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Г А З Е Т А Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У «З А П О Р I З Ь К А П О Л I Т Е Х Н I К А»

РОЗВИТОК СПIВРОБIТНИЦТВА З УНIВЕРСИТЕТАМИ ПОЛЬЩI

НУ «Запорiзька полiтехнiка» продов-
жує спiвробiтництво з провiдними нав-
чальними закладами Республiки Поль-
щi. Так, наприкiнцi травня представни-
ки Гданського унiверситету технологiй
– проф. док. хаб. Кристина Гомулка та
декан факультету управлiння та еко-
номiки проф. Малгожата Гаврицька –
провели вiдкриту лекцiю для виклада-

чiв та студентiв нашого унiверситету на
тему мiграцiї та розвитку ринку працi
Республiки Польщi. Активну участь вiд
«Запорiзької полiтехнiки» взяли пред-
ставники кафедр пiдприємництва, тор-
гiвлi та бiржової дiяльностi, електро-
приводу та автоматизацiї промислових
установок, економiки та митної справи,
загально-правових та полiтичних наук.

Для продовження спiвпрацi за iнi-
цiативою кафедри електроприводу та
автоматизацiї промислових установок
НУ «Запорiзька полiтехнiка» було за-
пропоновано укласти договiр про спiв-
робiтництво мiж нашими унiверситета-
ми.

Основнi перспективи та напря-
ми спiвробiтництва були обговоренi
на он-лайн зустрiчi керiвника Цен-
тру iнтернацiоналiзацiї та мiжнарод-

ного спiвробiтництва доц. Дмитра
Плинокоса та керiвника мiжнарод-
ного офiсу Гданського унiверсите-
ту технологiй Анною Модржеєвською.

Сторони дiйшли згоди про важ-
ливiсть розвитку двостороннiх вiдно-
син, спiльної участi в мiжнародних
проєктах Еразмус+, розвитку мобiль-
ностi студентiв та викладачiв наших
унiверситетiв.

Лариса Дуйко,
пров. фах. вiддiу ВМД та РIС

ЗАПОРIЗЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ–2021

Щорiчний Запорiзький промисло-
вий форум – це не лише можливiсть
для студентiв та викладачiв зустрiтися
з роботодавцями, ознайомитися з сучас-
ним промисловим обладнанням, поспiл-

куватися з представниками Запорiзько-
го кластеру «Iнжинiринг – Автоматиза-
цiя – Машинобудування» (Кластер IАМ
– Запорiжжя), а також обговорити вимо-
ги щодо компетентностей випускникiв.

Приємно зустрiчати випускникiв НУ
«Запорiзька полiтехнiка» – власникiв
технологiчного бiзнесу з власними про-
дуктами – компанiя Profi+ (Майстерня
3D друку Profi+).

Цього разу для представникiв
унiверситету на метi було придбан-
ня нових верстатiв для розширен-
ня та подальшого розвитку науково-
технологiчного простору TechnoHUB
(TechnoHub НУ «Запорiзька полiтех-
нiка») та створення умов в унiверси-

тетi для приєднання до глобальної ме-
режi вiдкритих iнновацiйних лабора-
торiй цифрового виготовлення FabLab.

Галина Шило,
проректор з НПР та ППР

КАНIКУЛИ IЗ «ЗАПОРIЗЬКОЮ ПОЛIТЕХНIКОЮ»

Першого червня було розпочато ре-
алiзацiю масштабного двотижневого
проєкту «Канiкули iз «Запорiзькою
полiтехнiкою». У рамках цього проєкту

провiднi кафедри нашого унiверситету
запропонували та провели цикл занять
для школярiв мiста Запорiжжя. Пiд
час занять було представлено програми
практик рiзного спрямування: електро-
технiка, журналiстика, матерiалознав-
ство, транспортнi технологiї, мiжнарод-
нi економiчнi вiдносини, програмнi за-
соби, 3-D моделювання, керування дро-
нами, креслення, керування роботами,
3-D друк, розумний будинок, мовна пiд-
готовка, iнформатика, фiзика.

