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Новий навчальний рік стартував!
ітаємо всіх викладачів та сту
дентів Запорізького націо
нального із початком нового
навчального року! Не виникає
сумнівів, що він буде вдалим, адже по
передній рік, завдяки спільним зусил
лям колективу ЗНУ, відзначився
великими досягненнями
нашого
університету.
Так, у 2010/2011 н. р. дипломи ЗНУ
отримала рекордна кількість випуск
ників – 5812 молодших спеціалістів,
бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
Серед них – понад 900 були з відзна
кою (це майже на 150 більше, ніж
торік).
Перший свій випуск молодших
спеціалістів за трьома спеціальностя
ми в цьому навчальному році здійснив
Економікоправчничий коледж. У
2011/2012 роках тут будуть навчатися
студенти за двома новими напрямами
– "Видавнича справа та редагування"
та "Соціальна робота". У Торговому ко
леджі ЗНУ сьогодні готують фахівців
за трьома спеціальностями.
Велике значення в університеті
приділяється і формуванню практич
них навичок у майбутніх високок
валіфікованих фахівців. Постійно
підтримуються зв'язки з місцевими ус
тановами та підприємствами, уклада
ються угоди про проходження практи
ки. Випускників університету запрошу
ють на роботу підприємства та ор
ганізації різних форм власності, що
свідчить про якісну підготовку наших
студентів.
Запорізький національний універ
ситет з 2006 року включився у процес
створення спільної "Зони європейсь
кої вищої освіти". На сьогодні у виші
реалізується дві важливі складові бо
лонської системи – європейська кре
дитномодульна система (ЄКМС) та
європейскька кредитнотрансферна
система (ЄКТС).

Дорогі першокурсники,
батьки і викладачі!

Щиро вітаю вас
із цим визначним днем –
Першовереснем!

В

Ви вступаєте у чудовий світ творчо
го пошуку, пізнання наукових
таємниць. Бажаю кожному з вас до
сягти своєї мети та реалізувати її в
майбутньому.
Нехай підґрунтям щасливого життя,
успішного навчання та професійної
діяльності будуть міцне здоров’я,
натхненна думка й щирі почуття.
Зичу професорськовикладацько
му складу плідної роботи, витримки й терпіння, нових нау
кових ступенів і наукових звань.
Нехай родинна злагода, добробут і здоров’я всіх членів
вашої родини забезпечать вам душевний спокій і гарний
настрій, а вірні друзі сприяють звершенням в ім’я розквіту
України.
З повагою,
народний депутат України,
радник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту (з кадрових питань)
Сергій БарановМохорт

Кредитномодульна система за п'ять
років стала невід'ємним складником
навчального процесу. Вона не лише ро
бить студентів відповідальнішими, але
й вимагає від викладачів творчого
підходу до розробки завдань, які мають
максимально визначити і розвинути
інтелектуальні здібності студентів.
Відтепер викладачі оцінюють їх знання
не лише за українською системою, а й
за європейською шкалою. Завдяки
цьому на новий рівень виходить
виконання курсових та дипломних
робіт, проходження практик, складання
ДЕКів.
За умови "трансферу" наші дипломи
будуть загальновизнаними в Європі.
Розроблено уніфікований зразок до
датка до диплома європейського

… у тебе активна громадська позиція, ти хочеш
брати участь у студентському житті, звертайся до
студентської ради ЗНУ (IV корпус, к. 210);

зразка, який видаватиметься на ви
могу випускників. Забезпечує освітню
євроінтеграцію нашим студентам і
програма подвійного диплома, за
якою магістр ЗНУ може водночас от
римати освіту й другий диплом –
Університету дю Мен (Франція).
Університет активно співпрацює і з
іншими іноземними навчальними та
науковими закладами.
Упродовж 2010/2011 навчального
року ЗНУ підтримував партнерські
зв'язки з вищими навчальними закла
дами та установами Німеччини, США,
Росії, Франції, Нідерландів, Швеції,
Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщи
ни, Азербайджану. Кількість міжнарод
них угод зросла до 40.
(Продовження на 2 сторінці).

Шановні викладачі
і співробітники університету!
У ваше професійне свято – День Знань – дозвольте не
лише від усього серця поздоровити вас, але й засвідчити
глибоку повагу. Адже працівники освітянської сфери ста
новлять інтелектуальний потенціал нації. Вам даровано
долею ділитися своїми знаннями, мудрістю та теплом,
відкривати новим поколінням прекрасний і таємничий
світ науки.

Шановні студенти!
Вітаємо вас із початком нового навчального року! Ба
жаємо плідно провести ваші найкращі студентські роки!
Хай час навчання в університеті стане для вас не лише не
забутнім, але й буде передумовою вдалої кар'єри!
З повагою,
ректорат ЗНУ

Час навчання в університеті – це не лише відвідування лекцій
та підготовка до практичних занять!
Хочеш зробити студентські роки посправжньому незабутніми,
провести їх із максимальною користю?
У ЗНУ створено для цього всі умови!

