ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОСВІТНІ ЦЕНТРИ
Центр післядипломної освіти. У 1993 р. свою роботу
розпочав факультет післядипломної освіти. У 2009 р.
на його базі створено Центр післядипломної освіти. За
час існування підрозділу було підготовлено більше ніж
2500 осіб, другу вищу освіту здобули викладачі вишів регіону, провідні фахівці запорізьких підприємств, установ і організацій, учителі, правоохоронці, представники
різних гілок влади. У 2013 р., у зв’язку з реорганізацією
Центру бізнес-освіти, його функції перейшли до Центру
післядипломної освіти. Першочерговою метою роботи
за цим напрямом є організація курсів підвищення кваліфікації зі спеціальностей, ліцензованих Міністерством
освіти і науки України. З часом спектр таких послуг значно розширився і було впроваджено практичні семінари,
тренінги та хобі-курси. Сьогодні розширено співпрацю
з установами та організаціями м. Запоріжжя з питань організації курсів і семінарів на потребу замовника.
Центр інтенсивного вивчення іноземних мов. Центр
було створено у 1996 р. в межах угоди між Запорізьким національним університетом та представництвом Британської Ради у м. Києві як спеціалізований центр підготовки
спеціалістів з англійської мови. У березні 2011 р., після
реформування Департаменту післядипломної освіти
та додаткових освітніх послуг, Центр інтенсивного вивчення іноземних мов став окремою структурою. Головна
діяльність центру спрямована на організацію та проведення курсів з іноземних мов — англійської, іспанської,
італійської, польської, турецької за комунікативними
та інтенсивними методиками, а також згідно з загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.
Французький лінгвістичний центр. Центр було засновано у 1998 р. на базі кафедри французької філології
за сприяння Посольства Франції в Україні. Центр працює за сучасними методиками із застосуванням інформаційних технологій, що сприяє ефективному засвоєнню

навчального матеріалу, подоланню мовного бар’єру в процесі комунікації, поринанню в культуру і традиції франкомовних країн. До роботи у Французькому лінгвістичному
центрі також залучені носії французької мови — викладачі
з Франції, які працюють у Запорізькому національному
університеті. Крім того, в центрі проводиться підготовка
до складання міжнародних екзаменів з французької мови.

Співробітники Центру інтенсивного вивчення іноземних мов

Співробітники Центру післядипломної освіти

Центр німецької мови, партнер Ґете-інституту.

Центр було створено у 2004 р. завдяки укладанню угоди
про співпрацю між Ґете-інститутом при Посольстві ФРН
(м. Київ) та ЗНУ. З моменту створення центру в ньому почали функціонувати курси з надання освітніх послуг населенню щодо отримання певного рівня знань з німецької
мови. Слухачі також мають можливість підготуватися до
складання екзаменів для отримання міжнародних сертифікатів Ґете-інституту. Наразі, у Запоріжжі, центр є
офіційним акредитованим партнером німецького культурного центру «Goethe-Institut в Україні», де вивчають
німецьку мову за комунікативною методикою.

Україно-швейцарський центр «Англійська для малюків». Центр було засновано у вересні 2010 р. Його створення є результатом старанної праці Центру інтенсивного
вивчення іноземних мов, факультету іноземної філології,
факультету соціальної педагогіки та психології, а також
міжнародного відділу ЗНУ. В роботі центру використовується досвід, здобутий під час співробітництва Запорізького національного університету з закордонними вищими
навчальними закладами та організаціями.
Фахівці центру розробили комплексну методику, яка
з одного боку включає елементи комунікативної методики
з використанням новітніх аудіовізуальних засобів, асоціативної методики, методу занурення, а з іншого — психологічні особливості, вміння та здібності кожної дитини.
Така комплексна методика допомагає у подоланні мовного
бар’єру.
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