Близько 250 школярiв мали змогу
ознайомитися ближче з освiтнiми про-
грамами, за якими унiверситет здiйс-

нює свою дiяльнiсть.
Завершенням проєкту став iнженер-

ний квест «Каменi нескiнченностi» та
офiцiйне нагородження учасникiв iмен-
ними сертифiкатами. Висловлюю подя-
ку колегам та студентам, якi долучили-
ся до проведення цього заходу. Сподi-
ваюся на їхню подальшу iнiцiативнiсть,
адже «Канiкули iз «Запорiзькою полi-
технiкою» – це лише перший iз ба-
гатьох запланованих проєктiв. Дякую,
що ви робите наш унiверситет кращим!

Вiктор Грешта,
проректор з НПР та ГП
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ПIДСУМКИ ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКIВ КАФЕДРИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБIВ 2020-2021 Н.Р.

З метою вивчення зворотної реакцiї
випускникiв бакалаврату кафедри про-
грамних засобiв у 2020/2021 навчаль-
ному роцi проведено опитування 120
осiб, що завершили пiдготовку за спе-
цiальностями 121 Iнженерiя програм-
ного забезпечення (освiтня програма –
Iнженерiя програмного забезпечення,
IПЗ) та 122 Комп’ютернi науки (освiтня
програма – Комп’ютернi науки, КН). Се-
ред випускникiв магiстратури кафедри
програмних засобiв 2020 р. також про-
ведено масове анкетування, що дозво-
лило з’ясувати їхнє ставлення до умов
навчання i стан працевлаштування.

Представляємо увазi читачiв деякi
висновки та поради респондентiв. Зад-
ля збiльшення кiлькостi та якостi кон-
тингенту абiтурiєнтiв, що залучаються
на спецiальностi кафедри програмних
засобiв, опитуванi радять вжити такi
заходи: зменшити плату за контрактне
навчання, продовжити ремонти примi-
щень, оновлення комп’ютерної технiки,
зробити сайт унiверситету бiльш кори-
сним та прозорим для студентiв, працю-
вати над пiдвищенням рейтингових по-
казникiв унiверситету, збiльшити кiль-
кiсть викладачiв, що залучаються до
роботи на кафедрi, запровадити конкур-
си та призи для вступникiв, публiкува-
ти статистику працевлаштованих сту-
дентiв та випускникiв за спецiальнiстю,
у рекламнiй кампанiї навести бiльше
прикладiв кар’єрного зростання, демон-
струвати школярам програмнi розроб-
ки студентiв i випускникiв, проводити
профорiєнтацiйнi заходи для школярiв,
демонструвати на днях вiдкритих две-
рей для абiтурiєнтiв бiльше iнформацiї
щодо трендових тем (штучний iнтелект,
робототехнiка, розроблення iгор), про-
водити курси з основ програмування
для школярiв тощо.

Радять задля сприяння працевла-
штуванню студентiв i випускникiв вжи-
ти в унiверситетi / на кафедрi таких за-
ходiв: збiльшити кiлькiсть практичних
занять, виробничих практик i стажу-
вань на фiрмах, розширити кiлькiсть
мiсць для стажування й практики, про-
водити бiльше зустрiчей з представни-

ками фiрм, демонструвати студентам,
як заробляти грошi, запровадити ста-
жування на фiрмах з оплатою працi
або зворотним зв’язком по завершеннi
стажування, запровадити факультати-
ви з практикою, органiзовувати екскур-
сiї на пiдприємства, запровадити додат-
ковi курси з англiйської мови на плат-
нiй/безоплатнiй основi, сприяти про-
фiлiзацiї навчання студентiв у сферi
тих мов i технологiй программування,
якi їх цiкавлять, сприяти формуванню
у студентiв комунiкативних навичок,
зменшити кiлькiсть та обсяг загаль-
ноосвiтнiх дисциплiн на користь про-
фесiйно орiєнтованих, зменшити вимо-
ги з боку викладачiв, прив’язувати пiд-
готовку до квалфiкацiйних вимог фiрм
щодо Junior позицiй, сприяти в унiвер-
ситетi створенню середовища для роз-
витку soft skills у студентiв, надавати
всiм студентам електронну пошту, за
якою вони можуть простiше отримува-
ти безкоштовнi студентськi плани хмар-
них сервiсiв та лiцензiї на ПЗ (або на-
вiть надавати аккаунти з готовим на-
лаштуванням, наприклад, єдиний акка-
унт Microsoft зi студеньским офiсом та
Azure).