… тебе цікавить наука і наукове життя –
приєднуйся до Наукового товариства сту
дентів та аспірантів (IV корпус, к. 314);

... ти цікавишся міжнародними проек
тами, освітніми програмами, науковими
конференціями, конкурсами наукових
проектів – тебе чекають у відділі міжна
родних зв'язків (I корпус, к. 26);

… ти хочеш розкрити свої
таланти – завітай до Центру
культурномасової роботи
ЗНУ й обирай свою творчу
студію (IV корпус, к. 114б);

четвер, 1 вересня 2011 року

… у тебе виникли питання щодо оз
доровлення та відпочинку, культурно
масової роботи, екскурсій – звертай
ся до профспілкового комітету (IV кор
пус, к.212);

Студенту
на замітку

ЯКЩО…

… ти маєш бажання вивчати іноземні мови,
Центр інтенсивного вивчення іноземних мов завж
ди допоможе тобі здобути нові знання чи вдоско
налити рівень володіння мовою (II корпус, к.110);

... ти цікавишся журналістикою, хочеш
отримати практичний досвід і бути в курсі всіх
подій – заходь до пресцентру ЗНУ, навчальних
лабораторій з теле та радіожурналістики або
до редакції газети "Запорізький університет"
(гуртожиток № 4, 9 поверх);

... ти маєш спортивні досягнення або хочеш займатись спортом і
підтримувати гарну фізичну форму, до твоїх послуг – великий вибір
секцій: із баскетболу, волейболу, мініфутболу, настільного тенісу, шахів,
легкої атлетики, спортивної гімнастики, атлетичної гімнастики, джиу
джитсу. Детальну інформація та розклад занять у спортивних секціях
можна дізнатися в спортивному клубі ЗНУ, який знаходиться в
спортивному комплексі;

… тобі потрібна
кваліфікована кон
сультація лікарів –
лікувальнопрофілак
тичний комплекс че
кає на тебе (VI корпус,
2 поверх).
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Запорізький
університет

Новий навчальний рік стартував!

(Продовження.
Початок на 1 сторінці)
У числі нових партнерів ЗНУ сьо
годні Білоруський торговельно
економічний університет спожив
чої кооперації (м. Гомель), Дебре
ценський університет (Угорщина),
Курський та Тюменський державні
університети (Росія), Королівський
університет м. Белфаст (Північна
Ірландія) тощо.
Улітку 2011 року до магістратури
Університету дю Мен направлено
двох випускниць факультету мене
джменту: Юлію Короткевич та

Надію Лихошерстну.
Аспірант біологічного
факультету Євген Ткач
отримав грант уряду
Франції на проведен
ня досліджень у парт
нерському французь
кому виші. Також у
рамках угоди про організацію дис
танційного навчання студентів фа
культету іноземної філології ЗНУ
мовні курси на філологічному фа
культеті Університету дю Мен у
Франції пройшли десятеро наших
студентів. Ще п'ятнадцять студентів
ЗНУ брали участь у культуро
логічній практиці в Польщі в рам
ках угоди про співробітництво із
Вроцлавським університетом.
Загалом, кількість студентів, які у
2010/2011 навчальному році про
ходили різнорівневе навчання за
кордоном, є рекордною за останні

10 років і становить 182 особи. І в
цей же період у ЗНУ навчалося 40
іноземних студентів.
Не менш плідним у рік 80річчя
університету було і "внутрішнє" нау
кове життя ЗНУ. Так, з початку
2011 року в університеті викону
ється 15 комплексних науково
дослідних робіт, 10 госпдоговорів,
114 науководослідних тем, які
розробляє викладацький склад.
Саме в цей час виш отримав
гранти – від міжнародного фонду
"Відродження" на проведення нау
кової конференції "Соціальні ко
мунікації сучасного світу" та від Ук
раїнської мережі енергетичних
інновацій Greencubator на прове
дення міжнародної конференції
"Енергоефективні університети".
Однією з особливостей діяль
ності ЗНУ є залучення студентів до
наукової роботи. Так, на сьогодні у

виші діє 86 гуртків та студентських
наукових груп, у роботі яких задіяні
понад 750 студентів. Наукове това
риство студентів та аспірантів ор
ганізувало й провело 133 наукові
заходи.
У 2011 році 86 представників
ЗНУ вийшли у другий тур Всеук
раїнської студентської олімпіади,
семеро з них посіли призові місця.
Протягом року четверо студентів
ЗНУ одержували стипендію Прези
дента України, один – стипендію
Верховної Ради України, троє – від
Кабміну України, двоє – від За
порізької облдержадміністрації,
двоє – від Запорізької обласної
ради, двоє – від Запорізької міськ
ради в номінації "Молодий учений".
Ще четверо студентів премійовані
за перемогу в конкурсі Запорізької
облдержадміністрації для обдаро
ваної молоді в галузі "Наука", троє

Центр бізнес−освіти
запрошує на курси:

