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МАШИНОБУДІВНИК

ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВІТАЄМО
з і с в я том !
Шановні жінки – хранительки нашої
духовності, берегині національних
традицій, культури.
Прийміть найщиріші вітання з нагоди прекрасного
весняного свята – Міжнародного жіночого дня 8 Березня!
Березень – особлива пора року, бо він освячений вашим
іменем, бо він віщує весну в природі, в душах і серцях.
Нехай усміхаються до вас перші весняні квіти! Нехай
вас завжди оберігає любов – щира і вірна, турботлива і
надійна, висока і мудра, така про яку мріє кожна з вас.
Будьте завжди усміхнені, сповнені надії та оптимізму!

Ректорат, профком

До Дня рідної мови

Свято «Диво калинове» в ЗНТУ
Ну що б, здавалося, слова,
Слова та звуки – більш нічого!
А серце б’ється, ожива, як їх почує.
Ці слова Т.Г. Шевченка стали лейтмотивом свята рідної мови, яке відбулося 21 лютого 2011р. в актовій залі ЗНТУ.
День рідної мови відзначається в усьому світі. Це свято було ініційовано
ЮНЕСКО, щоб привернути увагу до проблем тих мов, які потребують захисту від вимирання, а також з метою підкреслити значення мови в житті
людини і суспільства загалом. На сьогодні у світі налічується 6430 мов, кожна
з яких не тільки найпотужніший засіб спілкування, знаряддя думки, а й дух
народу, його історія. У ній зафіксовано історичний досвід попередніх поколінь, неповторний менталітет етносу, його духовні надбання. Мова – важливий державотворчий чинник, провідний засіб консолідації народу. Саме тому
кожен свідомий етнос дбайливо ставиться до рідної мови, оберігає її, плекає
і пишається нею.
На жаль, мови теж смертні. На стан мови впливають демографічні процеси (зміни в чисельності населення, у співвідношенні мешканців міста й села,
міграційні процеси тощо), рівень загальної освіти народу, розвиток науки,
створення державності тощо. Суспільство також може свідомо впливати на
розвиток мови: уряд може стимулювати розвиток багатомовності в державі,
стримувати і звужувати функціонування мов недержавних націй, нерідко доводячи їх до повного вимирання, як це мало місце в Німеччині, СРСР, США.
Зокрема, внаслідок зросійщення у СРСР зникло понад 90 мов.
А наша українська мова вистояла, незважаючи на багатовікові переслідування, заборони і гноблення. Сьогодні – це одна з найбагатших лексично,
гнучких граматично, різноманітних стилістично мов світу.
У цьому ще раз переконалися учасники справжнього свята мови, на якому звучали вірші класиків і наших сучасників про найдорожчий людський
скарб – слово, лунали пісні в чудовому виконанні групи VIVA та її художнього керівника Оксани Радченко. Особливо тепло сприйняли глядачі виступи
запорізьких поетес Лариси Коваль, Лорини Тесленко, Віри Шмиги, пісні Тетяни Богданової. Надзвичайно доречними були гуморески Павла Глазового, а
також жарти українською мовою учасників КВК університету.
Студенти машинобудівного, радіоприладобудівного, інженернофізичного, факультету економіки та управління, а також інформаційних
технологій, які підготували разом з викладачами кафедри загальної мовної
підготовки і провели це свято, ще раз переконалися, що українське слово
може бути влучним і дотепним, мужнім і переконливим, ніжним і ласкавим...
А головне, якщо слово добре і щире, воно завжди дійде до людей, нестиме в
собі позитивну енергетику, сприятиме порозумінню між людьми.
Катерина Бондарчук,

