхів працевлаштування,
сформовано єдину базу роботодавців – 275 договорів про співпрацю
(збільшено у цьому році на 10 договорів);
- співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та Обласним
центром зайнятості – спільні семінари та круглі столи;
- співпрацю з відділами освіти щодо відпрацювання трирічного терміну
згідно укладеного договору ( 75 випускників);
- надання допомоги випускникам педагогічних спеціальностей для
отримання одноразової адресної грошової допомоги спільно з МОН України;
- 23 майстер-класи, воркшопи та презентації від провідних підприємств
міста

та

області

(Запорізький

титано-магнієвий

комбінат,

ПАТ

«Запоріжсталь», ТОВ «Кранкомплект», СК «Арсенал», АТ «Мотор Січ»,
ТОВ «Фоззи груп», ТОВ «Електропривід», група компаній «Рома, ЛТД»,
ТОВ «ІТ-Актив», ТОВ «Інтурист Запоріжжя»);
- Ярмарки вакансій та Дні кар’єри для студентів;
- 2 сесії логіко-математичного тестування від «ПАТ Запоріжсталь», у
яких взяли участь 48 випускників різних спеціальностей;
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-

інноваційний

проект

«Взаємодія

професійних

компетенцій»

спрямований на обмін навичками та знаннями у форматі тренінгових
програм (взяли участь 370 студентів);
- тиждень психологічного тестування випускників факультетів щодо
особистісно-професійного профілю, а також визначення професійного
спрямування (охоплено – 390 студентів);
- І Регіональний форум «Наука. Влада. Бізнес» – створення платформи
для комунікації між провідними підприємствами області та студентством
ЗНУ, підписано Меморандум про співпрацю;
- семінари з працевлаштування студентської молоді м.Запоріжжя
спільно з Запорізькою міською радою.
7. Соціальний захист співробітників та студентів. Охорона праці
За звітний період удосконалювались форми і методи реалізації
університетської фінансової і економічної політики, спрямованої на
забезпечення коштами завдань соціального характеру, а також створення
надійних передумов для здійснення навчально-виховного процесу, подальше
зміцнення матеріально-технічної бази.
Тривала сталість фінансового становища слугує запорукою щорічного
поліпшення життєвого рівня усіх членів трудового колективу.
Заробітна плата виплачується вчасно. Своєчасно і у повному обсязі
виплачуються відпускні та матеріальна допомога до відпустки, яка склала
2 219 800 грн. Стимулюється якісна та сумлінна праця, виробничі
досягнення, плідні наукові та творчі надбання, зростання інтелектуального
потенціалу фахівців. За звітний період – січень-листопад 2016 року –
виплачено надбавок за складність і напруженість у роботі, за високі
досягнення у праці, виконання важливих завдань 4 млн. 287 тис. грн. Премій
та винагород виплачено майже 3,5 млн. грн., зокрема:
- за захист дисертацій – 212,9 тис. грн.;
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- авторські винагороди за публікації – 0,6 тис. грн..
Варто зауважити, що джерелом виплати винагороди за захист
докторських та кандидатських дисертацій є наявність економії коштів на
фонд оплати праці. І як не сутужно було вишукати кошти, все ж вдалось
простимулювати підвищення потенціалу науково-педагогічних кадрів у
поточному році.
Така послідовна цілеспрямована університетська соціальна політика
позначається на збільшенні розміру середньої заробітної плати штатних
працівників трудового колективу. За період з початку року вона становить
4665,00 грн. на місяць (проти 3794,17 грн. за 2015 рік).
На високому рівні відповідальності – робота зі студентським загалом.
Особливо в частині дотримання стандартів соціального забезпечення,
задоволення запитів студентів щодо умов мешкання у гуртожитках, дозвілля,
відпочинку тощо.
Стипендії та їх індексація, компенсаційні виплати студентам із числа
дітей-сиріт, виплачуються своєчасно й у розмірах, визначених чинним
законодавством.
За успіхи у навчанні, участь у науковій роботі, громадському житті
премійовано 347 студентів (376,1 тис. грн.) та 26 аспірантів (56,0 тис.грн.).
132 студентам надано матеріальної допомоги на суму 28,9 тис. грн.
Одним із головних напрямків роботи залишається створення належних
умов для відпочинку та оздоровлення співробітників університету, членів їх
сімей, а також студентів. Враховуючи тотальне підвищення цін, видатків на
заробітну плату та комунальні послуги, збережена вартість проживання у
ССОТ «Славутич» на рівні 2015 року, що дало змогу відпочити більшій
кількості співробітників та студентів – 513 осіб.
Пріоритетними в управлінській діяльності ректора є питання охорони
праці. Протягом 2016 р. відділом охорони праці проводилася робота з
координації діяльності всіх структурних підрозділів по створенню безпечних
і здорових умов проведення освітнього процесу, контролю за дотриманням
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виконання вимог нормативних актів та документів, навчання з питань
охорони праці та безпеки життєдіяльності. Невід'ємною частиною цієї роботи
є проведення вступних інструктажів з охорони праці зі щойно прийнятими на
роботу співробітниками. У 2016 р. таких інструктажів було проведено 201.
Проведені навчання та перевірка знань з питань охорони праці щойно
призначених керівників підрозділів з оформленням протоколів (загальною
кількістю 13 осіб).
У червні 2016 р. згідно з наказом МОН України від 26.11.2015 № 1239
у м. Мелітополі було проведене навчання, підвищення кваліфікації та
перевірка знань з питань безпеки життєдіяльності керівного складу
університету (ректор, перший проректор, проректор з адміністративногосподарської діяльності, головний інженер, фахівці з охорони праці та
пожежної безпеки).
Згідно з наказом ректора від 10.10.2016 № 419 з 18.10.2016 по
07.11.2016 було проведено навчання та перевірку знань з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності керівного складу університету (було
атестовано 195 осіб). У вересні місяці згідно наказу ректора від 25.08.2016 №
322 були організовані відділом охорони праці та проведені
академічних груп

кураторами

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 липні 2016 року викладачами КП «Запорізький обласний центр
охорони праці» проведене навчання (без відриву від виробництва) за курсом
«Робота на висоті»

9 осіб, за курсом «Правила будови та безпечної

експлуатації посудин, що працюють під тиском» – 1 особа, за курсом
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«Правила безпеки систем газопостачання» - 1 особа. Також проведене
навчання

у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» з професії

слюсар-сантехнік – 4 особи.
Згідно розпорядження проректора з АГР від 16.11.2016 № 7, у
листопаді сумісно з начальниками служб та підрозділів, працівники яких
виконують роботи з підвищеною небезпекою, проведена перевірка їх знань з
охорони праці.
Під моїм 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 2016 р. такий медогляд пройшли 45
співробітників університету.
У 2016 р. зареєстрований один нещасний випадок зі співробітником
університету, пов’язаний

з виробництвом, не з вини

адміністрації

університету.
Постійно

контролюється

одержання

співробітниками

спецодягу,

засобів індивідуального захисту, миючих засобів, молока (як компенсацію дії
шкідливого фактору його отримують 53 співробітника), що передбачено VI
розділом Колективного договору.
Протягом 2016 року були проведені зустрічі студентів університету: з
представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій
області, з координатором Управління патрульної поліції

України у м.

Запоріжжі, з провідним інженером служби охорони праці Запорізької
дирекції

залізничних

наркологічного

перевезень,

диспансеру,

з
з

фахівцем

Обласного

лікарем-фтизіатром

клінічного
Запорізького

протитуберкульозного диспансеру.
З метою надання методичної допомоги на веб-сайті університету
постійно оновлюється сторінка «Відділ охорони праці», на якій розміщено
інформаційні та методично-допоміжні матеріали з охорони праці, безпеки
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життєдіяльності та пожежної безпеки (накази ректора, інструкції, пам’ятки
тощо).
8. Розвиток матеріально-технічної бази університету, забезпечення
ефективності використання державного майна
Протягом 2016 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 створення надійних передумов для здійснення навчальновиховного процесу, подальшого зміцнення матеріально-технічної бази.
Головним чинником досягнення сталого фінансового становища був, як
і в минулі роки, вчасно реалізований комплекс профорієнтаційної роботи і
всієї вступної кампанії.
Ефективність

цих

заходів

демонструють

підсумкові

кількісні

показники набору студентів та обсягу коштів, що отримані за навчання.
Виконано завдання держави щодо підготовки спеціалістів за усіма
освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями.
Високий

потенціал

науково-педагогічних

кадрів

університету,

стабільність цінової політики (четвертий рік поспіль – ціни незмінні) – також
є одним з визначальних факторів вибору навчання у нашому вищому
навчальному закладі.
Активно

використовуються

можливості

наповнення

прибутків

кошторису університету за рахунок впровадження додаткових освітніх
послуг,

передбачених

чинним

законодавством,

використання

майна,

господарської діяльності.
Зокрема, за 11 місяців поточного року отримано прибутків від
додаткових послуг, які надаються університетом:
- Центр післядипломної освіти - 1,5 млн. грн.,
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- відділ

доуніверситетської

підготовки,

профорієнтації

та

працевлаштування – 0,5 млн. грн.
- аспірантура та докторантура - 1,9 млн. грн.,
- центри з вивчення іноземних мов – 1,6 млн. грн.,
- платні послуги, які надаються спортивно-оздоровчим комплексом –
0,4 млн. грн.
- Інформаційно-виробничий вузол – 0,6 млн. грн.
Майже 328,5 тис. грн. надійшло від оренди майна.
Зростання власних надходжень коштів не є самоціллю, а засобом
найбільш повного задоволення потреб колективу університету.
Усвідомлюючи

необхідність

збереження

високого

рейтингу

університету в освітньому просторі краю (та і України загалом), запорукою
чому є переконлива якість освітнього процесу у нашому навчальному
закладі, пріоритет надається зміцненню матеріально-технічної бази, зокрема
навчальних

