ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ц

ЦЕНТР НЕЗАЛЕЖНИХ
СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ентр є структурним підрозділом ЗНУ, що розпочав свою діяльність у лютому 2009 р. Забезпечуючи соціологічний супровід вишу, центр постійно
проводить моніторингові дослідження серед студентів
щодо їхньої адаптації до умов навчання, якості освіти,

Колектив центру. Зліва направо: Ю. Швачкіна, О. Ковтун,
Н. Потапова, керівник центру Н. Кузьмичова,
М. Проніна, Ю. Молдован

перспектив майбутнього працевлаштування. Основною
метою цих досліджень є визначення сильних і слабких сторін у навчальному процесі, оцінка якості наповнення освітніх програм тощо.
Центр НСД долучається до інновацій і за підтримки
адміністрації ЗНУ реалізує дослідження з актуальних питань спільноти навчального закладу. Прикладом є запровадження зворотного зв’язку між студентами та викладачами
в електронній системі «Moodle» для підвищення якості викладання навчальних дисциплін.
З метою надання рекомендацій щодо внесення змін
у якісне наповнення навчального процесу щороку вивчається ситуація на регіональному ринку праці. На регулярній
основі Центр НСД є базою навчальної та виробничої практик для студентів факультету соціології та управління ЗНУ.
Крім діяльності у межах ЗНУ, центр на обласному рівні
забезпечує вивчення громадської думки різних категорій
населення. У 2015–2016 рр. підрозділ став партнером проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду», завдяки якому було реалізовано низку проектів,
пов’язаних із реформою децентралізації та підвищенням
соціальної активності жителів області.

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Колектив відділу. Зліва направо: нач. відділу О. О. Кулініч,
пров. юрисконсульт С. В. Федорова, пров. юрисконсульт
К. Б. Борисов, юрисконсульт І кат. Д. Я. Гедікова

В

ідділ був створений 1 вересня 1998 р. згідно з наказом ректора університету В. О. Толока. До його
складу ввійшли висококваліфіковані юристи,
які присвятили навчальному закладу багато років свого
життя, починаючи зі студентських років.

150

З 15 січня 2007 р. дотепер відділ очолює канд. юрид.
наук О. О. Кулініч, яка, крім основних обов’язків керівника юридичної служби, є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Запорізькому
національному університеті.
Основні завдання юридичного відділу:
– організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання недотриманню вимог актів законодавства,
інших нормативних документів керівниками та співробітниками університету під час виконання покладених на них завдань і обов’язків;
– захист прав і законних інтересів університету та громадян, які знаходяться з ним в освітніх і трудових
відносинах;
– представлення інтересів університету в судах, а також інших установах, підприємствах та організаціях;
– активне вжиття правових заходів з метою зміцнення
фінансового стану, покращення показників роботи
університету;
– забезпечення правовими засобами збереження власності, виконання завдань, зобов’язань, договорів та ін.