завідувач кафедри загальної мовної підготовки

НОВИНИ НОВИНИ НОВИ Н И
25 січня в актовій залі ЗНТУ відбулося вручення дипломів
магістрам. Щоб привітати випускників, на свято завітало багато
почесних гостей. Дипломи отримали іноземні студенти (19 осіб),
студенти електротехнічного (29 осіб), інженерно-фізичного (16
осіб), транспортного (16 осіб), машинобудівного (22 особи) та радіоприладобудівного факультетів (21 особа), а також студенти факультету інформатики та обчислювальної техніки (20 осіб).Усього
– 143 студента, серед яких - 85 відмінників.
14 лютого студенти ЗНТУ взяли участь у міській молодіжній
акції “Автобус кохання”, приуроченій до Дня святого Валентина.
У рамках акції студенти привітали зі святом мера міста Олександра Сіна, висловивши йому свої побажання, та на тематично
оформленому автобусі відправилися до шести вищих навчальних
закладів Запоріжжя, щоб продовжити захід. Усі закохані пари
отримали приємні подарунки від організаторів. “Автобус кохання”
став традиційним для студентів нашого університету і щороку дарує позитивні емоції всім шанувальникам Дня святого Валентина.
18 лютого відбулись урочистості з нагоди 50-річчя санаторіюпрофілакторію ЗНТУ. Усі ці роки, завдяки налагодженій роботі
персоналу санаторію, успішно реалізовується програма оздоровлення та профілактичного лікування студентства. Санаторійпрофілакторій розрахований на 100 місць, а це означає, що 1000
студентів та аспірантів щороку мають змогу покращити стан свого
здоров’я за пільговими путівками.
Санаторій-профілакторій ЗНТУ - лікувально-профілактична
установа санаторного типу з амбулаторною формою обслуговування, яка працює в період навчання студентів з вересня по червень (щорічно відбувається 12 заїздів, тривалість одного заїзду - в
середньому 21 день). Санаторій-профілакторій оснащений медичним обладнанням, що сприяє наданню якісних медичних послуг
у 14 лікувальних кабінетах. Завдяки санаторію-профілакторію, в
нашому університеті кожен студент знає, що якісна освіта та міцне
здоров’я – запорука життєвого успіху.
18 лютого відбувся святковий концерт вокальноінструментальної студії VIVА, присвячений другій річниці колективу. Організатором, керівником та ідейним натхненником студії є
Оксана Радченко, яка готує надзвичайно сильних вокалістів. VIVА
– гордість та обличчя ЗНТУ, що ефектно виглядає на концертах
будь-якого рівня та спрямованості. Без вокально-інструментальної
студії не проходить жоден урочистий захід чи концерт – вона супроводжує виступи КВК, співає під час “Студентської весни” та
фестивалю СТЕМів. Колектив випробовує себе в різних вокальних
жанрах, що робить його більш універсальним та по-справжньому
народним.
З 17 по 20 березня 2011 року всі шанувальники гумору, молодості та студентської творчості зможуть відвідати ХIІI Міжнародний фестиваль «Студентські жарти-2011». Для участі у фестивалі
зберуться СТЕМ-колективи з України, Росії, Білорусі та Молдови.
Такі заходи є унікальною можливістю для молоді поспілкуватися
та позмагатися з однолітками, реалізувати свої таланти. Цей фестиваль уже 13-й рік поспіль залишається невід’ємною частиною
культурного життя нашого міста.

2 стор.

І Н Ж ЕН ЕР – М АШ ИН ОБУДІ ВН ИК

Проект

«Передові комп’ютерні технології для університетів України»
3 лютого 2011 року в резиденції посла Великої
Британії в Україні відбулась урочиста церемонія
нагородження переможців 11 Міжнародного студентського конкурсу на іменні премії Delcam.
З вітальним словом до учасників конкурсу та
керівників університетів звернувся надзвичайний
та повноважний посол пан Лі Тернер, який відзначив важливість роботи, яку виконує компанія
Delcam для розвитку науки та рівня освіти в Україні. Пан Лі Тернер наголосив також, що першочергове значення має підтримка проекту першими
керівниками університетів.Від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України промову виголосив перший заступник міністра Євген Суліма,
який сказав, що можна з приємністю констатувати, що цей проект об’єднав найпотужніші технічні
університети - Київську, Харківську, Львівську політехніки, технічні університети Одеси, Донецька,
гірничий університет і металургійну академію
Дніпропетровська та інші. Він також підкреслив,
що цей проект об’єднав зусилля всіх регіонів України - від Львова на заході до Луганська на сході, від
Житомира і Києва на півночі до Сімферополя та
Севастополя на півдні. У навчальному процесі
встановлено безкоштовно ліцензійне програмне
забезпечення на загальну суму понад 25 млн. доларів США.