Вважають за потрiбне внести такi
змiни до освiтньої програми (спецiаль-
ностi), за якою навчалися: збiльшити
кiлькiсть та обсяг практик, збiльши-
ти кiлькiсть практичних занять, збiль-
шити рiзноманiтнiсть мов i техноло-
гiй програмування (зокрема, звернути
бiльше уваги на Go, Python, JavaScript,
Python, Java, Mob Dev), запровади-
ти кейс-орiєнтоване навчання (частi-
ше демонструвати реальнi роботи про-
грамiстiв), збiльшити увагу на веб-
розробку, вивчати бiльше фреймворкiв,
звернути увагу на питання вiдкрито-
го програмного забезпечення та право-
вi аспекти лiцензування, оновлювати
частiше навчальнi матерiали, упровад-
жувати сучаснi методи навчання, дода-
ти iнтерактив та демонстрацiї до лек-
цiй, збiльшити обсяг та впливовiсть
на середнiй бал предметiв, якi нада-
ють знання з програмування, зменши-
ти обсяг занять з фiзичного виховання
на користь профiльної дисциплiни за
спецiальнiстю, оновлювати обладнання
та iнофрмацiйне й методичне забезпе-
чення, додати розроблення командних
проєктiв протягом семестру задля опа-
нування одразу декiлькох навчальних
курсiв, сприяти профiлiзацiї пiдготовки
студентiв з урахуванням їхнiх iнтересiв
з мов i технологiй програмування.

Щодо побажань до покращення
умов навчання в унiверситетi та на ка-
федрi за вiдповiдними спецiальностями
та освiтнiми програмами студенти та-
кож висловили окремi думки, якi зво-
дяться до того, що треба продовжити
постiйне оновлення змiстового напов-

нення навчальних курсiв для врахуван-
ня тенденцiй ринку працi, зробити нав-
чання бiльш проєктно-орiєентованим,
кейс-орiєнтованим, командним та iнше.

Радять задля сприяння працевла-
штуванню студентiв i випускникiв вжи-
ти в унiверситетi / на кафедрi таких за-
ходiв: збiльшити кiлькiсть практичних
занять, виробничих практик i стажу-
вань на фiрмах, розширити кiлькiсть
мiсць для стажування й практики, про-
водити бiльше зустрiчей з представни-
ками фiрм, демонструвати студентам,
як заробляти грошi, запровадити ста-
жування на фiрмах з оплатою працi
або зворотним зв’язком по завершеннi
стажування, запровадити факультати-
ви з практикою, органiзовувати екскур-
сiї на пiдприємства, запровадити додат-
ковi курси з англiйської мови на плат-
нiй/безоплатнiй основi, сприяти про-
фiлiзацiї навчання студентiв у сферi
тих мов i технологiй программування,
якi їх цiкавлять, сприяти формуванню
у студентiв комунiкативних навичок,
зменшити кiлькiсть та обсяг загаль-
ноосвiтнiх дисциплiн на користь про-
фесiйно орiєнтованих, зменшити вимо-
ги з боку викладачiв, прив’язувати пiд-
готовку до квалфiкацiйних вимог фiрм
щодо Junior позицiй, сприяти в унiвер-
ситетi створенню середовища для роз-
витку soft skills у студентiв.

Вважають за потрiбне внести такi
змiни до освiтньої програми (спецiаль-
ностi), за якою навчалися: збiльшити
кiлькiсть та обсяг практик, збiльши-
ти кiлькiсть практичних занять, збiль-
шити рiзноманiтнiсть мов i техноло-
гiй програмування (зокрема, звернути
бiльше уваги на Go, Python, JavaScript,
Python, Java, Mob Dev), запровади-
ти кейс-орiєнтоване навчання (частi-
ше демонтрувати реальнi роботи про-
грамiстiв), збiльшити увагу на веб-
розробку, вивчати бiльше фреймворкiв,
звернути увагу на питання вiдкрито-
го програмного забезпечення та право-
вi аспекти лiцензування, оновлювати
частiше навчальнi матерiали, упровад-
жувати сучаснi методи навчання, дода-
ти iнтерактив та демонстрацiї до лек-
цiй.