Університет готовий до зустрічі зі студентами
Здобувати знання найкраще в комфорт
них умовах. Саме цією тезою керуються в
ЗНУ, намагаючись зробити все, аби студе 
нтське містечко університету справді пе 
ретворилося на другу домівку для студентів
та викладачів, аби навчатися і працювати
в університеті було зручно та затишно.
Задля цього щороку великий обсяг ре
монтнобудівельних робіт проводиться на
території ЗНУ. Протягом минулого навчаль
ного року належним чином була проведе
на підготовка та експлуатація об'єктів нав
чального призначення, гуртожитків, інже
нерних систем енергозабезпечення. Гос
подарчі служби університету працювалои
стабільно та злагоджено, забезпечуючи
навчальний процес. Крім того адміністра
тивногосподарча діяльність у цей період
зосередилася на виконанні програми
енергозбереження.
Із найзначніших ремонтних робіт у
2010/2011 роках можна відзначити
капітальний ремонт покрівлі ІІІ навчально
го корпусу (площею понад 2300 кв.м), ре

конструкцію центральних входів до VI і VIII
навчальних корпусів. Тут замінили плитко
ве покриття сходів на гранітне, облицюва
ли цокольні поверхні полірованими
гранітними плитами. У навчальних корпу
сах відремонтована велика кількість
приміщень: в І – кімнати №35, 49, 59; у ІІ –
№311, 324, 424; у VI – №109, 111, 501 та
у III – електрощитова.
Помітно змінилася територія біля спор
тивного комплексу. Торік її виклали сучас
ною плиткою, замінили бордюри. Поруч
змонтовано систему збору та відводу дощо
вих вод. Окрім того, вимостили доріжки та
частину території за спортивним корпусом.
Упорядкований вхід до зали аеробіки. При
ведені до ладу аудиторії, зокрема №101,
120 спорткомплексу (великі вікна з обох
боків від центрального входу). Відремонто
вані приміщення облаштували новими
меблями, дошками, новим обладнанням, в
тому числі – комп'ютерним.
Постійно тривають поточні ремонти в
навчальних корпусах та гуртожитках

отримали стипендії за програмою
фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA".
Сподіваємося, що й у цьому нав
чальному році наукова й освітня
діяльність буде не менш плідною
попри
скорочення
кількості
навчальних тижнів у першому та
другому семестрах. У зв'язку з Ди
рективою Міністерства України що
до проведення Євро2012, поточ
ний навчальний рік повинен за
вершитися 5 червня. Представни
ки навчального відділу ЗНУ запев
нили, що ці зміни не вплинуть на
якість навчального процесу.
Тож попереду в нас – цікавий і
водночас напружений навчальний
рік. Кожен із нас повинен прагнути,
аби він став не менш плідним для
розвитку нашого вишу, ніж мину
лий, ювілейний.
Успіхів вам і нових досягнень,
шановні читачі!

університету. Проте головні ремонтні робо
ти припадають на літній період, коли сту
денти на відпочинку. А повертаючись до
навчання, вони неодмінно звертають ува
гу на благоустрій та затишок, створений
працівниками АГЧ.
Серед завдань, які виконуються зараз
або є пріоритетними на найближчий час:
 розробка технічної документації та ор
ганізація обліку споживання теплоенергії
в гуртожитку № 2;
 виконання ремонту асфальтового пок
риття території студмістечка (його потребує
понад 2 тис. кв. м площ);
 капітальний ремонт фасаду ІІ навчально
го корпусу;
 реконструкція площі між ІІ і VI навчаль
ними корпусами;
 заміна натрієвих ламп у зовнішніх систе
мах освітлення на енергоощадні.
Тож сподіваємося, що студенти гідно
поцінують створені для них комфортні умо
ви та докладуть зусиль, аби університет
щодня ставав усе кращим.

 "Масажистреабілітолог"
 "Тренер групових програм із фітнесае
робіки"
 "Краєзнавство: екскурсійна та туристична
діяльність"
 "Гідперекладач"
 "Менеджмент готельного, курортного та ту
ристичного сервісу"
 "Заснування бізнесу"
"Розширення бізнесу"
 "Управління персоналом"
"Міжнародні стандарти фінансової звітності"
"Об'єднання співвласників багатоквартир
них будинків"
 "Реклама та PR"

З НАМИ ВИ ОТРИМАЄТЕ
ЛИШЕ ЯКІСНУ ОСВІТУ!!!
Чекаємо на Вас за адресою:

м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 22
(вхід збоку).
Наш телефон: 2894135.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

Колектив Запорізького національного університету вітає іменинників…
 2 вересня – завідувача кафедри іно
земних мов професійного спрямуван
ня, доцента кафедри викладання другої
іноземної мови Станіслава Валентино
вича Іваненка; доцента кафедри філо
софії Віталія Прокоповича Снєжка;
 3 вересня – заступника декана з
навчальної роботи факультету соціаль
ної педагогіки та психології, доцента
кафедри педагогіки та психології Ірину
Володимирівну Козич; завідувача нав
чальної лабораторії кафедри фізики та
методики її викладання Наталію
Петрівну Тунік;
 8 вересня – заступника начальника
науководослідної частини Ольгу Воло
димирівну Дерюгіну;
 11 вересня – заступника декана з
профорієнтаційної роботи фізичного
факультету, старшого викладача кафед
ри фізики напівпровідників Анатолія
Григоровича Кулинича;
 12 вересня – заступника декана з
профорієнтаційної роботи факультету
іноземної філології, старшого викладача
кафедри англійської філології Валентину
Миколаївну Ємельянову;