лабораторій,

студентських

гуртожитків,

благоустрою

студентського містечка.
В поточному році придбано:
- меблів – 805 тис. грн. (в т.ч. ЕПК – 83,0 тис. грн);
- комп’ютерної та офісної техніки – 213,0 тис. грн;
- періодичних видань – на 43,0 тис. грн.
Здійснено ремонтів: поточних на 560,0 тис. грн. та капітальних на 1,5
млн. грн. Спрямовано на благоустрій території – 90,0 тис. грн.
Значна кількість ремонтних робіт проведена силами ремонтнобудівельної групи університету, на які використано будівельних матеріалів
майже на 1,5 млн. грн.
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 послуги енергетиків на інші потреби
складного університетського господарства.
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Варто наголосити, що університет не тільки визнаний провідний
регіональний і на рівні держави навчальний заклад, а й великий наповнювач
коштами державного і місцевого бюджетів, Пенсійного фонду. За 11 місяців
2016 року до бюджетів усіх рівнів та Пенсійного фонду сплачено понад 30,7
млн. грн. податку з доходів фізичних осіб, Єдиного внеску та військового
збору.
Університетом протягом звітного періоду досягнуто певних успіхів у
адміністративно-господарчій діяльності.
На виконання п.10.20 контракту належним чином була забезпечена
підготовка та надійна експлуатація об’єктів навчального призначення,
гуртожитків, інженерних систем енергозабезпечення до нового навчального
року та до сталого функціонування в осінньо-зимових умовах. Не було
допущено

аварійних

ситуацій, господарство

університету працювало

стабільно та злагоджено.
Ремонт навчальних корпусів та гуртожитків (за 11 місяців 2016 року)
виконано на суму – 4 300 000 грн., з яких на 2 700 000 грн. – силами
ремонтно-будівельної групи (РБГ) ЗНУ та 1 600 000 грн. – силами
підрядників.
Силами РБГ ЗНУ виконано ремонтні та упоряджувальні роботи на 8
об’єктах, а саме: 18 кімнат і аудиторій, гуртожитки №№2,3,4, біостанціяпрофілакторій, торговий коледж та інші.
Окремо треба відмітити виконання робіт з ремонту гарячого та холодного
водопостачання в гуртожитку №4, в ході якого було замінено 1200 метрів
металевих труб на металопластикові, 95 змішувачів, 228 шарових кранів, 37
рушникосушителів, 8 умивальників, 5 унітазів, а також замінено 40 метрів
каналізаційних труб. На черзі – встановлення, підвищуючих тиск води
насосів на напорних трубопроводах гуртожитків.
Силами підрядників були виконані роботи з ремонту карнизу НК №4,
ремонту системи водовідведення у НК № 2 і №6, гуртожитку №3, їдальні.
Виконаний капітальний ремонт приміщень другого поверху навчального
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корпусу №6 під розміщення студентів нової спеціальності «Дизайн»,
виконані роботи із укладання плиткового тротуару території ЗНУ.
Виконані роботи по замощенню 286 кв.м. тротуарів та інших робіт.
Загалом, за 2016 рік було замінено металевих труб на пластикові у
кількості 1600 погонних метрів, труб водовідведення - 275 погонних метрів,
630 секцій приладів опалення, 300 одиниць опорної арматури, заміна старих
вікон та дверей на металопластикові у кількості 332 кв.м.
З метою виконання завдань енергозбереження продовжується заміна
ламп розжарювання на світлодіодні. Проведення цих засобів дає суттєву
економію

енергоресурсів,

а

саме:

за

2016

рік

було

заощаджено:

електроенергії – 113,5 тис.кВт., води – 3242 куб.м., теплоносіїв – 274 ГКал/
9. Організаційно-правова робота. Забезпечення дотримання чинного
законодавства та виконання положень Статуту університету
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р.
№ 1040 «Про затвердження загального Положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства,
установи та організації» та Положення про юридичний відділ Запорізького
національного університету від 01 вересня 2016 р. була організована робота у
2016 р.
Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, Указами Президента України і постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України,
вказаним Положенням, наказами Міністерства освіти і науки України та
ректора ЗНУ, а також іншими нормативно-правовими актами.
З питань організації та проведення правової роботи юридичний
відділ керується актами Міністерства юстиції України.
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На

виконання

п.10.19

контракту

основним

напрямом

моєї

роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та
запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів
університетом, керівним складом університету та працівниками під час
виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також
представлення інтересів ЗНУ в судових інстанціях є забезпечення законності
у всіх сферах діяльності університету.
Щопонеділка, під час проведення мною особистого прийому начальник
юридичного відділу присутній на прийомі громадян, що проводиться мною
згідно

з

умовами

контракту,

результати

усних

звернень

громадян

реєструються у картках особистого прийому, де зазначаються персональні
данні особи, питання та результати розгляду із зазначенням відповідальних
осіб. За 2016 рік на прийом до мене звернулось 126 осіб.
За вказаний період складено та надано правову оцінку договірної
документації з господарського та цивільного права у кількості 1190 актів.
Протягом звітного року мною постійно здійснювалась робота щодо
правової оцінки та погодження посадових інструкцій співробітників
університету, положень, інструкцій у кількості 3618 одиниць. Розроблено та
затверджено 3513 наказів.
Важливим

завданням,

реалізованим

за

звітний

період,

було

забезпечення законності і прозорості у проведенні вступної кампанії 2016 р.
Працівниками юридичного відділу було перевірено документи абітурієнтів
пільгових категорій при вступі. Надано роз’яснення вступникам які
документи необхідно надати до приймальної комісії, що підтверджують їх
статус та право на пільговий вступ, складено 214 юридичних висновків щодо
права вступу на пільгових умовах.
Працівниками юридичного відділу постійно здійснюється претензійна
та позовна робота. Всього у 2016 році університет брав участь в якості однієї
із сторін у судових розглядах у 12 справ. В 11 справах позови задоволені в
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повному обсязі на користь університету та 1 справа наразі перебуває у
провадженні.
У 2016 році були прийняті рішення щодо стягнення грошових коштів
на користь ЗНУ в сумі 49 047, 73 грн.
Співробітниками юридичного відділу здійснюється робота у 63 справах
виконавчого провадження.
Однією з найважливіших складових у забезпеченні законності в
діяльності університету є робота щодо запобігання та протидії корупції. На
виконання п.10.25 контракту.
У 2016 році здійснено такі антикорупційні заходи:
1. Наказом від 26.12.2015 № 549 затверджено План заходів запобігання
та протидії і корупції в Запорізькому національному університеті на 2016 рік.
План доведено до відома всіх працівників університету, а також
опубліковано на офіційному веб-сайті університету.
2. У травні 2016 року для керівників структурних підрозділів
університету,

зокрема,

відокремлених,

проведено

лекцію

з

питань

запобігання і протидії корупції в ЗНУ. Матеріали цієї лекції доведено до
відома всіх співробітників та здобувачів вищої освіти ЗНУ.
Щопонеділка проводились наради з питань виконавської дисципліни.
Щомісяця проводились тематичні наради з питань недопущення корупційних
діянь для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції
відокремлених структурних підрозділів університету.
Відокремленим

структурним

підрозділам

університету

постійно

надавалась методична допомога щодо застосування антикорупційного
законодавства з метою запобігання та протидії корупції. На офіційному вебсайті університету постійно оновлювалась сторінка «Запобігання корупції в
ЗНУ».
Забезпечено функціонування телефонної «гарячої лінії «Запобігання
проявам

корупції».

Проведено

роботу
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з

інформування

працівників

університету та здобувачів вищої освіти про наявність та призначення
«Скриньок довіри».
Забезпечено функціонування та своєчасне оновлення постійно діючого
інформаційного стенду на антикорупційну тематику в науковій бібліотеці
університету.
З метою уникнення конфлікту інтересів та попередження вчинення
корупційних правопорушень добір і розстановка кадрів здійснювались на
засадах неупередженого конкурсного відбору, при прийомі на роботу
працівникам роз’яснювались питання щодо недопустимості вчинення
корупційних

діянь

та

необхідності

неухильного

дотримання

антикорупційного законодавства України.
Постійно здійснювалось юридичне забезпечення роботи, пов’язаної з
виконанням вимог антикорупційного законодавства.
Постійно проводилась юридична експертиза проектів нормативних
актів університету у сфері фінансування, з метою виявлення чинників, що
сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень,
надавались роз’яснення чинного законодавства в сфері запобігання і протидії
корупції співробітникам та здобувачам вищої освіти.
До відома співробітників та здобувачів вищої освіти своєчасно
доводилась інформація щодо змін в антикорупційному законодавстві.
Постійно вживались заходи з посилення фінансового контролю за
використанням

бюджетних

коштів,

проводився

аналіз

ефективності

використання університетом та його структурними підрозділами, зокрема,
відокремленими, бюджетних коштів.
З метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим
правопорушенням та іншим зловживанням забезпечено участь спеціалістів
різного профілю у здійсненні процедур закупівель товарів, робіт, послуг за
рахунок коштів державного бюджету. Постійно здійснювався моніторинг
виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналізувався
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стан

та

результати

роботи

щодо

додержання

антикорупційного

законодавства.
На виконання вимог ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» в частині декларування майна, доходів, витрат і
зобов’язань фінансового характеру суб’єктами декларування за 2015 рік
проводились консультації та роз’яснення щодо заповнення та подання
декларації про доходи працівниками, на яких чинним законодавством
покладено обов’язок декларування прибутків, з метою забезпечення
своєчасного декларування ними прибутків.
За звітний період не надходило звернень щодо причетності працівників
ЗНУ до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у
зв’язку з чим відповідні перевірки не проводились. За звітний період відсутні
випадки притягнення до відповідальності осіб, які працюють в Запорізькому
національному університеті, за вчинення корупційних правопорушень, а
також правопорушень, пов’язаних з корупцією. Протягом вказаного періоду
від правоохоронних органів до Запорізького національного університету не
надходило

інформації

про

вчинення

корупційних

правопорушень,

правопорушень, пов’язаних з корупцією, особами, які працюють в
університеті.
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 навантаження в обсязі
180 годин з керівництва аспірантами (Я. Сергієнко, Е. Сулейманов),
магістерськими роботами (Нелепа Л.С., Ємельянова К.О., Обрезан О.А.,
Боцвін С.В.).
Керую написанням наукової роботи аспірантів денної форми навчання
зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія.
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Сергієнко Я.Ю. (тема дисертаційної роботи «Європейський вектор
зовнішньої політики ФРН (1990-2005 рр.)»);
Сулейманов Е.М. (тема дисертаційної роботи «Інтеграція іммігрантів
з країн пострадянського простору до британського суспільства (друга
половина XX – початок XXI ст.): історико-політологічний аспект»);
Докторантом

Бондаренком

В.Г.