Пiдсумки проведеного опиту-
вання в цiлому добре корелюють
iз минулорiчними результатами
(https://zp.edu.ua/?q=node/7942) i свiд-
чать про стабiльно високий рiвень
задоволення студентами кафедри про-
грамних засобiв навчанням в унiверси-
тетi. Бiльш докладно з результатами
опитування можна ознайомитися за
посиланням: https://zp.edu.ua/masove-
opytuvannya-vypusknykiv-kafedry-
programnyh-zasobiv-2020-2021nr

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв
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СТИПЕНДIАЛЬНА ПРОГРАМА МЕТIНВЕСТ – СПРАВЖНIЙ СТИМУЛ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
МАЙБУТНIХ СПЕЦIАЛIСТIВ

З осенi 2019 року в рамках Мемо-
рандуму про спiвпрацю мiж НУ «За-
порiзька полiтехнiка» та ТОВ «МЕТIН-
ВЕСТ Холдинг» дiє стипендiальна про-
грама, завдяки якiй 280 студентiв на-
шого унiверситету, що навчаються за
профiльними для пiдприємств холдин-
гу спецiальностями, мають змогу отри-

мувати додатковi стипендiї.
Програма реалiзується для пев-

них спецiальностей машинобудiвно-
го, електротехнiчного, транспортно-
го, iнженерно-фiзичного факультетiв,
факультету радiоелектронiки та те-
лекомунiкацiй, а також факультету
комп’ютерних наук та технологiй. Го-
ловнi критерiї призначення стипендiї
Метiнвест – успiшне навчання, за-
цiкавленiсть та залученiсть студен-
та до заходiв, що проводяться ком-
панiєю, а також проходження практи-
ки/стажування на її пiдприємствах.

Метiнвест надає новi можливостi та
вiдкриває перспективи для таланови-
тої молодi. Навiть в умовах карантин-
них обмежень не зупиняється дiяль-

нiсть, спрямована на всебiчний розви-
ток студентiв: проводяться вебiнари на
рiзноманiтнi теми з залученням про-
фесiйних спiкерiв, студентський кейс-
чемпiонат M. Student Champ, зустрiчi
з керiвництвом пiдприємств холдингу
для спiлкування з учасниками стипен-
дiальної програми. Таку спiвпрацю, без
перебiльшень, можна назвати iнвести-
цiєю в майбутнє, адже пiдтримка та мо-
тивацiя здобувачiв вищої освiти в ово-
лодiннi ними обраною спецiальнiстю –
це запорука їх подальшого становлення
як квалiфiкованого спецiалiста.

Марина Зiнченко,
заступник голови профкому студентiв,

аспiрантiв та докторантiв

ВIТАЄМО СТУДЕНТIВ IЗ ДОСЯГНЕННЯМИ У НАУКОВО-ДОСЛIДНИЦЬКIЙ ДIЯЛЬНОСТI!

Пiдбиваючи пiдсумки 2020/2021
навчального року, хочемо вiдзначити
переможцiв конкурсiв, олiмпiад i їх на-
укових керiвникiв.

У результатi участi у Всеукраїнсь-
кому конкурсi студентських наукових
робiт з галузей знань та спецiально-
стей:

Купченко О.С., Е-318сп — III мiсце
«Прикладна механiка» (наук. кер. доц.
каф. ЕПА Назарова О.С.); III мiсце
«Електротехнiка та електромеханiка»
(наук. кер. доц. каф. ЕПА Казурова
А.Є.);
Маслов Д.П., Е-417а — III мiсце
«Електротехнiка та електромеханiка»
(наук. кер. доц. каф. ЕПА, декан ЕТФ
Антонов М.Л.); III мiсце «Гiрництво»
(наук. кер. ст. викл. каф. ЕПА Ва-
сильєва Є.В.);
Стрончик Б.В., Е-317 — II мiсце
«Електротехнiка та електромеханiка»
(наук. кер. доц.. каф. ЕПА Казурова
А.Є.);
Рябiнiн А.А., Е-310м — II мiсце «Гiр-
ництво» (наук. кер. доц. каф. ЕПА
Крисан Ю.О.);
Братченко I.О., Е-310м — III мiс-
це «Електротехнiка та електроме-
ханiка» (наук. кер. доц. каф. ЕПА