 14 вересня – завідувача кафедри
імунології та біохімії, професора Надію
Василівну Колісник;
 15 вересня – декана факультету жур
налістики, завідувача кафедри видав
ничої справи та редагування, професо
ра Володимира Миколайовича Ма 
накіна;
 16 вересня – завідувача кафедри за
гального і слов'янського мовознав
ства, професора Віктора Антоновича
Чабаненка;
 17 вересня – заступника де
кана з профорієнтаційної робо
ти факультету соціальної педа
гогіки та психології, доцен
та кафедри прак
тичної психології
А н ж е л і к у
Петрівну По
плавську;
 19 вересня – завіду
вача кафедри мате
матичного аналізу,
доцента Сергія
Миколайовича
Гребенюка; зас

тупника декана з виховної роботи, до
цента кафедри української літератури
Валентину Миколаївну Ніколаєнко;
 21 вересня – декана історичного фа
культету, доцента Віктора Григоровича
Ткаченка;
 28 вересня – проректора з науково
педагогічної та навчальної роботи,
доцента Наталію Андріївну Грозовську;
 2 9 в е р е с н я – завідувача відділом
бібліотеки С в і т л а н у В а л е р і ї в н у
Сівак ;

…і ювілярів вересня!
 1 вересня – електромонтера 5 розряду ремонтно
будівельної групи Сергія Анатолійовича Воробея; приби
ральницю навчального корпусу № 2 Валентину Сергіївну
Брехову;
 2 вересня – старшого викладача кафедри олімпійського
та професійного спорту Володимира Миколайовича Фа 
ворітова;
 3 вересня – провідного спеціаліста служби працевлаш
тування відділу кадрів Оксану Володимирівну Булавіну;
 4 вересня – гардеробника навчального корпусу № 5 Лю
бов Григорівну Пархоменко;
 7 вересня – швейцара навчального корпусу № 3 Кате
рину Петрівну Корнієнко;
 8 вересня – завідувача кафедри соціальної філософії та
управління, професора Віталія Івановича Воловика;
 17 вересня – старшого викладача кафедри викладання
другої іноземної мови Євгена Миколайовича Халемендика;
 22 вересня – прибиральницю навчального корпусу № 2
Людмилу Петрівну Могилат;
 25 вересня – заступника декана з профорієнтаційної
роботи факультету соціології та управління, доцента ка
федри соціальної філософії та управління Віру Петрівну
Хапілову;
 27 вересня – старшого викладача кафедри фізичного
виховання Віктора Івановича Харченка;
 30 вересня – проректора з адміністративногосподарсь
кої роботи Сергія Миколайовича Кушніра.
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Вступні «випробування» для ЗНУ

Головною особливістю цьо 
горічної вступної кампанії стало те,
що випускників шкіл 2011 року
вдвічі менше, порівняно з минулим
роком – 192 тисячі проти 392 ти 
сяч торік. Далеко не всі престижні
виші здійснили набір студентів у
повному обсязі, а окремі приватні
ВНЗ взагалі залишаються без пер 
шокурсників. Деякі комерційні
вищі навчальні заклади планують
компенсувати цей “спад” за раху 
нок
заочників,
випускників
коледжів або тих, хто бажає отри 
мати другу вищу освіту.
Однак, навіть за таких умов За
порізький національний універси
тет виконав державне замовлення
майже в повному обсязі.
На освтньоквліфікацйні рівні
"магістр”, "спеціаліст", "молодший

спеціаліст" державне замовлення
виконано на 100%. За ОКР
"бакалавр” недовиконання стано
вить 28 місць: на напрямок
підготовки “Математика” – 11
місць; “Фізика” – 11; "Прикладна
фізика" – 6 місць.
Три "хвилі" зарахування на бю
джет завершили вступну кампанію
за держзамовленням. Про це
докладніше розповідає відпові
дальний секретар приймальної
комісії ЗНУ Ірина Бакаленко:
 Це "хвилі" рекомендацій вступ
ників, які повинні були виконати
певні вимоги. На 1 серпня ми ого
лосили перший рейтинговий спи
сок, в якому рекомендували вступ
ників на бюджетну форму навчан
ня – згідно з тим бюджетним
фінансуванням,
яке
надало
Міністерство. Протягом п'яти днів

вступники першої “хвилі" повинні
були подати оригінали документів
на зарахування. Другий список ре
комендованих на вступ був опри
люднений 6 серпня. На виконання
умов абітурієнтам відводилося 2
дні. Всі, хто виконав умови та по
дав вчасно документи, були зара
ховані. Потім 8 серпня чергове
засідання приймальної комісії виз
начило наступних вступників, які
протягом 2 днів повинні були здати
оригінали. 10 серпня об 11.00 ми
вже оприлюднили результати трьох
“хвиль" зарахування.
Умови проведення вступних
іспитів, порівняно з минулим ро
ком, не змінилися. Їх проходили
тільки окремі категорії вступників.
Творчі конкурси відбулися за нап
рямами "Журналістика", "Театраль
не мистецтво", "Фізичне вихован
ня", "Здоров'я людини" та "Спорт".
Цього разу зареєстрована знач
на кількість вступників минулих
років. Зрозуміло, що серед них
було небагато охочих вступити на
денну форму навчання. Проте виз
начилася достатня кількість заоч
ників. Документи вступників, які
мали право бути зарахованими по
за конкурсом, перевірялися юри
дичною службою нашого універси
тету. Кожен отримав мотивований
висновок, у якому прописувалося
право (або відмова) на позачерго
вий вступ.
Ірина Миколаївна зауважує:
 Два роки поспіль такі пільгови