(тема

дисертаційної

роботи

«Український визвольно-козацький рух у 1919-1952 pp.») було захищено
докторську дисертацію в листопаді 2016 р. у Львівському національному
університеті імені Івана Франка;
У 2016 р. очолював спеціалізовану вчену раду з захисту докторських і
кандидатських дисертацій Д 17.051.01 зі спеціальностей 07.00.01 – історія
України та 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
дисципліни.
Протягом звітного періоду у спеціалізованій вченій раді відбувся
захист 6 дисертацій, з них 1 – на здобуття наукового ступеня доктора
історичних наук, 5 – на здобуття наукового ступеня кандидата історичних
наук.
Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 13 грудня 2016 р.
очолювана мною, М.О. Фроловим, спеціалізована вчена рада Д 17.051.01
перереєстрована на новий трирічний термін.
У 2016 р. виконував обов’язки члена редакційної колегії фахових
видань «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного
університету» та «Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щоденник
Нижньої Наддніпрянщини». Обидва видання у 2016 р. включені до
міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus».
Я є Президентом Запорізького обласного відділення Малої академії
наук України.
У лютому 2016 року керував науково-дослідним проектом до 30-ї
річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Проблеми техногенної безпеки в
Україні та світі», що здійснювався у ЗНУ за підтримки Університету
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прикладних наук Ганзе Гронінген, Нідерланди, Факультету політичних наук
університету Загребу, Хорватія. У межах проекту було

проведено

Всеукраїнську науково-практичну конференцію, видано науковий збірник за
матеріалами конференції.
Підготував статтю до збірки: Проблеми техногенної безпеки в Україні
та світі (до 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС): Матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 6 лютого
2016 р.). – Запоріжжя : Інтер-М, 2016. – С. 5–6.
Очолював редакційну колегію видання збірника пам'яті професора
Олександра Мальованого. У межах проекту було випущено меморіальний
збірник та проведено презентацію книги, присвячену пам’яті відомого
науковця.
Підготував статтю до збірника: Легенди історичного факультету
Запорізького національного університету //Артист за кафедрою: Збірник
пам’яті професора Олександра Мальованого – Київ: Поліграф плюс, 2016. –
С.10-11
Структура моєї заробітної плати складається з погодинної оплати за
керівництво аспірантами та магістерськими роботами в обсязі 184 години за
2016/2017 навчальний рік.
Надбавок заохочувального характеру та оплату за роботу на посаді
ректора не отримував.
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ПИТАННЯ,
ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У 2016 р.

СІЧЕНЬ
1.Підсумки наукової діяльності ЗНУ у 2015 році: здобутки, недоліки та
перспективи на 2016 рік.
2.Діяльність спеціалізованих вчених рад університету у 2015 році: проблеми і
перспективи.
3.Діяльність торгового коледжу: стан, проблеми, перспективи.

ЛЮТИЙ
1.Про результати зимової екзаменаційної сесії та завдання щодо поліпшення
якості освіти в університеті.
2.Затвердження звіту про виконання кошторису за 2015 рік та схвалення
кошторису на 2016 рік.
3.Реалізація концепції вивчення іноземних мов у ЗНУ.
4.Діяльність Eкономіко-правничого коледжу: стан, проблеми перспективи.
5.Про хід виконання рішень Вченої ради університету за 2015 рік.
БЕРЕЗЕНЬ
1.Інформаційно-рекламна іміджева діяльність університету.
2.Про роботу відділу моніторингу якості освіти і ліцензування: надбання,
недоліки, перспективи.
3.Нікопольський факультет ЗНУ: стан, проблеми, перспективи розвитку.

КВІТЕНЬ
1.Міжнародна науково-освітянська
недоліки та перспективи.

діяльність
49

університету:

надбання,

2.Виховна робота в університеті та його гуртожитках: стан, недоліки,
перспективи.
3.Криворізький факультет ЗНУ: стан, проблеми, перспективи розвитку.

ТРАВЕНЬ
1.Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на факультеті
журналістики.
2.Діяльність органів студентського самоврядування університету в 2015-2016
навчальному році: стан, недоліки, перспективи.
3.Інформаційно-бібліотечне забезпечення навчальної та наукової діяльності
університету.
4.Про результати
діяльності.

індивідуального

оцінювання

показників

наукової

ЧЕРВЕНЬ
1.Про заходи щодо організованого початку 2016-2017 навчального року.
2.Про організацію літнього відпочинку викладачів, співробітників та
студентів ЗНУ.
3.План основних заходів Запорізького національного університету на 20162017 навчальний рік.
4.План роботи Вченої ради Запорізького національного університету на 20162017 навчальний рік.

ВЕРЕСЕНЬ
1.Про обрання делегатів на Другий Всеукраїнський з’їзд вищих навчальних
закладів державної форми власності.
2.Пріоритетні напрямки розвитку університету на 2016-2017 навчальний рік.
3.Підсумки вступної кампанії у 2016 році.
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ЖОВТЕНЬ
1.Про результати ліцензування та акредитації у 2015-2016 навчальному році
та завдання на 2016-2017 навчальний рік.
2.Про основні завдання профорієнтаційної роботи на 2016-2017 навчальний
рік.
3.Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на фізичному
факультеті.
4.Про створення у Запорізькому національному університеті Інноваційного
бізнес-центру.
ЛИСТОПАД
1.Про ефективність роботи аспірантури і докторантури: підсумки прийому та
перспективи підготовки науково-педагогічних кадрів.
2.Проект Правил прийому до ЗНУ у 2017 році.
3.Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на факультеті
менеджменту.

ГРУДЕНЬ
1.Про стан і перспективи електронного забезпечення освітнього процесу.
2.Звіти про роботу спеціалізованих вчених рад університету.
3.Пропозиції щодо резерву на керівні посади університету.

51

НАКАЗИ
З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У 2016 р.
СІЧЕНЬ
№ 04/ від 14.01.2016
№ 07/ від 18.01.2016
№ 08/ від 18.01.2016
№ 09/ від 18.01.2016
№ 14/ від 19.01.2016
№ 16/ від 20.01.2016
№ 17/ від 20.01.2016
№ 18/ від 20.01.2016
№ 19/ від 20.01.2016
№ 21/ від 20.01.2016
№ 22/ від 21.01.2016

№ 23/ від 21.01.2016
№ 26/ від 22.01.2016
№ 29/ від 29.01.2016
№ 33/ від 29.01.2016

Про проведення навчально-методичних зборів
керівного складу цивільного захисту, органів
управління
Про організацію вступної кампанії до аспірантури
за кошти фізичних та юридичних осіб
Про встановлення вартості харчування студентамсиротам
Про проведення індексації стипендії
Про зміни та доповнення до Колективного
договору
Про
використання
джерел
іонізуючого
випромінювання
Про
використання
джерел
іонізуючого
випромінювання
Про перевірку знань з радіаційної безпеки
Про допуск до роботи з джерелами іонізуючого
випромінювання персоналу
Про розробку навчальних планів підготовки
здобувачів освітніх ступенів бакалавра і магістра,
що вступають на навчання у 2016 році
Про
затвердження
складу
галузевих
та
апеляційних комісій для проведення ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт у галузі " Слов’янські мови та літератури
(в.т.ч. російська мова і література)"
Про проведення ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції " Педагогіка вищої школи:
досвід і тенденції розвитку "
Про забезпечення надійності й безпечної
експлуатації будівель, споруд та інженерних
мереж ЗНУ
Про основні завдання щодо подальшого розвитку
наукової діяльності на 2016 р.
Про затвердження галузевої та апеляційної
конкурсних комісій ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт за галуззю
"Математичні методи моделі в економіці"
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ЛЮТИЙ
№ 36/ від 02.02.2016

№ 38/ від 02.02.2016

№ 39/ від 05.02.2016

№ 40/ від 05.02.2016
№ 41/ від 08.02.2016
№ 47/ від 10.02.2016
№ 51/ від 11.02.2016
№ 53/ від 12.02.2016
№ 54/ від 12.02.2016

№ 56/ від 12.02.2016
№ 58/ від 16.02.2016
№ 60/ від 16.02.2016
№ 65/ від 24.02.2016
№ 68/ від 24.02.2016

Про проведення перевірок стану організації
роботи з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності та пожежної безпеки в
підрозділах
Про
проведення
виїзних
інформаційноконсультативних зустрічей з випускниками 2016
р. та забезпечення підготовки до проведення
тренінгів із ЗНО у 2016 році
Про проведення Міжнародної науково-практичної
конференції "Проблеми техногенної безпеки в
Україні та світі(до 30-ї річниці аварії на
Чорнобильській АЕС)"
Про проведення Міжвузівських наукових читань
"Українська
література
від
давнини
до
сучасності:парадигми, напрямки, проблеми
Про підготовку до вступної кампанії 2016 року
Про затвердження форми договору про
стажування
та
навчання
за
програмою
академічної мобільності
Про впровадження в дію рішення Вченої ради
ЗНУ щодо реорганізації кафедр на факультеті
журналістики
Про організацію підготовки і проведення ІІ етапу
Всеукраїнської
студентської
олімпіади
зі
спеціальності "Соціальна педагогіка"
Про організацію підготовки і проведення
міжуніверситетської
студентської
наукової
конференції "Сучасні аспекти фізичних і
математичних досліджень"
Про проведення ІX університетської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і
молодих вчених "Молода наука-2016 "
Про підготовку індивідуальних рейтингових
показників наукової діяльності та проведення
конкурсу "Кращий науковець року"
Про
проведення
II
(обласного)
етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України
Про затвердження Плану основних заходів
цивільного захисту на 2016 рік
Про результати зимової екзаменаційної сесії й
забезпечення якості освітнього процесу
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№ 72/ від 26.02.2016

Про проведення Міжнародної науково-практичної
конференції "Актуальні проблеми медіаосвіти в
Україні та світі"

БЕРЕЗЕНЬ
№ 91/ від 02.03.2016
№ 96/ від 09.03.2016
№ 100/ від 09.03.2016
№ 125/ від 25.03.2016

