ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В

ВІДДІЛ
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ідділ проектної діяльності — це структурний підроз- actions» — «European Project Culture», грант за яким
діл ЗНУ, cтворений у жовтні 2016 р., який забезпечує отриманий ЗНУ в серпні 2017 р.
концентрацію зусиль факультетів та структурних підЗ метою практичного застосування результатів про
розділів щодо написання і реалізації проектів задля подаль- ектної діяльності на базі ЗНУ відбувся I Регіональний
шого розвитку освітньої, наукової та міжнародної діяльності. форум «Наука. Влада. Бізнес», на якому були окреслені
Відділ здійснює інформаційно-аналітичну, навчально- шляхи реалізації Концепції проектної діяльності. Під
організаційну та фандрайзингову діяльність.
час форуму презентовано розроблену фахівцями відділу
У 2016 р. в ЗНУ було запроваджено
платформу «InCube» («Інформація. ІнвесКонцепцію проектної діяльності. Впротиції. Інновації») та підписано Програму
довж першого року реалізації концепції
розвитку Відкритої регіональної платнауково-педагогічні працівники подали
форми науково-виробничого партнерства
55 проектів до різних вітчизняних і міжнаміж ЗНУ та місцевими органами влади.
родних фондів та програм, із яких грантоУ межах реалізації концепції на базі унідавцями підтримано й реалізується п’ять
верситету організовано і проведено конпроектів.
курси молодіжних проектів за підтримки
районної адміністрації Запорізької міської
Окремим завданням реалізації конради по Олександрівському району, депутацепції є розвиток проектної діяльності
тів Запорізької міської ради, громадських
як складника освітнього процесу, що
організацій і благодійних фондів. Провключає запровадження дисципліни
тягом року в конкурсах взяли участь приз організації проектної діяльності, а таблизно 200 студентів та аспірантів. Кращі
кож поступовий перехід від захисту дипроекти розміщені на платформі «InCube»
пломних робіт до дипломних проектів.
Колектив відділу:
і відзначені грамотами та грошовими
На досягнення цих завдань спрямовафах. Л. С. Нелепа,
кер. Н. М. Коваленко
винагородами.
ний проект «Erasmus+: Jean Monnet

В

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ідділ охорони праці є самостійним структурним
підрозділом університету та підпорядковується
безпосередньо ректору. З 2010 р. роботою відділу
керує І. Ю. Маказан.
Співробітники відділу охорони праці піклуються про
безпечну життєдіяльність студентів та співробітників
університету. На підставі відповідних законодавчих та
інших нормативних актів працівники відділу охорони
праці втілюють у життя систему організаційних, соціально-економічних, пожежно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,
що забезпечують збереження здоров’я та працездатність
людини в процесі навчання та праці.
Відділ охорони праці організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих
і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю учасників освітнього процесу,
здійснює контроль за дотриманням працівниками вимог
законів та інших нормативно-правових актів з охорони
праці, розділу «Охорона праці» колективного договору,
інформує та надає роз’яснення працівникам університету
з питань охорони праці.

Відділ охорони праці спільно з іншими підрозділами
організовує розроблення перспективних планів, комплексних заходів з питань охорони праці щодо поліпшення
умов праці та запобігання виробничого травматизму, проводить спільно з представникам інших структурних підрозділів і за участю представників профспілки перевірки
дотримання працівниками вимог нормативно-правових
актів з охорони праці тощо.

Колектив відділу. Зліва направо: фах. з пожеж. безпеки
О. В. Бабанін, нач. відділу І. Ю. Маказан,
пров. інж. О. Ю. Качан

133