Наукова бібліотека вітає нових читачів!
Щороку Наукова бібліотека ЗНУ
відкриває свої двері для нових
відвідувачів, які приєднуються до
студентських лав 1 вересня.
Постійно оновлюються та попов
нюються паперові та електронні
фонди бібліотеки. Читальні зали та
абонементи відвідують тисячі сту 
дентів, аспірантів, викладачів та
працівників структурних підроз
ділів університету, а також учнів
шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів та
освітян.
Кількість читачів сьогодні сягає
11 тисяч, 900 тисяч відвідувань та
майже 1 мільйон книговидач
налічується на рік. Протягом нав
чального року щодня в бібліотеці
працює близько 2 тисяч користу
вачів.
Загальні
фонди
Наукової
бібліотеки ЗНУ можуть створити
конкуренцію Запорізькій об
ласній універсальній науковій
бібліотеці ім. О.М. Горького. Су
часна
університетська
кни
гозбірня ЗНУ налічує 859 тис.
примірників друкованих видань;
178 тис. екземплярів газет та
журналів, найстаріші з яких дату
ються
1945
роком;
8562
примірники книг та журналів
17901945 років видання, що
складають колекцію рідкісних та
цінних книг; 28 тис. назв елект
ронної бібліотеки з усіх галузей
знань; 686 тисяч записів елект
ронного каталогу з доступом до
ресурсів бібліографічного, повно
текстового формату локальної ме
режі та ресурсів Інтернету; а та

кож 173 бази данних за напряма
ми навчання, актуальними тема
ми та подіями.
Постійно
діє
вебсайт
(http://library.znu.edu.ua) з біб
ліографічними та повнотекстови
ми даними; використовуються
інформаційні ресурси Центру
європейської інформації, який був
створений навесні поточного року
за підтримки Міжнародного фонду
"Відродження".
Співробітники Наукової бібліо
теки ЗНУ ведуть просвітницьку ро
боту. Періодично організовують
книжкові виставки до історичних
подій і дат державотворення,
ювілеїв митців і науковців. Тут
проходять зустрічі з письменника
ми, представниками провідних ви
давництв України.
На базі Наукової бібліотеки ЗНУ
проходять теоретичні та практичні
заняття з основ інформаційної
культури студента, де кожний по
чатківець оволодіває бібліотечни
ми технологіями читання.
Новачків та постійних користу
вачів бібліотеки завжди чекають
кваліфіковані фахівці в підрозді
лах бібліотеки у ІІ навчальному
корпусі ЗНУ.
Тут розташовані абонементи:
наукової літератури – кімн. 140;
навчальної літератури – кімн. 14;
художньої літератури – кімн. 18.
Читальні зали:
наукової періодики – кімн. 105;
суспільнополітичної літератури –
кімн. 137;
філологічної літератури (українсь

кої, російської та іноземної) –
кімн. 139;
юридичної та економічної літера
тури – кімн. 131;
для викладачів – кімн. 101;
фізикоматематичної літератури
– кімн. 61, І корпус ЗНУ.
Зали електронних та карткових
каталогів розташовані в кімнатах
134, 135.
Зал електронних ресурсів –
кімн. 126.
Довідковобібліографічний
відділ – кімн. 133, 136.
Відділ наукової інформації –
кімн. 101.
Відділ науковотехнічної оброб
ки документів та організації ката
логів – кімн. 106.
Відділ
комплектування
–
кімн. 102.
Працює бібліотека у будні дні з
9.00 до 18.00; у суботу  з 9.00 до
17.00.
Директор Наукової бібліотеки
ЗНУ
Валентина
Герасимова
(кімната 215) завжди може нада
ти консультацію щодо проблемних
питань.
Детальну інформацію
про університетську бібліотеку,
правила користування її фондом,
щодо отримання квитка користу
вача або пошуку відомостей
про книги
можна знайти на сайті бібліотеки
в розділі "Про бібліотеку"
(http://library.znu.edu.ua/
pro_biblioteku/281.ukr.html).