№ 126/ від 25.03.2016

№ 127/ від 25.03.2016

№ 128/ від 25.03.2016
№ 136/ від 30.03.2016

Про річний фінансовий звіт університету за 2015
рік та фінансовий план на 2016 рік
Про організацію підготовки і проведення
міжвузівських наукових читань "Шевченко і
сьогодення"
Про проведення Тренінгів з української мови та
іноземних мов у 2016 році
Про
проведення
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції студентів та молодих
вчених "Дослідження проблем права України
очима молодих вчених"
Про
проведення
VII
Всеукраїнської,
чотирнадцятої регіональної наукової конференції
молодих дослідників "Актуальні проблеми
математики та інформатики"
Про проведення Х Міжнародної конференції
студентів і молодих вчених "Управління
соціально-економічним розвитком регіонів та
держави"
Про
проведення
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції "Запорізькі єврейські
читання - 2016"
Про перебування в ЗНУ делегації Анхойського
педагогічного університету (КНР)

КВІТЕНЬ
№ 152/ від 06.04.2016
№ 153/ від 06.04.2016
№ 171/ від 15.04.2016

№ 199/ від 28.04.2016
№ 200/ від 28.04.2016

Про проведення ІІ Міжвузівської науковопрактичної
конференції
"Синергетика
у
філологічних дослідженнях"
Про виконання рішення Вченої ради ЗНУ від
22.03.2016 щодо інформаційної та іміджеворекламної діяльності ЗНУ
Про проведення І Міжнародної науковопрактичної конференції молодих вчених та
студентів "Соціальні технології як фактор сталого
розвитку суспільства"
Про проведення Всеукраїнської конференції
"Історія Степової України XVII-XX ст."
Про затвердження Плану заходів щодо зміни
найменування університету
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№ 202/ від 29.04.2016
№ 205/ від 29.04.2016

Про формування плану набору до аспірантури і
докторантури на 2016/2017 н.р
Про впровадження в дію рішення Вченої ради
ЗНУ щодо реорганізації кафедр на економічному
факультеті

ТРАВЕНЬ
№ 212/ від 04.05.2016
№ 213/ від 06.05.2016
№ 217/ від 10.05.2016
№ 219/ від 11.05.2016
№ 236/ від 23.05.2016
№ 238/ від 24.05.2016

№ 248/ від 31.05.2016

Про відкриття докторантури
Про проведення Міжнародної науково-практичної
конференції "Запорізькі правові читання"
Про реалізацію заходів з міжнародної науковоосвітянської діяльності
Про
проведення
ІІ
Науково-практичної
студентської конференції "Мистецька освіта:
традиції та перспективи розвитку"
Про планування роботи університету на 20162017 навчальний рік
Про проведення першого етапу конкурсного
відбору проектів наукових робіт та науковотехнічних
(експериментальних)
розробок
молодих учених
Про проведення І Регіонального форуму "Наука.
Влада. Бізнес".

ЧЕРВЕНЬ
№ 254/ від 07.06.2016
№ 261/ від 10.06.2016

№ 266/ від 15.06.2016
№ 271/ від 17.06.2016
№ 284/ від 24.06.2016
ЛИПЕНЬ
№ 303/ від 19.07.2016

Про проведення Міжнародної науково-практичної
конференції у межах Днів Сталої Енергії у м.
Запоріжжя
Про графіки освітнього процесу, розрахунок та
розподіл навчального навантаження науковопедагогічних працівників ЗНУ на 2016-2017
навчальний рік
Про результати роботи Школи педагогічної
майстерності у 2015/2016 навчальному році
Про акредитацію напрямів підготовки та
спеціальностей у 2016/2017 н.р.
Про проведення другого етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з програмування у
Південному регіоні
Про затвердження плану прийому у 2016 році

СЕРПЕНЬ
№ 312/ від 16.08.2016

Про організацію навчання
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№ 316/ від 22.08.2016
№ 321/ від 25.08.2016
№ 324/ від 25.08.2016
№ 332/ від 30.08.2016
ВЕРЕСЕНЬ
№ 349/ від 06.09.2016
№ 363/ від 13.09.2016
№ 364/ від 14.09.2016
№ 371/ від 16.09.2016

№ 372/ від 16.09.2016

№ 373/ від 16.09.2016
№ 374/ від 16.09.2016
№ 375/ від 16.09.2016

№ 382/ від 21.09.2016

№ 396/ від 29.09.2016
№ 400/ від 30.09.2016
№ 402/ від 30.09.2016

Про проведення заходу студентської ради "Форум
студентського самоврядування ЗНУ"
Про підготовку і проведення комплексного
об’єктового тренування з цивільного захисту
Про проведення V Міжнародного круглого столу
"Інтеграція освіти, науки і бізнесу"
Про проведення Міжнародного Дня знань
Про
призначення
виконавців
НДР,
що
фінансується за рахунок коштів загального фонду
держбюджету
Про організацію роботи підготовчого відділення
для іноземних громадян у 2016-2017 н.р.
Про
проведення
Конференції
трудового
колективу
Про
проведення
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції "Проблеми управління
економічним потенціалом регіонів"
Про проведення ІІІ Всеукраїнського науковопрактичного семінару "Психолого-економічні
вектори розвитку особистості і суспільства"
Про
проведення
Всеукраїнської
наукової
конференції "Література й історія"
Про проведення регіональної міжвузівської
конференції "Теоретичні та експериментальні
основи фізичного матеріалознавства"
Про проведення ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених "Технології роботи психолога в
організації"
Про проведення XI Міжнародної науковопрактичної конференції "Виклик та перспективи
розвитку нової економіки на світовому,
державному та регіональному рівнях"
Про
проведення
Всеукраїнської
наукової
конференції "VIII Новицькі читання"
Про основні завдання профорієнтаційної роботи
на 2016-2017 н.р.
Про організацію освітньої складової підготовки
докторів філософії
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ЖОВТЕНЬ
№ 406/ від 03.10.2016
№ 418/ від 10.10.2016

Про реалізацію концепції вивчення іноземної
мови у ЗНУ
Про проведення Дня Абітурієнта

№ 419/ від 10.10.2016

Про навчання і перевірку знань з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності керівного
складу університету

№ 427/ від 17.10.2016

Про
проведення
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції "Соціальний педагог у
територіальній громаді"
Про ліцензування спеціальностей у 2016/2017 н.р.
Про проведення атестації керівного складу
науково-педагогічних
та
педагогічних
працівників
Про затвердження рішень науково-методичної
ради ЗНУ та забезпечення своєчасного й
належного їх виконання
Про
проведення
Всеукраїнської
науковопрактичної конференції "Правова освіта та
правова наука в Україні в умовах сучасних
трансформаційних процесів"
Про організацію конкурсу молодіжних проектів
"Епіцентр студентських ініціатив"

№ 435/ від 24.10.2016
№ 439/ від 24.10.2016
№ 444/ від 25.10.2016
№ 445/ від 26.10.2016

№ 447/ від 27.10.2016
ЛИСТОПАД
№ 460/ від 01.11.2016

№ 468/ від 04.11.2016
№ 485/ від 16.11.2016
№ 487/ від 21.11.2016

Про проведення І-го туру (вузівського)
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних та гуманітарних
наук у 2016/2017 н.р.
Про організацію курсів інтенсивного вивчення
іноземних
мов
для
науково-педагогічних
працівників ЗНУ
Про організацію підготовки і проведення V
Регіональної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених
Про виплату одноразової адресної грошової
допомоги деяким категоріям випускників ЗНУ у
2016 році

ГРУДЕНЬ
№ 529 від 14.12.2016

Про затвердження змін до Правил прийому до
аспірантури
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№ 506 від 01.12.2016
№ 507 від 01.12.2016
№ 510 від 02.12.2016

№ 514 від 05.12.2016
№ 518 від 05.12.2016
№ 519 від 06.12.2016
№ 522 від 09.12.2016
№ 525 від 10.12.2016
№ 527 від 14.12.2016
№ 530 від 15.12.2016
№ 535 від 15.12.2016
№ 536 від 16.12.2016
№ 537 від 16.12.2016
№ 538 від 16.12.2016
№ 539 від 19.12.2016
№ 542 від 22.12.2016
№ 543 від 22.12.2016
№ 544 від 22.12.2016
№ 546 від 23.12.2016
№ 547 від 24.12.2016
№ 548 від 24.12.2016
№ 550 від 26.12.2016

Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських робіт з галузі "Математичні
методи, моделі в економіці"
Про
проведення
Регіонального
науковопрактичного семінару "Соціально-педагогічний
супровід волонтерського руху"
Про створення аварійних груп для ліквідації
можливих негативних наслідків несприятливих
метеорологічних умов осінньо-зимового періоду
2016-2017 рр.
Про Правила прийому до ЗНУ у 2017 році
Про
проведення
Конференції
трудового
колективу
Про проведення ІІІ обласного турніру юних
правознавців
Про організацію підготовки і проведення
міжвишівських студентських наукових читань
Про
безпеку
життєдіяльності
учасників
освітнього процесу у зимовий період
Про підсумки підготовки цивільного захисту
університету у 2016 році та основні завдання на
2017 рік
Про проведення І-го етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади 2016/2017 н.р.
Про заходи запобігання та протидію корупції
Про допуск персоналу до роботи з джерелами
іонізуючого випромінювання
Про введення в дію документації з радіаційної
безпеки
Про
використання
джерел
іонізуючого
випромінювання
Про встановлення вартості харчування студентам
з числа дітей-сиріт
Про визначення іноземного документа про
науковий ступінь
Про підсумки наукової та науково-технічної
діяльності за 2016 рік
Про графік освітнього процесу у 2017/2018 н.р
Про організацію роботи з охорони праці
Про скорочення структурних підрозділів
Про скорочення посад
Про затвердження рішень Науково-методичної
ради ЗНУ
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№ 552 віл 26.12.2016
№ 553 від 27.12.2016

№ 556 від 29.12.2016

Про постановку на бухгалтерський облік
Про внесення змін до наказу № 482 від 16.11.2015
«Про встановлення цін на видачу дублікатів
документів»
Про встановлення вартості послуг, пов’язаних із
захистом дисертацій
Про створення науково-методичної комісії з
дистанційного навчання
Про виконання рішень Вченої ради

№ 557 від 29.12.2016

Про створення науково-консультаційного центру

№ 558 від 29.12.2016

Про затвердження складу приймальної комісії на
2017 р.