Крисан Ю.О.);
Соколов Я.О., Е-319сп — III мiс-
це «Гiрництво» (наук. кер. доц. каф.
ЕПА, декан ЕТФ Антонов М.Л.);
Васильєв Б.В., Е-317 — II мiс-
це «Метрологiя та iнформацiйно-
вимiрювальна технiка» (наук. кер.
доц. каф. ЕПА Назарова О.С.);
Шевченко В.О., Е-317 — III мiс-
це «Автоматизацiя та комп’ютерно-
iнтегрованi технологiї» (наук. кер.
доц. каф. ЕПА Назарова О.С.);
Ходаков Я.Е., Е-119сп — III мiсце
«Електротехнiка та електромеханiка»
(наук. кер. доц. каф. ЕПП Братковсь-
ка К.О.);
Горбенко В.I., Е-517 — III мiсце
«Електротехнiка та електромеханiка»
(наук. кер. доц. каф. ЕПП Братковсь-
ка К.О.);
Загута В.I., Е-910м — III мiсце «Елек-
тричнi машини та апарати» (наук.
кер. доц.. каф. ЕМ Дiвчук Т.Є.)
Пустовiт Ю.А., МТЕ-217 — II мiсце
«Управлiння персоналом i економiка
працi» (наук. кер. проф. каф. Е та МС
Карпенко А.В.);
Гаркавенко В.Р., Т-317 — II мiсце
«Транспортнi системи» (наук кер. ст.
викл. каф. ТТ Райда I.М.);
Ярова А.Ю., Т-319м — III мiсце
«Транспортнi технологiї» (наук. кер.
ст. викл. каф. ТТ Васильєва Л.О.);
Орловський Д.I., РТ-818 — III мiсце
«Кiбербезпека» (наук. кер. проф. каф.
ЗI Неласа Г.В.);
Бойко Е.О., РТ-618 — III мiсце «При-
кладна геометрiя, iнженерна грaфiка
та технiчна естетика» (наук. кер.
доц.. каф. IТЕЗ Фурманова Н.I.);
Харченко А.С., КНТ-120м — III мiсце
«Комп’ютернi науки» (наук. кер. ст.
викл. каф. ПЗ Федорченко Є.М.);
Крилова Л.О., IФ-519м — III мiсце
«Металургiя» (наук. кер. доц. каф. М
i ТЛВ Кузовов О.Ф.);

Чайковський С.А., БАД-218сп — III
мiсце «Металургiя» (наук. кер. доц.
каф. КМХТ Плескач В.М.);
Стуконог К.В., ФЕУ-510м — III мiс-
це «Управлiння у сферi економiчної
конкуренцiї» (наук. кер. проф. каф.
Менедж. Шмиголь Н.М.).

За пiдсумками Мiжнародного кон-
курсу студентських наукових робiт:

Сумрiй О.С. — I мiсце «Електроенер-
гетика, електротехнiка та електроме-
ханiка» (наук. кер. декан ЕТФ, доц.
каф. ЕПА Антонов М.Л.);
Купченко О.С., Е-318сп – I мiс-
це «Автоматизацiя та комп’ютерно-
iнтегрованi технологiї» (наук. кер.
доц. каф. ЕПА Назарова О.С. i доц.
каф. ЕПА Осадчий В.В.);
Пiскун В.В. — II мiсце «Електроенер-
гетика, електротехнiка та електроме-
ханiка» (наук. кер. доц. каф. ЕПА На-
зарова О.С. i доц. каф. ЕПА Кулинич
Е.М.);
Масюткiн Д.С. — III мiсце «Електрое-
нергетика, електротехнiка та елек-
тромеханiка» (наук. кер. зав. каф.
ЕЕА, проф. Андрiєнко П.Д. i доц. каф.
ЕЕА Немикiна О.В.).

Також маємо переможця у Мiжна-
роднiй студентськiй Олiмпiадi з моде-
лювання процесiв гарячого об’ємного
штампування 2021. Це Єпiшкiн О.В.,
М-810м (наук. кер. ст. викл. каф. ОМТ
Бень А.М.).

Пишаємося найкращими з кращих!
Бажаємо нових успiхiв! Нехай при-
клад переможцiв надихає тих, хто пра-
гне пiдкорювати науковi висоти! А нау-
ковим керiвникам бажаємо нових iдей
i наснаги!