ки мають визначену квоту – не
більше 25% від місць держзамов
лення. Тобто серед них теж був пев
ний конкурс.
Кількість бюджетних місць (з ог
ляду на демографічну кризу 1994
року) порівняно з минулим роком,
за розпорядженням Міністерства
освіти, зменшилася приблизно на
35%: минулого року їх було близько
670, цього року – 443.
Список напрямів бакалаврату в
цьому році поповнився новою
назвою – "Управління персоналом
та економіка праці". Заяв було по
дано багато – майже 200, проте
вступників поки що налічується ма
ло. Пояснюється це відсутністю
бюджетного фінансування. Зараз
приймальна комісія працює над
тим, щоб набрати достатню
кількість контрактників.
Ірина Бакаленко, яка очолює
приймальну комісію третій рік,
відзначає, що несподіванок у ро
боті комісії цього року не було.
Працювали у звичному режимі:
 Уже відпрацьована "стратегія і
тактика". Від початку приймальної
кампанії ми вже знали, які
вказівки надати, де розмістити
наочний матеріал, як спілкуватися
з абітурієнтами тощо. Перший рік
був дуже складний в моїй роботі.
На тестуванні ми пройшли школу
громадського спостерігача ГМ
"Опори". На цій вступній кампанії у
нас був присутній громадський
спостерігач – експерт Запорізько

го відділення КВУ Мирослава
Пенькова.
За даними незалежного мо
лодіжного порталу "Пороги", вступ
на
кампанія
цього
року
відрізняється від попередньої
більш спокійним перебігом. Вихо
дячи з кількості ліцензованих
місць у вишах, яка дорівнює 700
тисяч, у 2011 році студентами ста
ли всі, хто бажає отримати вищу
освіту.
У роботі приймальної комісії ЗНУ
були
задіяні
більше
сотні
співробітників – представників
усіх факультетів та підрозділів ЗНУ.
Вони допомагали приймати доку
менти від абі турієнтів, оформлю
вали особові справи для передачі у
відділ кадрів, проводили інфор
маційне забезпечення вступної
кампанії. А якщо згадати, що до
вступної кампанії почали готувати
ся ще від початку минулого нав
чального року (організаційна, про
форієнтаційна робота тощо), то
можна стверджувати, що абсолют
но весь університет працював на
майбутнє. Тож маємо такі пози
тивні результати сьогодні.
Серед "плюсів" нинішньої вступ
ної кампанії також можна відзна
чити подовження терміну подання
документів, впровадження систе
ми електронного вступу – усе це
певним чином зменшило напругу в
роботі приймальної комісії.
Олена ХЛИСТУН

Центр бізнес−освіти −
ваш крок до успіху!
Щоб бути конкурентоспромож
ним на ринку праці, необхідно
постійно вчитися, набувати нових
професійних навичок, підвищува
ти рівень власної кваліфікації.
Можна спробувати самостійно
оволодіти певними тонкощами
новітніх освітніх технологій, але
простіше та надійніше звернутися
до спеціалістів, які допоможуть
засвоїти нові актуальні знання за
найкоротший час.
На
базі
Запорізького
національного університету вже
п'ятий рік плідно функціонує
Центр
бізнесосвіти,
що
спеціалізується на короткостро
кових курсах, тренінгах, семіна
рах тощо. За час свого існування
Центр підготував не одну сотню
фахівців різних галузей, налаго
див професійні зв'язки з держав
ними установами, приватними ор
ганізаціями та підприємствами.
Центр бізнесосвіти – це:
 5 років успішної роботи у сфері
бізнеснавчання;
 широкий асортимент освітніх
послуг;
 професійний склад викладачів
та бізнестренерів;
 комфортне навчання в технічно
оснащених аудиторіях;
 новаторські технології бізнес
освіти та висока якість організації
всього циклу навчання;

 надання свідоцтва про підви
щення кваліфікації державного
зразка (на підставі диплома про
вищу освіту) та сертифіката ЗНУ.
На сьогодні в активі ЦБО більше
десяти напрямків навчання за ак
редитованими спеціальностями
вишу. Щоб вступити на курси, не
обов'язково володіти спеціальни
ми знаннями, адже можна почати
засвоєння нової професії з нуля.
Документи, що потрібні
для вступу на курси:
1) копія паспорта (1, 2, 11 стр.);
2) копія ідентифікаційного коду;
3) копія диплома про вищу
освіту (якщо вона є);
4) копія свідоцтва про шлюб
(якщо змінювалось прізвище).
За сучасних умов ринку праці
однієї, навіть найпрестижнішої,
освіти недостатньо. І не лише для
роботодавця, але і для Вас самих.
Тому ми певні, які б курси Центру
бізнесосвіти Ви не закінчили, на
буті знання й навички обов'язко
во знадобляться Вам як у про
фесійній діяльності, так і в повсяк
денному житті.
Набір в групи здійснюється на
постійній основі, отже, чекаємо
на Вас за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Залізнична, 22 (вхід збоку).
Наш телефон: 2894135.
Спеціаліст ЦБО
Юлія ПОДЛЄСНА

Центр бізнесосвіти:
професіоналами не народжуються, ними стають!
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У європейське турне за знаннями
ікавим видалося літо і для
студентів юридичного фа
культету нашого вишу. З 21
липня по 1 серпня 2011 року сту
денти 24 курсів ЗНУ на чолі з зас
тупником декана юридичного фа
культету з міжнародної діяльності
Михайлом Віхляєвим вирушили в
незабутню подорож Європою. Під
час туру вони побували у вісьмох
країнах: Польщі, Німеччині, Нідер
ландах, Бельгії, Франції, Австрії,
Словаччині та Угорщині.
Метою проведення навчальних
студентських візитів до держав
Європи, які цьогоріч започаткував
юридичний факультет ЗНУ за
підтримки Центру міжнародного
права та правосуддя (м. Одеса),
стало підвищення академічної
мобільності та розширення кола
міжнародних зв'язків. Крім того,
ця подорож залишила найкращі
враження у всіх її учасників.
Попри шалений дощ, яким
зустріла їх Європа, польське місто