№ 554 від 27.12.2016
№ 555 від 29.12.2016
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ЗАХОДИ ТА ПОДІЇ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
за період з 12.01.16 по 31.12.16
СІЧЕНЬ
12-13 січня
До ЗНУ завітали представники Тартуського коледжу (Естонія).
У ЗНУ презентували Нарвський коледж Тарту.
16 січня
Ректор Микола Фролов обговорив шляхи майбутньої співпраці з науковцями
Нарвського коледжу.
21 січня
Студенти почали випускати електронний журнал «MAGMA».
27 січня
Микола Фролов та Віктор Грищак отримали нагрудні знаки «За створення
ракетно-космічної техніки».

28 січня
Студентка Економіко-правничого коледжу Ольга Шалімова виборола золоту
медаль чемпіонату України з боксу.

ЛЮТИЙ
1 лютого
За версією туристичного сайту IGotoWorld.com ЗНУ потрапив до числа
дванадцяти найкрасивіших вишів України.

2 лютого
До університету завітали представники Посольства США в Україні.
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5 лютого
На змаганнях у Фінляндії студентка Економіко-правничого коледжу
Анастасія Бризгіна показала кращий світовий результат з бігу серед юніорів.

9 лютого
Біля входу до навчального корпусу №1 відкрили меморіальну дошку та
вшанували пам'ять професора Віктора Чабаненка.
16 лютого
На юридичному факультеті пройшла відеоконференція зі студентами і
представниками Інституту міжнародного права та права ЄС Університету
Миколаса Ромериса м. Вільнюс.

18 лютого
Студент юридичного факультету Сергій Фролов став найкращим
спортсменом 2014-2015 навчального року в рамках конкурсу на кращого
спортсмена серед студентів вищих навчальних закладів України.

Відбулося міжнародне засідання круглого столу в рамках проектної
діяльності ЗНУ спільно з університетом Джона Хопкінса та КиєвоМогилянською академією.

У Запорізькому національному університеті відбулася презентація наукової
монографії «“Братня” навала. Війни Росії проти України в ХІІ-ХХІ ст.» за
участю одного із авторів, професора Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського Віктора Брехуненка.

19 лютого
Відбулася презентація
солдатові».

книги

«Вклоняємося
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доземно

українському

Представники Національної поліції зустрілися зі студентами юридичного
факультету.
Жінка-астронавт з Америки Шенон Люсід провела розмовний клуб з
англійської для студентів ЗНУ.

22 лютого
Студенти Запорізького національного університету взяли участь у черговому
засіданні Правління Ліги студентів Асоціації правників України у місті
Києві.
Студентська рада факультету журналістики провела благодійний ярмарок на
підтримку вихованців дитячого будинку.
Представники ЗНУ презентували виш у Бердянську та Приморську під час
інформаційно-консультативної зустрічі.
Студент Економіко-правничого коледжу Олександр Михайліченко – серед
переможців Відкритого чемпіонату Кубка України з кікбоксингу WAKO.

Керівник Центру ґендерної освіти Тетяна Голованова взяла участь у семінарі,
організованому народними депутатами міжфракційного об’єднання
Верховної Ради України «Рівні можливості» Марією Іоновою, Лілією
Гриневич та Іриною Луценко.
23 лютого
До Міжнародного дня рідної мови на філологічному факультеті провели
презентацію усного журналу.

На базі ЗНУ відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2015-2016
навчального року.
Студенти юридичного факультету взяли участь у роботі VIII Всеукраїнської
правничої школи з господарського права та судочинства у м. Львів.
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На факультеті Соціальної педагогіки та психології пройшов VI обласний
конкурс читців української поезії.
Інтернет-радіо «Universe» почало звучати в новому форматі.

ЗНУ спільно з Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у
Запорізькій області провів Всеукраїнський вебінар за темою: «Особливості та
інновації вступної кампанії до ВНЗ 2016».

24 лютого
Студентка Економіко-правничого коледжу Ірина Єгіазарова перемогла в ІІ
(обласному) етапі VI Всеукраїнської олімпіади з української мови серед
студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

25 лютого
Студенти факультету журналістики зустрілися з молодим журналістом
англомовної газети «KyivPost» Денисом Красніковим.

Викладачі економічного факультету взяли участь у вебінарі з лектором із
Німеччини, податковим консультантом Рейнером Шенком, який проводив
Національний університет «Львівська політехніка».

Студенти
факультету
іноземної
філології
відеоконференцію з Університетом Дю Мен.

провели

міжнародну

29 лютого
Учасники літературної студії імені
письменницею Вікторією Сироваткою.

Марини

Брацило

зустрілися

з

У ЗНУ презентували міжнародні сертифікати PTE і LCCI та провели тренінг
для викладачів англійської мови.
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БЕРЕЗЕНЬ
1 березня
Студент юридичного факультету Роман Агаєв у ваговій категорії 60 кг
здобув дві золоті медалі в категоріях на ліву і на праву руку Чемпіонату
Запорізької області з армспорту.
2 березня
Відбулася відкрита лекція для школярів доцента кафедри теоретичної фізики
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, відомого
науковця Олега Орлянського з нагоди святкування 100-річчя відкриття
Альбертом Ейнштейном загальної теорії відносності.
Пройшла міжнародна наукова конференція із теми «Проблеми техногенної
безпеки в Україні та світі», присвячена 30 річниці аварії на Чорнобильській
АЕС.
3 березня
Студенти ЗНУ – переможці Відкритого Всеукраїнського Благодійного
фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таланти Хортиці». Дарина
Шупранова стала лауреатом І ступеня, Анастасія Ашифіна й Тетяна Діденко
– ІІ, Наталія Заболотна – ІІІ.
4 березня
На факультеті журналістики провели міжнародну науково-практична
конференцію «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні». Її учасниками
стали провідні фахівці з 13 регіонів України та їхні американські колеги.
6 березня
Відбулися перші у 2016 році безкоштовні пробні тренінги із зовнішнього
незалежного оцінювання знань: із біології (майже 400 учасників) та з хімії
(понад 200).

10 березня
Відомий американський фотокореспондент Френк Фолвелл провів лекцію з
основ фотожурналістики для студентів факультету журналістики та
Економіко-правничого коледжу.
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Георгій Животок із Економіко-правничого коледжу (спеціальність «Фізичне
виховання») виборов І місце на чемпіонаті України з ушу.
В Економіко-правничому коледжі ЗНУ для студентів влаштували зустріч із
відомою журналісткою Оленою Гранішевською.
11 березня
На юридичному факультеті відбулась зустріч студентів із випускником
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого (м. Харків) Глібом
Бухаріним, який поділився досвідом навчання в Литві у Вільнюському
університеті ім. Міколаса Ромеріса.
Представники Українського католицького університету Ігор Медвідь,
Назарій Петрів й Юрій Скіра з Національного університету «Львівська
політехніка» провели в ЗНУ лекцію, присвячену життю митрополита Андрея
Шептицького.
12 березня
У рамках багаторічної співпраці між математичним факультетом та КБ
«Південне» заступник генерального конструктора та керівника бюро з
наукової та навчальної роботи Олександр Кашанов зустрівся з магістрантами
математичного факультету.
15 березня
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. №
241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року» в ЗНУ
утворено спеціалізовані вчені ради:
- Д 17.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних
наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове
право; інформаційне право» строком на два роки.
- Д 17.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних
наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»
строком на два роки.
На юридичному факультеті відбулася зустріч студентів із завідувачем
сектору технічних досліджень документів та почерку відділу кримінальних
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видів
досліджень
Запорізького
науково-дослідного
експертнокриміналістичного центру Тетяною Іваненко та американськими гостями
професором Індіанського університету (м. Індіанаполіс, США) Шерон
Річарді-Фолвелл та фотожурналістом, медіа-фахівцем Франком Фолвеллом.
17 березня
У фіналі обласного конкурсу «Я – Українка!» взяли участь студентка 2 курсу
філологічного факультету Аліна Чілій (звання «Перша Віце-міс Українка») і
студентки 2 курсу Економіко-правничого коледжу ЗНУ Анастасія Гринь та
Анна Конотоп.
Відомий американський фотожурналіст Френк Фолвелл організував для
студентів факультету журналістики майстер-клас – обговорення «Фото, яким
я пишаюсь».
До Запорізького національного університету завітали 17 іноземних студентів
разом із професором Женевського Університету Бенжаменом Бекнером. У
рамках візиту відбулася презентація програми «Французька без кордонів».
18 березня
На історичному факультеті презентували збірник наукових праць «Жінки
Центральної та Східної Європи у другій світовій війні: гендерна специфіка
досвіду в часи екстремального насильства», який вийшов за підтримки
представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.
У II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціальності «Адміністративне право і процес, фінансове право,
інформаційне право» 1 місце посіли студенти юридичного факультету Іван
Шумейко та Михайло Шевченко, 2 –Дмитро Калниш.
Студентка Економіко-правничого коледжу ЗНУ (спеціальність «Фізичне
виховання») Дарина Кияшко виборола два 1 місця в змаганнях із бальноспортивних танців «Sportand Dance Cup-2016» (Харків).
На юридичному факультеті відбулася зустріч студентів-магістрантів із
народним депутатом Верховної Ради України І скликання, громадським і
політичним діячем, почесним доктором ЗНУ, членом Національної спілки
журналістів України Олександром Білоусенком.
Діловий журнал «Гроші» опублікував щорічний рейтинг вищих навчальних
закладів України. Запорізький національний університет, за економічними
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спеціальностями, посів 14 позицію серед вишів України (минулого року –
18), за юридичними – 13 (була 20), за гуманітарними – 10 (14), традиційно
випередивши інші вищі навчальні заклади міста та області.

21 березня
На базі Наукового ресурсного центру зі сталого розвитку при Запорізькому
національному університеті відбувся круглий стіл «Особливості реалізації ІІІ
Фази Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"».
У засіданні взяли участь проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук,
декан факультету соціології та управління Максим Лепський, а також
координатори Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду-ІІІ» по Запорізькій області.
Спортсмени Запорізького національного університету – серед переможців
Чемпіонату України з важкої атлетики. Так, його золото завоював
першокурсник Економіко-правничого коледжу ЗНУ Дмитро Вороновський
(вагова категорія 56 кг), срібло – другокурсник ЕПК Кирило Пирогов (94 кг),
бронзу – першокурсниця факультету фізичного виховання Ганна Панова.
Крім того, на чемпіонаті дебютував із почесним 7 місцем і першокурсник
факультету фізичного виховання Мирослав Заїка.