2001р. в Запорізькому національному технічному університеті (ЗНТУ) було відкрито перший в
Україні навчальний центр Delcam на базі кафедри
металорізальних верстатів та інструментів. Університет отримав програмне забезпечення на суму
1,5 млн. доларів США. Програмне забезпечення
було впроваджено у навчальний процес на спеціальностях «Металорізальні верстати та системи»,
«Технічний дизайн».
Delcam є однією з провідних компаній з розроблення програмного забезпечення CAD/CAM
систем, які дозволяють конструювати деталі, виконувати реверсний інжиніринг, розробляти керувальні програми для оброблення деталей на верстатах з числовим програмним керуванням (ЧПК),
здійснювати контроль промислових виробів, також останнім часом компанія потужно розвиває
медичний напрямок.
У 2006-2010 роках у рамках загальноукраїнського проекту «Передові комп’ютерні технології
університетам України», що започаткували компанія Delcam та ЗНТУ, було відкрито ще 16 навчальних центрів у провідних технічних університетах
країни. Компанія щорічно проводить міжнародний студентський конкурс на іменні премії Delcam.
Переможці конкурсу отримують можливість пройти стажування в головному офісі фірми в м. Бірмінгемі, де всі витрати на проживання та навчання

здійснюються за рахунок Delcam.
Євген Суліма також привітав переможців щорічного конкурсу студентських робіт з використанням програм Delcam, що навчаються в українських ВНЗ, та відзначив , що проведення цього
конкурсу спільно для студентів України та Росії
дуже важливе, бо реально сприяє відновленню
наукових і освітянських зв’язків наших держав та
повністю відповідає проголошеному Президентом України В.Ф. Януковичем курсу на зміцнення
дружніх відносин у всіх галузях життя.
Директор фірми Delcam Х’ю Хамфріс розповів про заходи, що відбулись у 2010 році, зокрема
про відкриття навчальних центрів у Полтавському
національному технічному університеті та Донецькому національному технічному університеті, а
також проведення на базі Севастопольського національного технічного університету I Міжнародної
конференції «Інформаційні технології Delcam в
освіті та наукових дослідженнях».
Наступна частина церемонії була присвячена
вшануванню переможців. Цього року перше місце
поділили студенти Пензенського державного університету (Микола Чернишов та Артем Тарабрін) і
Севастопольського національного технічного університету (Віталій Манчук та Олексій Коваленко).
Декілька робіт, зокрема Донбаської державної машинобудівної академії, НТТУ«Київський
політехнічний університет», представників Сум,
Дніпропетровська та інші відзначено нагородами
III-IV ступенів та за особливі досягнення.
Ректор ЗНТУ Сергій Бєліков та проректор
НТУУ«КПІ» Геннадій Варламов висловили щиру
вдячність послу Великої Британії Лі Тернеру за високий рівень проведення церемонії, яка уже втретє
відбулася в особистій резиденції посла, директорові Х’ю Хамфрісу за його подвижницьку працю
в освітянській галузі та зазначили, що присутність
першого заступника міністра Євгена Суліми свідчить про державну підтримку подальшої реалізації проекту. Погоджено, що наступний навчальний
центр Delcam буде відкрито у квітні 2011 року в
Луцькому національному технічному університеті,
а всі учасники проекту зберуться на II Міжнародну конференцію в м. Севастополі у травні 2011р. та
будуть запрошені до Запоріжжя в ЗНТУ у жовтні
для відзначення десятиріччя співпраці Delcam з
українськими університетами.

Ірина Павлюченко,

координатор проекту
«Передові комп’ютерні технології
університетам України»