Ц

Вроцлав вразило студентів своєю
теплою атмосферою, привітними
мешканцями, гарними вуличками
та площами. Крім того, вони
відвідали вищий навчальний зак
лад із багаторічною історією –
Вроцлавський університет.
Із Польщі студенти рушили до
Берліна. Вони побували в серці за
конодавчої діяльності Німеччини –
у Рейхстазі, який вразив туристів
своєю величністю та модернізо
ваністю. Туристи були приємно зди
вовані тим, що на стінах німецько
го парламенту з часів Великої
Вітчизняної війни збереглися на
писи радянських солдатівпере
можців.
Наступним містом, до якого
завітали студенти ЗНУ, став Гамбург
– один із найбільших портів Євро
пи. Із Гамбурга мандрівники руши
ли до Гааги (Нідерланди), де прослу
хали лекції юристівміжнарод
ників, які працюють у Міжнародно
му кримінальному суді (ІСС). Лекції

Французькі будні
нашої випускниці

перше в історії біологічного
факультету ЗНУ магістр Ната
ля Дударєва отримала мож
ливість навчатися в магістратурі
другого рівня Університету дю Мен
(Франція) за програмою подвійних
магістерських дипломів.
Програма підготовки магістрів
в університеті Франції суттєво
відрізняється від навчальної прог
рами українських вишів. Там
магістрантам надається право
навчатися два роки поспіль, проте
лише найкращі залишаються на
другий рік підготовки – "магістра
тури другого рівня".
У липні минулого року до Універ
ситету дю Мен виїхали наші
магістрибіологи Ангеліна Чеме
рис та Наталя Дударєва, а також
Анна Головкова з факультету мене
джменту. До складу групи біологів,
які навчалися в магістратурі І
рівня, увійшло 25 осіб із різних
країн світу (Китаю, Франції, Ук

У

Австрії, на думку українців, стали її
спокій, гармонія, затишні вулиці та
загальна охайність країни. По до
розі мандрівники завітали й до сто
лиці Словаччини – Братислави.
Звідси вони вивезли спогади про
набережну Дунаю, Братиславську
фортецю, Національну оперу та
Національну філармонію. Останнім
пунктом їхнього навчального візиту
стала столиця Угорщини – Буда
пешт, місто вишуканої архітектури,
мостів та вечірніх вогнів.
Ця подорож – суттєвий поштовх
для кожного зі студентів у прий

нятті важливих рішень щодо осо
бистого подальшого розвитку. А
для юридичного факультету ЗНУ
цей захід став наступною сходин
кою в розвитку його міжнародних
зв'язків та міжнародної діяль
ності.
Учасники візиту щиро вдячні
керівництву університету, міжна
родному відділу та декану юридич
ного факультету нашого вишу Те
тяні Коломоєць за сприяння та до
помогу під час організації та про
ведення навчального візиту.
Юридичний факультет

Літо спортивних перемог

раїни тощо). Після завершення
курсу підготовки право залишити
ся на другий рік було надано лише
п'ятьом із них. У тому числі – і
нашій Наталі!
"Прибувши в липні минулого ро
ку до французького університету,
ми пройшли курс підготовки з
французької мови. Навчання роз
почалося 13 вересня – два семе
стри базового курсу. Після його
закінчення – практика на факуль
теті природничих наук", – роз
повідає вона.
Магістер ЗНУ успішно захистила
наукову роботу на тему "Характе
ристика транспозонів (послідов
ність ДНК) типу Tc1 mariner серед
анелід (черви Антарктиди) і водо
ростей Phaeodactylum tricornu
tum" та в числі небагатьох отрима
ла право на навчання у магістра
турі ІІ рівня.
Наталя пишається цією мож
ливістю – вона одна з найкращих
випускниць нашого університету, а
тепер – й учнів дю Мен. Окрім того,
їй дуже сподобався Париж та інші
міста Франції, замок СанМішель,
а також практика на березі океану.
У свою чергу керівництво
біологічного факультету ЗНУ зап
росило представників Університе
ту дю Мен взяти участь наступного
року в науковій конференції,
присвяченій 25ій річниці засну
вання факультету. І вже отримали
згоду. Науковців ЗНУ, студентів,
магістрів вже добре знають у
Франції і підтримують із ними
партнерські та дружні зв'язки.
Олена ХЛИСТУН

Обласна академічна газета "Запорізький університет"
Засновник і видавець –
колектив Запорізького національного університету
Видається – з 1973 року
Творчий колектив: Таміла Тарасенко, Олена Хлистун,
Наталія Логвиненко
Верстання – Тетяни Морозової
Інтернетверсія – Олени Благодарової
Фотокореспондент – Василь Биченко
Номер підписаний до друку 26.08.11