22 березня
На факультеті менеджменту відбулася міжрегіональна науково-практична
конференція студентів та молодих вчених «Сучасні тенденції розвитку
менеджменту».

25 березня
У Запорізькій обласній державній адміністрації відбулось підбиття підсумків
освітнього
проекту
«Патріотичне
виховання
упродовж
життя»,
організаторами проведення якого виступили представники юридичного
факультету за підтримки Запорізької обласної державної адміністрації.
На базі фізичного факультету відбулася міжвишівська студентська наукова
конференція «Сучасні аспекти фізичних і математичних досліджень».
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На економічному факультеті відбулася підсумкова науково-практична
конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
за галуззю «Математичні методи, моделі в економіці». Учасниками
наукового конкурсу став 21 студент і 20 наукових керівників із провідних
ВНЗ України.
28 березня
В Економіко-правничому коледжі Запорізького національного університету
тривала секційна робота юних науковців коледжу в рамках науковопрактичної конференції «Молода наука-2016».Участь у заході взяли більше
120 студентів.
На базі факультету соціології та управління відбулася ІV міжнародна наукова
конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни:
миротворення у гібридних війнах».
30 березня
У Фестивалі франкомовного театру (м. Одеса) взяли участь студентки
факультету іноземної філології. Їхню виставу високо оцінило професійне
журі.
КВІТЕНЬ
1 квітня
У рамках роботи «Центру інноваційного підприємництва та місцевого
розвитку “МОЯ СПРАВА”», що функціонує на базі факультету
менеджменту, провели традиційний конкурс «Бізнес-ініціатива» для
старшокласників Запорізької області.
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
юридичних наук студент 4 курсу Микита Жуков отримав Диплом І ступеня.
4 квітня
Представники Анхойського педагогічного університету – заступник
директора Канцелярії з міжнародних зв’язків Лю Дунхе та заступник
директора Інституту іноземних мов У Шихун – під час свого візиту до ЗНУ
зустрілися з ректором Миколою Фроловим з приводу відкриття на базі
університету Інституту Конфуція.
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Директор Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, Академік Академії
наук Вищої школи України Володимир Різун та доцент кафедри соціальних
комунікацій цього Інституту Генадій Шандарович провели лекцію для
студентів факультету журналістики.

5 квітня
Студентка магістратури історичного факультету Юлія Самойленко взяла
участь у проекті громадської організації Молодіжна Альтернатива «Єдність у
різноманітті» на базі Міської ради у м. Чернівці.

Відбулася зустріч викладачів кафедри акторської майстерності та студентів
спеціальності «Театральне мистецтво» з ректором Київського національного
університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Олексієм
Безгіним та генеральним директором Національного академічного
драматичного театру імені Івана Франка, доцентом кафедри організації
театральної справи цього вишу Михайлом Захаревичем.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж
Кумар Бхарті відвідав Запорізький національний університет.

6 квітня
У ІІ турі Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю «Екологія та
екологічна безпека» студентка 4 курсу спеціальності «Екологія» біологічного
факультету Марія Місірук отримала Диплом І ступеня.

7 квітняНа біологічному факультеті відбулась лекція директора
Центрального Національно-дослідницького центру Університету Париж XIII
(Париж-Північ) професора Джоржа Менахема.
На історичному факультеті за участю науковців, журналістів, громадських
діячів, бійців батальйону «Азов» та членів «Цивільний корпус "Азов"»
відбулась презентація збірки «Усна історія російсько-української війни
(2014-2015)».
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8 квітня
Факультет соціальної педагогіки та психології продовжує плідну співпрацю з
Університетом Джонса Хопкінса, Школою охорони громадського здоров'я
Блумберга, Агентством США з міжнародного розвитку та Національним
Університетом «Києво-Могилянська Академія» задля надання психологічної
допомоги ветеранам АТО.

У Запорізькому національному університеті відбулася Рада ректорів вищих
навчальних закладів Запорізької області.

11 квітня
Студент 3 курсу юридичного факультету, заслужений майстер спорту Сергій
Фролов на відбірковому чемпіонаті України з плавання виборов 6 медалей: 2
золоті та 4 срібні.

Запорізький національний університет увійшов до списку 10 вишів країни,
які беруть участь у Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні
(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP).

13 квітня
Студенти ЗНУ взяли участь в інтелектуальній битві університетів у
Тернополі.
Завідувач кафедри обліку та аудиту Надія Шмиголь, завідувач кафедри
соціальної філософії та управління Тарас Бутченко та доцент кафедри обліку
та аудиту Зінаїда Урусова відвідали інтелектуальний воркшоп «Соціальна
відповідальність для сталого розвитку», який відбувався у ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана» за грантової підтримки Шведського Інституту (SI),
інформаційної підтримки Посольства Швеції в Україні та організації ГО
«Поруч».

Студент 4 курсу спеціальності «Театральне мистецтво» Євген Козлов
отримав перемогу у ІХ Всеукраїнському відкритому конкурсі читців імені
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Остапа Вишні, що проходив на сцені Сумського вищого училища мистецтв і
культури ім. Д. Бортнянського.

На конкурсі професійних читців імені Івана Франка 1 місце посів студент 5
курсу спеціальності «Театральне мистецтво» Євген Славінський.

14 квітня
Під час щорічної міжнародної виставки «Освіта та кар’єра-2016» Запорізький
національний університет отримав Гран-прі виставки та відповідний диплом
у номінації «Упровадження інформаційних технологій в освітній процес у
вищому навчальному закладі». Наш виш також здобув почесне звання «Лідер
вищої освіти України», а ректор Микола Фролов – Подяку «За багаторічну
науково-педагогічну діяльність та вагомий внесок у розвиток освіти і науки
України».

15 квітня
Розпочала роботу щорічна науково-практична конференція «Запорізькі
єврейські читання – 2016», організована представниками Українського
інституту вивчення Голокосту «Ткума» («Відродження»), музею «Пам’ять
єврейського народу та Голокост в Україні» і Запорізького національного
університету.

19 квітня
Студенти історичного факультету Денис Демидов (І курс) і Юлія
Самойленко (магістрант) взяли участь у моделюванні роботи Верховної Ради
«Ліга молодих парламентарів», яке відбулось у Києві. У моделюванні роботи
українського парламенту взяли участь 54 учасники з усієї України.

На математичному факультеті відбувся I етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з програмування у Південному регіоні (1/8 фіналу міжнародної
олімпіади з програмування ACM ICPC).
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Відбулось урочисте відкриття щорічного традиційного турніру з мініфутболу «Кубок ректора ЗНУ – 2016».
У Запорізькому національному університеті провели фінальну гру Відкритої
Ліги КВН на Кубок ректора ЗНУ (сезону 2015/2016).
20 квітня
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з банківської справи
студент економічного факультету Роман Завальнюк виборов перемогу в
номінації «За віру в успіх» та увійшов в першу десятку кращих учасників.
У ЗНУ презентували Проект сприяння академічній доброчесності в Україні
(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project - SAIUP) його
координатор Тарас Тимочко та спеціаліст проекту Юлія Солодько.
21 квітня
Студентки факультету іноземної філології, на запрошення представників
Посольства Франції в Україні, виступили в Київському академічному
Молодому театрі із франкомовною виставою «Кав’ярня Консерваторія».
Американка Мар’я Інніс, викладач англійської мови за фахом, вже вчетверте
відвідує факультет іноземної філології Запорізького національного
університету задля проведення навчальних занять з англійської мови та
позааудиторної роботи зі студентами.
Старший радник юридичної фірми «Коен та Вульф» у м. Бріджпорт (штат
Коннектикут, США) Кеннет Бернхард розповів студентам юридичного
факультету про Конституцію США та шляхи подолання корупції в цій країні.