10 березня 2011 р.
Ярмарок вакансій
З 2 по 5 лютого 2011
року студенти та випускники ЗНТУ мали змогу
відвідати міжрегіональний
ярмарок вакансій “День
кар’єри”, який проходив у
приміщенні
найбільшого
виставкового
комплексу
південно-східної України
“Козак-палац”. Паралельно
з цією подією проводилась
XII Міжрегіональна спеціалізована освітня виставка
“Абітурієнт-2011” та виставка “Освіта для бізнесу”.
Актуальність
ярмарку вакансій для студентів
полягає в тому, що саме
молодь – головна рушійна
сила сучасного світу. Одним із перспективних напрямків залучення молоді у
суспільних процесах країни
є забезпечення її робочими
місцями. Окрім безпосередньо працевлаштування, ярмарок вакансій – це прямий
контакт з роботодавцем, а
також можливість зрозуміти ситуацію на ринку праці.
Експонатами на ярмарку
вакансій були промислові
підприємства, банки, фінансові установи, будівельні та
торгові компанії, комунальні заклади, навчальні та наукові центри.
В урочистому відкритті взяли участь: заступник
голови облдержадміністрації Микола Ярмощук, начальник управління освіти
і науки облдержадміністрації Олександр Вєрозубов,
директор Запорізького обласного центру зайнятості
Ірина Дудник, ректори провідних навчальних закладів
області.
Спочатку не всі студенти були готові до зустрічі з
реальними вимогами роботодавців і досить обережно
підходили до стендів компаній. Однак ті, хто зважився, отримали цінний досвід
діалогу з роботодавцями.
Роботодавці, у свою чергу,
відзначили високий організаційний рівень ярмарку,
велику кількість відвідувачів та активність молоді.
Анна Стукало,

кореспондент газети
“Інженер-машинобудівник”
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Всеукраїнський конкурс
студентських наукових робіт
за напрямом “Зварювання”
Завершена трирічна робота.
За ініціативою кафедри ОТЗВ Запорізький національний технічний університет був призначений базовим з проведення всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання”.
Конкурс – це робота, яка дала чітке визначення як потенціалу
кафедри, так і в цілому рівню можливостей та якості підготовки спеціалістів, магістрів з напряму „Зварювання”.
Протягом трьох років рівень активності підвищувався:
- 2008/2009 н.р. – 34 роботи (17 ВНЗ);
- 2009/2010 н.р. –43 роботи (22 ВНЗ);
- 2010/2011 н.р. – 45 робіт (22 ВНЗ).
Конкурсною комісією були прорецензовані підготовлені анотації
робіт, які брали участь у конкурсі. Видання збірника анотацій – прерогатива ЗНТУ, таку роботу не проводять інші конкурсні комісії.
Всі заходи конкурсу були спрямовані та чітко виконані „Програмою”. На підсумкову конференцію прибуло 45 студентів і 16 наукових керівників – членів конкурсної комісії.
Робота конференції проходила у двох секціях: „Зварювання” (керівник проф. Биковський О.Г.) і „Зносостійкість” (керівник доц. Андрущенко М.І.). Результати обговорювалися гласно. Справедливість
суддівства з задоволенням була сприйнята учасниками. Як результат - 15 учасників нагороджені Дипломами переможців. Серед них
– студенти НТУУ „КПІ”, ПДТУ, ЗНТУ, Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, ДДМА, Національного
університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, ТНТУ, ВНТУ,
Кіровоградського національного технічного університету, ЧДТУ,
ХНУ, ПДАА. 5 студентів відзначені подяками оргкомітету.
Переможці отримали сувеніри від кафедри ОТЗВ. Беручи
за принцип: заходи з НДРС – це
атестаційний паспорт ЗНТУ, –
кафедра, сектор НДРС, відділи
та служби університету доклали
максимум зусиль, часу, а головне – своєї душі для виконання
програми конференції. Особливо треба відзначити колектив
кафедри ОТЗВ, сектор НДРС, відділ друку, НМВ, ЦІТ, автогосподарство та допоміжні підрозділи (відділ охорони) за вражаючу відповідальність та бажання зробити якнайкраще.
Учасникам конкурсу була запропонована
цікава культурна програма. Запорізьким обласним театром молоді
була показана вистава
«Есенин... Ночь... Миг...
Англетер», у день підбиття підсумків конференції на чудовій екскурсії наші гості мали
змогу ознайомитися з
історичним минулим
та сьогоденням м. Запоріжжя, історією запорозького козацтва. Набуттям нових знань у спеціальності зварювання стала екскурсія до
салону-виставки «Тріада».
Своє задоволення високим рівнем організації конкурсу учасники висловили на урочистому закритті конференції та вже встигли
поділитися своїми враженнями у газетах своїх ВНЗ.
Слід відзначити незвичайність урочистого відкриття конференції: учасників вітали (театралізовано) представники Козацького
війська. Всі були просто в захваті від побаченого. Про таку зустріч
подбав доцент Бережний С.П., який загалом був ключовою фігурою
в організації конкурсу.