відбулися
безпосередньо
в
приміщенні суду. Ця міжнародна
інституція здійснює правосуддя
відносно осіб, які вчинили злочини
проти людства та світу.
Брюссель (Бельгія) зустрів на
ших студентів гарною, сонячною
погодою. Тож вони під час візиту до
Європейського парламенту, де
здійснюється управління всією
європейською спільнотою, перебу
вали в чудовому настрої.
"Екватором" подорожі став Па
риж. Тут студентиправники змогли
помилуватися найвідомішими па
м'ятками архітектури: Ейфелевою
вежею, Тріумфальною аркою, Лув
ром, Собором Паризької Богома
тері, Будинком інвалідів, Монмарт
ром, а також – побувати у музеї
парфумерії "Fragonard".
А вже по дорозі додому учасники
візиту відвідали Музей сучасного
мистецтва "Lentos", який знахо
диться в австрійському місті Лінц.
Найприкметнішими особливостями

Д ля спортсменів університету літо
– це пора змагань, час плідних здо
бутків. Чемпіон світу з академічного
веслування Олександр Надтока не
щодавно привіз бронзову нагороду з
Чемпіонату світу серед юніорів, яку
отримав у командних змаганнях. А
випускниця заочного відділення фа
культету фізичного виховання Мари
на Черняк здобула срібло на Кубку
Європи з дзюдо.
У Бресті (Білорусь) з 22 по 25
липня відбувся Чемпіонат світу з
академічного веслування серед
юніорів (до 23 років). У ньому взя
ли участь кращі веслувальники з
58 країн, серед них – 12 українсь
ких екіпажів. У фінальному запливі

четвірка українських спортсменів
разом з Олександром Надтокою на
секунду обійшла квартет із Чехії та
вибороли "бронзу". В Україні пере
можців вітав голова Державної
служби молоді та спорту України
Равіль Сафіуллін.
Олександр не вперше посідає
призові місця. Високі результати
під час останніх змагань дозволи
ли йому отримати олімпійську
ліцензію. Зараз він перейшов на IV
курс заочного відділення факульте
ту фізвиховання ЗНУ. На змаганнях
представляє СДЮШОР "Україна" та
ШВСМ, тренується під керівницт
вом Андрія Сватьєва.
У середині липня в словенському

містечку Цельє пройшов чемпіонат
із дзюдо на Кубок Європи. Тут вихо
ванка заслуженого тренера Ук
раїни Андрія Бондарчука (ШВСМ,
СК "Металург" комбінату "За
поріжсталь"), майстер спорту
міжнародного класу Марина Чер
няк посіла ІІ місце. У ваговій кате
горії 48 кг вона поступилася ру
мунці Віолетті Думітру. Для Марини
це друга срібна нагорода міжна
родного класу.
Цього року Марина та її сестра
близнючка Інна отримали дипло
ми магістрів ЗНУ. Зараз Марина
навчається в Харківській юри
дичній академії імені Ярослава
Мудрого.

ЗНУ очима російських географів

У л і т к у добре відпочивати. А ще
краще – відпочивати і навчатися
водночас! Група студентів природ 
ничогеографічного факультету
Курського державного університе
ту на чолі зі своїми керівниками –
завідувачем кафедри економічної
та соціальної географії професо 
ром Людмилою Попковою та до
центом Станіславом Козаковим –

Автори надрукованих матеріалів
несуть відповідальність за підбір
і точність фактів і цитат,
статистичних даних,
які не підлягають
відкритій публікації.
Редакція може
публікувати матеріали
в порядку обговорення,
не поділяючи точку зору автора.

відправилася в подорож містами
України.
Під час 20денної літньої практики
з економічної та соціальної географії
вони відвідали кілька міст України –
Харків, Запоріжжя, Київ, Суми.
У рамках цього візиту гості з Росії
завітали й до ЗНУ. На запрошення
начальника відділу міжнародних
зв'язків Олени Тупахіної гості

Зареєстровано Запорізьким обласним
управлінням юстиції: свідоцтво про
державну реєстрацію друкованого засобу
масової інформації серія 33 №735010пр
від 7 червня 2006 року.
Виходить двічі на місяць
українською мовою.
Поширюється безкоштовно.
Один друкований аркуш
Наклад 1000 примірників

побували у Музеї ЗНУ, де і ми мали
змогу з ними поспілкуватися. Про
мету візиту розповіла професор
Людмила Попкова:
 Зазвичай літню практику сту
дентигеографи нашого універси
тету проходять на території Росії.
Уперше ми приїхали до України, бо
процеси глобалізації змушують нас
звертати увагу й на інші держави, а
передусім – на сусідні. Курська об
ласть межує з Україною, тому ця
подорож для нас вдвічі цікавіша.
Гості оглянули заповідник на
о.Хортиця, Музей історії запорозь
кого козацтва, Кам`яну Могилу,
історикоархітектурний пам`ятник
другої половини XIX ст. – замок По
пова тощо. Велике враження на
гостей справило проходження
шлюзів Дніпровської ГЕС під час
екскурсії на катері.
Олена ХЛИСТУН
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