25 квітня
На факультеті соціології та управління провели I Міжнародну науковопрактичну конференцію молодих вчених та студентів «Соціальні технології
як чинник сталого розвитку суспільства».
Розпочалася довгострокова загальноуніверситетська акція із формування
банку крові ЗНУ «Крапля життя».
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26 квітня
Одним із переможців фіналу XV Обласного конкурсу творчості
патріотичного спрямування «Спадщина-2016» став студент факультету
соціології та управління Едуард Бойко.
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з правознавства студент
магістратури юридичного факультету Іван Шумейко посів 1, а магістранти
юридичного факультету Дмитро Калниш і Михайло Шевченко – 2 місце.
На підставі рішення Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 4/2 від
21.04.2016 р.), відповідно до наказу МОН України від 21.04.2016 № 443 «Про
ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» в
аспірантурі Запорізького національного університету проліцензовано 20
спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка докторів філософії.
28 квітня
Укладений договір «Про співробітництво у галузях освіти, науки та
культури»
між
Запорізьким
національним
університетом
та
Азербайджанським університетом архітектури та будівництва (м. Баку). Його
підписали ректори двох вишів: професори Микола Фролов та Гюльчохра
Мамедова.
На факультеті соціальної педагогіки та психології ЗНУ пройшла відкрита
лекція доктора філософських наук Ендрю Геддерта (PhD, Clinical Psychology,
США), яка була присвячена практичним методам психологічної допомоги
сім’ї.
На базі факультету іноземної філології ЗНУ проходила міжвишівська
науково-практична
конференція
«Синергетика
у
філологічних
дослідженнях».
29 квітня
На математичному факультеті ЗНУ відбулася VII Всеукраїнська наукова
конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та
інформатики».
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Управління фінансово-економічною безпекою» студентка економічного
факультету Анастасія Горчакова отримала Диплом І ступеня.
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ТРАВЕНЬ
4 травня
В Економіко-правничому коледжі ЗНУ відбулася Декада популяризації
природничих дисциплін та туризму – її присвятили Всеукраїнській
екологічній акції «Зробимо Україну чистою разом» і вшануванню пам’яті
жертв трагедії на Чорнобильській АЕС.
5 травня
ЗНУ відвідала відома запорізька волонтерка й захисниця тварин Олеся
Кулик. Вона закликала студентів долучатися до волонтерського руху із
захисту тварин і птахів та охорони довкілля.
10 травня
Спортсменки ЗНУ вибороли три срібні нагороди на чемпіонаті України зі
спортивної аеробіки серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів.
На юридичному факультеті презентували навчальний посібник «Судовий
розгляд справ про адміністративні правопорушення» (видавництво
юридичної літератури «Юрінком Інтер»), створений авторським колективом
вчених-юристів
Запорізького
національного
університету,
Дніпропетровського
державного
університету
внутрішніх
справ,
Університету митної справи та фінансів, Національного гірничого
університету тощо.
12 травня
У рамках міжнародного співробітництва ЗНУ відвідав директор
Центрального Національно-дослідницького центру Університету Париж XIII
(Париж-Північ), професор Джорж Менахем. Він прочитав лекцію для
студентів біологічного та юридичного факультетів про екологічні
правопорушення та збереження навколишнього середовища.
16 травня
Представники ЗНУ взяли участь у дводенному тренінгу з ефективної
комунікації для Координаторів Проекту сприяння академічній доброчесності
в Україні – SAIUP, який був організований у м. Києві Американськими
радами з міжнародної освіти pro.mova.
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До ЗНУ завітав консул з економічних питань Генерального консульства
Республіки Польща в Харкові Влодзімєж Лещинський. Він узяв участь у
засіданні круглого столу «Поляки у запорізькому краї: сучасний стан
вивчення проблеми та перспективи подальших досліджень».
На вшанування пам’яті професора Анатолія Бойка провели Всеукраїнську
наукову конференцію «Історія Степової України XVII-XX століття».
17 травня
У рамках двосторонньої угоди про співпрацю між вишами ЗНУ відвідав
кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних досліджень
Вроцлавського Університету (Республіка Польща) Томаш Шишляк. Він взяв
участь у засіданні круглого столу, який проводив факультет соціології та
управління, на тему «Євроінтеграційні перспективи України».
Для керівного складу провели лекцію про запобігання корупції – відповідно
до Плану заходів запобігання та протидії корупції в Запорізькому
національному університеті на 2016 рік.
20 травня
Наказом МОН України від 16.05.2016 р. № 515 «Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених
рад від 12 травня 2016 року» у Запорізькому національному університеті
перереєстровано спеціалізовану вчену раду К 17.051.06 з правом прийняття
до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями 01.02.04 «Механіка
деформівного твердого тіла» та 01.05.02 «Математичне моделювання та
обчислювальні методи» терміном на два роки.
23 травня
На юридичному факультеті провели Міжнародну науково-практичну
конференцію «Запорізькі правові читання». Її співорганізаторами стали
Інститут юридичних і політичних наук Академії наук Республіки Молдова,
Вроцлавський університет (Республіка Польща), Академія МВС (Республіка
Таджикистан), Національний університет державної податкової служби
України (м. Ірпінь) і Харківський національний університет внутрішніх
справ. До оргкомітету конференції надійшло 150 доповідей, зокрема, 76 – від
ВНЗ Запоріжжя.
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Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики
і механіки Віктор Грищак увійшов до числа стипендіатів державної стипендії
(Указ Президента України Петра Порошенка № 202/2016 «Про призначення
державних стипендій видатним діячам науки» від 10.05.2016).

24 травня
Одну з вулиць Запоріжжя перейменовано на «Вулицю Професора Толока»
(колишня Маршала Чуйкова) (ректора університету з 1984 по 2003 р.).
30 травня
Два золота, срібло та бронзу чемпіонату України з важкої атлетики (м.
Городок, Хмельницька область) здобули студенти ЗНУ. Студентки
факультету фізичного виховання – Юлія Каліна посіла 1 місце у ваговій
категорії до 69 кг, Анна Панова – 2 місце у ваговій категорії до 75 кг, а також
студенти ЕПК ЗНУ Дмитро Вороновський – 1 місце у ваговій категорії до 56
кг та Кирило Пирогов – 3 місце у ваговій категорії до 94 кг.
ЧЕРВЕНЬ
1 червня
Збірна України посіла третє місце на міжнародному турнірі з гандболу серед
ветеранів «Чорноморські ігри» (м. Одеса), а кращим гравцем турніру було
визнано старшого викладача кафедри спортивних ігор, майстра спорту СРСР
та України Дмитра Сердюка.
13 червня
У Запорізькому національному університеті відбувся п’ятиденний семінар
Ґете-інституту для вчителів німецької мови «Говоріння, аудіювання та
онлайн-ресурси на заняттях з німецької мови як іноземної». У ньому взяли
участь 20 вчителів зі шкіл Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, Енергодара,
Токмацького та Вільнянського районів Запорізької області.
Збірна України стала чемпіоном Європи з гандболу серед ветеранів (м.
Пореч, Хорватія). У складі збірної команди України грав і старший викладач
кафедри спортивних ігор, майстер спорту СРСР та України Дмитро Сердюк.

76

15 червня
Відбулася Міжнародна науково-практична конференція, присвячена
досягненням ЗНУ в галузі енергозбереження, а також стратегії подальшого
розвитку його енергоефективності. Захід провели за сприяння Запорізької
міської ради, Інституту Фасиліті менеджменту (м. Берлін, Німеччина),
Міжнародного центру логістичних технологій та громадської організації
«Людина і суспільство».

17 червня
Вручили сертифікати різних рівнів володіння іноземними мовами
(англійська, французька, німецька) викладачам ЗНУ. Випускники курсів 2
року навчання отримали сертифікати рівня В2+. До складу випускників
курсів цього року увійшли також проректор із науково-педагогічної роботи
Володимир Волков, помічник ректора з виховної роботи Наталія Воронова,
декани різних факультетів: біологічного – Людмила Омельянчик, ФСУ –
Максим Лепський, юридичного – Тетяна Коломоєць та інші.

21 червня
Студент ЗНУ Андрій Абліцов став студентським мером Запоріжжя.
Відомого запорізького вченого, професора Віталія Воловика нагородили
орденом І ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм». Він 28 років
пропрацював у Запорізькому національному університеті.

ЛИПЕНЬ
4 липня
До ЗНУ з двотижневим візитом завітав професор факультету освіти,
філософії та антропології Університету Країни Басків (м. Більбао, Іспанія)
Кольдо Х. Гарай.
8 липня
На базі ЗНУ розпочав роботу Консультаційний пункт для вступників, які
планують навчатися за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр» та
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст».
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На базі ЗНУ та Загальноосвітньої школи №15 створено Освітній Центр
«Крим-Україна». Центр створено на підставі Наказу МОН України від
14.06.2016 № 667 «Про затвердження Переліку уповноважених вищих
навчальних закладів» та Наказу МОН України від 24.05.2016 № 560 «Про
затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної
освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України»,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за №
795/28925.

14 липня
Представники ЗНУ увійшли до складу спеціалізованих вчених рад. Так.
доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету Алла
Череп увійшла до складу спеціалізованої вченої ради К 18.819.03 у
Таврійському державному агротехнологічному університеті; доктор
філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Петро
Білоусенко до спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української
мови НАН України. Членом спецради Д 26.053.10 Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова затверджена доктор
психологічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології
освітньої діяльності Наталія Шевченко. У спеціалізованій вченій раді Д
26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту
атестацію кадрів вищої кваліфікації здійснюватиме доктор біологічних наук,
професор, завідувач кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації Надія
Богдановська. Доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту
організацій і логістики Лідія Горошкова працюватиме у складі спецради Д
12.052.02 Приазовського державного технічного університету.

22 липня
Зустріч професора факультету освіти, філософії та антропології Університету
Країни Басків (м. Більбао, Іспанія) Колдо Х. Гарая з провідними фахівцями
ЗНУ у галузі когнітивної лінгвістики.
Представники ЗНУ Олексій Касьянов, Олеся Повх, Марія Ремень (легка
атлетика), Марина Черняк (дзюдо), аспірант факультету фізичного виховання
Олександр Надтока (академічне веслування) та студент юридичного
факультету Сергій Фролов (плавання) увійшли до складу збірної Запорізької
області, яка поїде на Літні Олімпійські ігри.
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28 липня
У рамках проведення десятиденного тренінгу «Школа блогерів та
громадських журналістів» до ЗНУ завітав керівник відділу преси посольства
Німеччини в Україні Маттіас Конрад.
СЕРПЕНЬ
2 серпня
Студентка ЗНУ Аліна Польченко – бронзова призерка чемпіонату Європи з
мас-рестлінгу.
15 серпня
Науковці ЗНУ – серед переможців Конкурсу проектів молодих вчених МОН
України. Наказом МОН України від 15 серпня 2016 р. № 973 проект
«Регіональні ідентичності Півдня і Сходу України в контексті сучасної
російсько-української війни» (керівник – кандидат історичних наук, доцент
Олексій Штейнле).
19 серпня
Указом Президента України від 19 серпня 2016 р. № 336 за значні особисті
заслуги у становленні Незалежної України, утвердженні її суверенітету та
зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадськополітичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу
відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «25 років
Незалежності України» – нагороджено завідувача кафедри новітньої історії
України Запорізького національного університету, доктора історичних наук,
професора Федора Турченка.
Випускниці ЗНУ Олеся Повх та Марія Рємєнь, які входять до складу
української команди, вийшли до фіналу Олімпіади за результатами
кваліфікаційного забігу в естафеті 4×100 метрів.

У рейтингу від журналу "Гроші" ЗНУ посів 10 місце за гуманітарними
спеціальностями, 15 – за економічними, 13 – за юридичними.

22 серпня
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Розпочала свою роботу Перша літня школа молодіжного муніципального
планування. Захід відбувся у рамках спільного проекту «Involving Youthin
Municipal Planning» випускників американських освітніх і наукових програм.
Указом Президента України №338/2016 від 22 серпня 2016 року «Про
відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці
незалежності України» присвоєне звання «Заслуженого працівника освіти
України» деканові факультету журналістики ЗНУ Володимиру Манакіну.
24 серпня
Запорізький національний університет з Днем Незалежності України
привітав Президент Національної академії педагогічних наук Василь
Кремінь.
27 серпня
До Запорізького національного університету завітала дружина Президента
України, Голова Благодійного Фонду Порошенка Марина Порошенко.
30 серпня
Студентка філологічного факультету ЗНУ Наталія Зубець перемогла у
Міжнародному конкурсі знавців української мови і літератури імені Тараса
Шевченка.
ВЕРЕСЕНЬ
1 вересня
Стартував масштабний проект Студентської ради «Школа першокурсника».
10 вересня
На економічному факультеті відбулося засідання першого академічного
бізнес-інкубатора в Запорізькій області «БІ-Запоріжжя».
14 вересня
Студентка Вікторія Савцова завоювала на Паралімпіаді-2016 дві срібні
медалі та одну бронзову.
У Запорізькому національному університеті презентували перший в Україні
Фестиваль соціальної реклами «Я за безпеку».
15 вересня
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«За заслуги перед Запорізьким краєм» третього ступеня удостоєні
представники ЗНУ – члени збірних команд України, учасники Олімпійських
ігор у Ріо-де-Жанейро.
ЗНУ відвідав німецький професор Георг Мільбрадт.
Студентська телевізійна робота «Абетка
найкращою на Всеукраїнському конкурсі.