Минулого року МОН
України відзначив, що
ЗНТУ – один з найкращих організаторів всеукраїнського конкурсу
студентських наукових
робіт. Такий високий
рівень гідний патріотів
„машинки”.
Низький уклін усім,
хто сприяв нашому успіху!
Михайло Бриков,

завідувач кафедри ОТЗВ

Ж І Н КА В І С Т О РІЇ
Хіба мало було жінок в світі, що змінили хід історії? Непохитна і безкопромісна Маргарет Тетчер, яка досягла верхівки
влади, орієнтованої на чоловічу перевагу. Феміністка Глорія
Стайнем, ім’я якої завжди спадає на думку, коли обговорюються питання, пов’язані зі ставленням до прав жінки. Такі рідні
для всіх українців імена Лесі Українки та Ліни Костенко.
З біографій цих представниць жіноцтва зрозуміло, що їх діяння сягли мало не вселенського масштабу. І хіба, дивлячись на
них, можна назвати таких жінок слабшою половиною людства?
Хіба кожен чоловік у світі здатен зробити все те, чого досягли
ці жінки? Навряд.
Жінка унікальна за своєю природою. Жінка може злякатися
павука або миші, розплакатися через дрібницю, але коли трапляється глобальна критична ситуація, вона опановує себе і поводить себе краще за деяких чоловіків. Проте упродовж усієї історії людства функції і обов’язки жінки в суспільстві постійно
змінювались. Окрім природної ролі дітонародження і материнства, права жінки то прирівнювались до чоловічих, то принижувались до рівня служниць. Але якщо все ж таки зануритись
в історію, можемо побачити, що жінка часто прагнула бути на
рівні з чоловіком. І сама від цього страждала. Тоді, на панщині,
вона жала пшеницю, а десь у сіні горлала від самотності й голоду її дитина. Так, тоді вона не мала іншого вибору, але хіба це
правильно? Без сумнівів, жінка може і має бути сильнішою –
морально, психологічно. Вона завжди мала силу волі, як Леся
Українка, силу думки, як Жанна д’Арк, силу слова, як Ліна Костенко. І саме такі сили примусили цей світ змінитися.
Та що б там не казали, головна мета, роль, функція жінки в
історії – бути поруч із мужчиною. З сином, чоловіком, батьком.
Бо жінка – це його опора, це його притулок, де він ховається від
невдач, це його стимул до дії, це його вічне кохання, що надихає
його на життя!
Євгенія Яремчак, студентка ГП-418

Увага: конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад :
доцента кафедри «Фізичної культури і спорту»
–1
доцента кафедри «Фізичне матеріалознавство »
–1
доцента кафедри «Програмні засоби »
–1
доцента кафедри «Економічна теорія та підприємництво »
–1
старшого викладача кафедри « Металорізальні верстати
та інструмент»
–2
старшого викладача кафедри «Електропривод
та автоматизація промустановок»
–1
старшого викладача кафедри «Фізика»
–1
Термін подання заяв – один місяць від дня оголошення конкурсу в газеті. Документи подаються на ім’я ректора університету. Заяву перед поданням необхідно зареєструвати у відділі діловодства університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

