ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Н

КОМБІНАТ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

а базі університету вже понад 50 років функціоОкрім того, співробітники їдальні забезпечунує система харчування — Комбінат громадського ють їжею різноманітні заходи, які відбуваються
харчування. Це комплекс із кількома відділами, із у Запорізькому національному університеті, або обяких сьогодні працюють велика зала їдальні та десять бу- слуговують на замовлення виїзні пункти харчування.
фетів і лотків, що розташовані в навчальних корпусах і на За їхньою участю проходять перерви на кшталт «каватериторії студентського містечка. Така комплексна сис- брейк», фуршети під час конференцій та інших наукотема громадського харчування — чи не єдина в місті Запо- вих подій, кількаденні заходи на базі ЗНУ на острові
ріжжі, що працює на базі вищого навчального закладу. Її Хортиці, влітку кухарі університету працюють у їдальні
забезпечення відповідає всім вимогам, передбаченим Мі- спортивно-оздоровчого табору «Славутич».
ністерством охорони здоров’я України,
та стандартам здорового харчування.
З ініціативи соціального сектору студентської ради університету вже другий
рік поспіль діє проект «Fresh food ZNU».
Відтак, представники університетської
спільноти мають можливість споживати
здорову їжу (запечені страви, салати,
вироби з гарбуза, смузі тощо), виготовлену за спеціальними рецептами зі свіжих і найбільш корисних для організму
продуктів (без майонезу, трансгенних
жирів і хімічних домішок), та розфасовану у спеціальну тару, що зберігає її
Колектив комбінату громадського харчування
властивості.

П

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

риймальна комісія ЗНУ є робочим органом Запо- комісії, відповідальний секретар Приймальної комісії, упорізького національного університету, що створе- вноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття
ний для організації прийому абітурієнтів. Щороку та розгляду електронних заяв, заступники відповідального
Приймальна комісія здійснює набір на всі спеціальності та секретаря Приймальної комісії, члени Приймальної коміформи навчання ЗНУ за ОС «бакалавр», «магістр» та ОКР сії (декани факультетів, керівники структурних підрозділів
тощо), представники органів студентського самовряду«молодший спеціаліст».
Відділ забезпечує інформування вступників, їхніх бать- вання та профспілкових організацій.
ків та громадськість з питань вступу
Завдяки плідній роботі Придо університету; організовує приймальної комісії ЗНУ щороку
йом заяв та документів; приймає
до вишу вступають приблизно
рішення про допуск вступників
2,5 тис. студентів ОС «бакалавр»,
до участі в конкурсі; організовує
приблизно 2 тис. — ОС «магістр» та
і проводить консультації з питань
приблизно 500 вступників до колевступу на навчання та вибору спеджів ЗНУ.
ціальності, що найбільш відповіПриймальна комісія ЗНУ коордає здібностям, нахилам і рівню
динує роботу предметних екзамепідготовки вступників; приймає рінаційних, фахових атестаційних,
шення про зарахування вступників
апеляційних і відбіркових комісій
за формами навчання і джерелами
університету. Цей відділ створює нафінансування.
лежні умови задля швидкої подачі
заяв вступників, складання ними
У складі Приймальної комівступних випробувань, особливо
сії ЗНУ працюють: провідний фаКолектив відділу. Зліва направо: пров. фах.
для осіб, які мають особливі освітні
хівець і фахівець ІІ категорії,
Г. С. Скачкова, відпов. секр. Д. Т. Бікулов,
потреби та учасників бойових дій.
заступники голови Приймальної
фах. ІІ кат. М. Ю. Чехова
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