Снiжана Вичужанiна,
провiдний фахiвець вiддiлу наукової роботи

студентiв
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СЛУХАЧI ПIДГОТОВЧОГО ВIДДIЛЕННЯ «ЗАПОРIЗЬКОЇ ПОЛIТЕХНIКИ»
ВIДВIДАЛИ ЗАПОРIЗЬКИЙ ТЕАТР «СВIЯ»

Викладачi та слухачi пiдготовчого вiд-
дiлення для iноземних громадян НУ
«Запорiзька полiтехнiка» вiдвiдали За-
порiзький театр «СВIЯ» i переглянули

iнтерактивну моновиставу.
Пiд час вистави студенти змогли не

тiльки отримати задоволення вiд пе-
регляду, але й покращити свої мовно-
комунiкативнi навички пiд час iнтерак-
тивного спiлкування з головним акто-
ром спектаклю.

Студенти з Марокко, Нiгерiї, Каме-
руну отримали позитивнi емоцiї та вра-
ження вiд українського сучасного теат-
ру та позитивний досвiд спiлкування у
неформальнiй обстановцi з викладача-
ми.

Лариса Дуйко,
пров. фах. вiддiу ВМД та РIС

«МАШИНКА» – ЧЕМПIОН УНIВЕРСIАДИ УКРАЇНИ!

П’ять днiв поспiль на майданчику ПС
«ЗАБ» проходили гандбольнi баталiї. За
перемогу боролися сiм команд – На-
цiональний унiверситет «Запорiзька
полiтехнiка», Одеський регiон, Хмель-
ницький нацiональний унiверситет,
Ужгородський нацiональний унiвер-

ситет, Нацiональний унiверситет фi-
зичного виховання i спорту України
(м. Київ), Луганський нацiональний
унiверситет iм. Тараса Шевченка та
Сумський державний унiверситет.

Не поступившись у жоднiй зустрiчi,
команда НУ «Запорiзька полiтехнiка»
стала чемпiоном XVI лiтньої Унiверсiа-
ди України з гандболу серед чоловiчих
команд. Друге мiсце – в Луганського
нацiонального унiверситету iм. Т. Шев-
ченка, бронза – у команди Одеського
регiону.

Наталiя Голєва,
ст. викл. каф. ФКОНВС

ПРЕДСТАВНИК «МАШИНКИ» – У КНИЗI РЕКОРДIВ ГIННЕСА!

Ще у груднi 2019 року магiстр кафед-
ри двигунiв внутрiшнього згорання
Владислав Яровий спромiгся 26 разiв
наослiп виконати жонглювання 40кг ги-
рею. Це перевищило попереднє досяг-
нення китайського спортсмена удвiчi!

Ще пiвтора року тривала «бороть-
ба» з британською бюрократiєю, i ось
нарештi – результат занесено до книги
рекордiв Гiннеса!

Вiтаємо нашого богатиря та його
тренера – старшого викладача кафедри
ФКОНВС Сергiя Анатолiйовича Щер-
бiя

Наталiя Голєва,
ст. викл. каф. ФКОНВС

У В А Г А К О Н К У Р С !

Нацiональний унiверситет
«Запорiзька полiтехнiка»

оголошує конкурс на замiщення
посад:

. завiдувача кафедри
«Комп’ютерних систем
та мереж»

– 1;

. завiдувача кафед-
ри «Пiдприємництва,
торгiвлi та бiржової
дiяльнiстi»

– 1;

. завiдувача кафедри
«Українознавства та
загальної мовної пiдго-
товки»

– 1.

Термiн подання заяв та документiв –
один мiсяць вiд дня оголошення кон-
курсу в газетi. Документи подаються
на iм’я ректора унiверситету. Заяву
перед поданням необхiдно зареєстру-
вати у вiддiлi дiловодства унiверсите-
ту. Адреса унiверситету: 69063, м. За-
порiжжя, вул. Жуковського, 64
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aa

У В А Г А!
СКАСУВАТИ КОНКУРС!

Скасувати конкурс на замiщення
керiвних посад завiдувачiв
кафедр «Менеджменту» та

«Фiнансiв, банкiвської справи та
страхування» у зв’язку з

внесенням змiн до контрактiв:

. ПУЛIНIЙ Тетянi Венiа-
мiнiвнi, зав. кафедри
«Менеджменту»

. ШАРОВIЙ Свiтланi Васи-
лiвнi, зав. кафедри «Фi-
нансiв, банкiвської спра-
ви та страхування».
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