енергозбереження»

визнана

19 вересня
Випускниці ЗНУ Марія Помазан та Інна Черняк – призери Параолімпіади2016.

Студент Роман Агаєв здобув першість ІІ відкритого кубку з армспорту.
23 вересня
У ЗНУ відбувся Ярмарок студентських організацій.

На факультеті соціології та управління відбулося засідання дебатного клубу
«TalkingHeads».
Для молодих науковців ЗНУ презентували міську програму бізнес-ідей.
26 вересня
Генеральний консул Німеччини Вольфґанґ Мьоссінґер відзначив плідну
діяльність Ґете-інституту в ЗНУ під час перебування з візитом у Запоріжжі в
рамках «Тижнів Німеччини в Україні».

27 вересня
ЗНУ включили до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави.
28 вересня
ЗНУ отримав доступ до академічної платформи Cambridge Core з працями
видатних учених Кембриджу.
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29 вересня
На історичному факультеті презентували книгу, присвячену пам’яті відомого
науковця Олександра Мальованого.
У ЗНУ оголошено фотоконкурс «Університет очима студентів».
30 вересня
Юридичний факультет відвідав почесний гість університету – відомий
вчений-правознавець, доктор юридичних наук, професор Володимир Курило.

ЖОВТЕНЬ
3 жовтня
Економісти ЗНУ провели VI Міжнародний круглий стіл «Інтеграція освіти,
науки і бізнесу».
4 жовтня
У ЗНУ презентували книгу «Академічна чесність як основа сталого розвитку
університету».
Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччини в Україні доктор
Вольфґанґ Мьоссінґер прочитав лекцію у ЗНУ.
Декан юридичного факультету, професор Тетяна Коломоєць нагороджена
Орденом княгині Ольги.
5 жовтня
Генеральний консул ФРН Вольфґанґ Мьоссінґер зустрівся із студентамифілологами ЗНУ.

Професорові юридичного факультету Михайлу Віхляєву присуджено премію
Верховної Ради.

6 жовтня
На факультеті фізичного виховання презентували книгу про Леоніда
Жаботинського.
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7 жовтня
У ЗНУ провели семінар «Fact Check – унікальний інструмент журналістських
розслідувань».
10 жовтня
На філологічному факультеті провели Всеукраїнську наукову конференцію
«Література й історія».

Студенти факультету журналістики побували на майстер-класі художнього
редактора журналу VIP club Наталії Почтарьової.

11 жовтня
ЗНУ – серед п’ятірки кращих вишів України за кількістю студентів –
переможців олімпіад.

Юристи ЗНУ взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції
«Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу».

До ЗНУ завітав заступник аташе з культури та освіти Посольства США в
Україні Мохаммед Мотивал.
12 жовтня
ЗНУ став співорганізатором конкурсу «Запоріжжя. Перезавантаження.
Проект 1 - Дубовка».
ЗНУ відвідали професори Отто та Флоренс Дріджер з Канади.
Кандидату технічних наук, доценту кафедри програмної інженерії Сергію
Чопорову призначили стипендію Кабінету Міністрів України для молодих
учених
13 жовтня
Запорізький національний університет із робочим візитом відвідав Прем’єрміністр Володимир Гройсман.
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Американський професор Джіммі Хілла (Матомідай, Міннесота, США)
прочитає лекції студентам історичного факультету, факультеті соціальної
педагогіки та психології.

17 жовтня
Юристи ЗНУ взяли участь у міжнародному семінарі «Людська гідність у
праві Німеччини, Польщі та України».

24 жовтня
Представники ЗНУ долучилися до проведення ІІ Запорізької книжкової
толоки.
У ЗНУ відбулася традиційна міжнародна конференція «Виклики та
перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та
регіональному рівнях».

25 жовтня
У ЗНУ провели вечір вшанування пам’яті І.Франка.
26 жовтня
Відомий американський науковець Пол Болтон провів психологічний тренінг
на факультеті соціальної педагогіки та психології.
Аспірантці Анастасії Битко призначено стипендію імені М.С. Грушевського.

27 жовтня
На факультеті менеджменту відбулась Всеукраїнська науково-практична
конференція «Управління економічним потенціалом регіонів».

За ініціативи студради у ЗНУ відкрили лінію Fresh Food – проект студради,
створений з метою популяризації здорового харчування серед молоді.
Відома письменниця Оксана Забужко презентувала у ЗНУ свою нову книгу.
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28 жовтня
У рамках роботи «БІ-Запоріжжя» майбутні підприємці представили свої
бізнес-проекти.
Юридичний факультет відвідали міжнародні фахівці галузі енергетичного
права практикуючі адвокати Дуглас Робінсон (м. Вашингтон, США) та
Джулія Саллівен (м. Анополіс, США).
На юридичному факультеті виступив видатний британський правник,
професор права Університету Сассекса (Велика Британія), адвокат Еріка
Шищак.
Відкрита Ліга КВК на Кубок ректора ЗНУ.
31 жовтня
На факультеті іноземної філології відкрили аудиторію на честь його першого
декана Василя Сокирка в рамках відзначення 50-річчя факультету.
Всеукраїнський науково-практичний семінар «Психолого-економічні вектори
розвитку особистості і суспільства».
Для студентів ЗНУ оголосили конкурс молодіжних проектів «Епіцентр
студентських ініціатив».
Студентська рада оголошує старт нового проекту – «Лекторій ЗНУ»!
Директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров представив
концепцію розвитку галузі освіти у ЗНУ.

ЛИСТОПАД
1 листопада
Факультет іноземної філології відзначив 50-річний ювілей.
У ЗНУ організували Школу філологічних наук.
4 листопада
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ЗНУ взяв участь у щорічному «Ярмарку освіти», що об’єднує XVIII
спеціалізовану виставку навчальних закладів «Абітурієнт-2017» та VII
спеціалізовану виставку «Освіта за кордоном».
8 листопада
У навчально-науковій лабораторії археологічних досліджень почесний гість
ЗНУ – професор Ірина Нечаєва (Ohlone College, California, USA) проводила
аналіз антропологічної колекції, зібраної спеціалістами лабораторії упродовж
30 років.
9 листопада
У ЗНУ презентували Проект Кодексу честі.
ЗНУ відвідав Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс.
14 листопада
Виш відвідав координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в
Україні від Американських Рад з міжнародної освіти Тарас Тимочко, який
відзначив, що ЗНУ має усі шанси увійти у ТОП-десятку лідерів освіти
України.
Вперше у ЗНУ відбулася Битва стартапів.
15 листопада
ЗНУ долучився до благодійного телемарафону до Дня захисника України та
Збройних Сил України.
16 листопада
Делегація ЗНУ відвідала Нарвський коледж Тартуського університету
(Естонія).
17 листопада
На факультеті журналістики відбулась зустріч
письменником, музикантом Валентином Терлецьким.

із

журналістом,

ЗНУ виборов Гран-прі ХХХ міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та
кар’єра – День студента-2016».
18 листопада
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У ЗНУ до Дня студентів нагородили переможців конкурсу «Дубовка:
перезавантаження».
21 листопада
ЗНУ та Агенція регіонального розвитку Запорізької області підписали
Меморандум про співпрацю.
22 листопада
Система підготовки докторів філософії у
всеукраїнському науково-практичному семінарі.

ЗНУ

представлена

на

24 листопада
У ЗНУ презентували Концепцію проектної діяльності вишу.
28 листопада
Роман Агаєв гідно представив ЗНУ на чемпіонаті України з армспорту та в
підсумку за студентські роки став семиразовим чемпіоном України серед
студентів.
29 листопада
На біологічному факультеті відбулася ювілейна науково-практична
конференція з природничих наук «Актуальні проблеми та перспективи
розвитку природничих, медичних та фармацевтичних наук».
30 листопада
Представники ООН зустрілися зі студентами ЗНУ – у рамках 16 днів протидії
насильству.
ГРУДЕНЬ
2 грудня
ЗНУ відвідав лауреат Шевченківської премії Григорій Гусейнов.
5 грудня
У ЗНУ нагородили кращих молодих поетів і піснярів – переможців конкурсу
«Хортицькі дзвони».
Дмитро Вороновський – золотий призер Чемпіонату Європи з важкої
атлетики.
87

7 грудня
Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон
зустрілася з представниками адміністрації ЗНУ.
Орден Академічних пальм декану факультету іноземної філології Галині
Морошкіній вручила Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон.

13 грудня
У ЗНУ проведено засідання «Школи юного фізика» для учнів міста Пологи
Запорізької області
У ЗНУ відбулося засідання круглого столу «Співпраця Україна – НАТО у
2014-2016 рр.»

14 грудня
Міністр юстиції Павло Петренко зустрівся з кращими майбутніми
правниками України.

16 грудня
Студентка ЗНУ Анна Панова стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики
19 грудня
На факультеті соціальної педагогіки та психології пройшов регіональний
науково-практичний
семінар
«Соціально-педагогічний
супровід
волонтерського руху».
У ЗНУ під Студентською ялинкою зустрічають рік золотого півня
20 грудня
Студент ЗНУ Данило Богомолов переміг у Всеукраїнському конкурсі
короткометражного кіно

Ректор Микола Фролов отримав Подяку за сприяння молодіжній проектній
діяльності
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24 грудня
На факультеті іноземної філології «Різдвяні читання» зібрали молодих
дослідників актуальних проблем сучасної лінгвістики.
26 грудня
Ректор Микола Фролов нагородив почесними грамотами спортсменів –
переможців Чемпіонату Європи з важкої атлетики
Для дітлахів співробітників вишу засяяла вогниками новорічна ялинка

27 грудня
Засідання конференції трудового колективу
Вчена рада.
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