4 стор.
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Концерт
Анатолія Сердюка
«Кохання як шпага, гумор як щит»
Бернард Вербер
Кохання – зброя при атаці, гумор – при захисті. Ці два почуття
не завжди щирі, ними володіє не кожен і вони не даються при народженні. Вони не природні. Вони штучні. Людина пізнає їх з часом.
І навіть не за допомогою батьків та вчителів. Так, вони проявляють
турботу, навчають, вказують на кращі сторони всіх сфер буття, але,
якщо розібратися, вони не здатні навіть роз’яснити дитині ці поняття. Наприклад, 6-річний хлопчик дивлячись з батьком гумористичну
телепередачу, спитає: «Тату, а чому ти смієшся?». Десять людей з десятьох не зможуть вказати дитині ту межу між смішним та несмішним, дотепним та ні. Бо кожна людина в більш-менш свідомому віці
та стані обирає її сама. У кожного вона різна. Її неможливо нав’язати
та примусово привчити до неї.
Ще більш складно роз’яснити що таке кохання, бо коли вас прохають відповісти на це питання, як би ви не намагалися, але чітко
сформулювати свою відповідь вам навряд чи вдасться. Гумор все ж
таки частково можна нав’язати модою, часом та суспільством, яке
тебе оточує. А ось навчити кохати та любити на почуттєвому рівні, незалежно та по-своєму, неможливо. Тут всілякі переконання та
примус лише завадять. Батьки, які забороняють тобі гучно слухати
улюблений heavy metal, дівчина, яка обожнює фільм «Сутінки» та
прохає тебе переглянути його разом, лише дають привід до сварки.
Адже якщо ти любиш щось або кохаєш когось, ти не знаєш за що, але
кохаєш. Ти робиш свій вибір і він тобі подобається. Тобі від цього добре. Ти щасливий. Наперекір усім. Звісно, можливо з часом твої смаки зміняться, життєві пріоритети стануть іншими, але ці рішення ти
приймеш самостійно. І ніхто твоїм радником стати так і не зможе. І
ось тільки тоді, коли ти самостійно все відчуєш, тобі вдасться самому обрати ту межу між «твоїм» та «чужим».
Завжди прагніть до кохання.
Вчіться цьому почуттю. Любіть,
як в останній раз, не шкодуючи
сил та часу, бо жити кохаючи,
легше. Не марнуйте свій час на
ненависть, заздрість та егоїзм.
Цього й так вистачає в нашому
житті. Кохайте та прагніть бути
коханим, шануйте і любіть своїх
батьків та свою країну, пишайтеся
її культурою. Живіть з позитивом у
серці. Незважаючи ні на що. Так легше. Частіше усміхайтеся та допомагайте
іншим, бо, як кажуть, той, хто жартує, – живе! Та використовуйте кохання, щоб атакуючи, «зачепити» якнайбільшу кількість оточуючих,
а на всі образи у ваш бік відповідайте та «захищайтесь» гумором. І на
чергове прохання коханої дівчини переглянути фільм про вампірів,
здивуйте її та погодьтеся. І можливо, з цього моменту ви завжди будете дивитися разом футбол.
Вічного вам кохання та прекрасного почуття гумору!
Олег Баглик,

студент ГП-418
Редактор

Ганна
Єренбург

18 березня 2011 р. о 17-00 в театрі ім. В.Магара відбудеться концерт композитора-пісняра Анатолія Сердюка «Краю мій рідний».
Основу нової концертної програми складатимуть пісні з альбому
«Краю мій рідний», присвячені Запорізькому краю, – про Запоріжжя, Хортицю, про містечка Гуляйполе, Пологи, Оріхів, Кінські Роздори та інші.
AНАТОЛІЙ СЕРДЮК – відомий в Україні естрадний композиторпісняр, співак. Автор 150 пісень. У творчому доробку 13 дисків, 10
оригінальних сольних концертних програм, близько 1500 виступів в
Україні й за кордоном, 17 відеокліпів, музичний телефільм, 4 авторські нотні збірники.
Працює в стилі української естрадної пісні й поп-музики. Пісням притаманні глибока змістовність, виразна мелодійність, народність. У репертуарі – мелодійні ліричні пісні, романси, унікальні
“махновський” і козацький цикли пісень з елементами театралізації у виконанні. Пісні А.Сердюка постійно звучать в ефірі українського та запорізького радіо й телебачення, вивчаються в школі.
Закінчив Мелітопольське училище культури (диригент хору),
Харківську академію культури (диригент духового та естрадного
оркестрів), Запорізький національний університет (журналіст).
Навчається в аспірантурі ЗНУ (українська філологія).
Володар мистецької премії ім. Д.Луценка «Осіннє золото», лауреат, дипломант і призер двадцяти українських та міжнародних
пісенних конкурсів і хіт-парадів. Член Асоціації діячів естрадного
мистецтва України, член Національної спілки журналістів України.
Приблизно третину програми артист виконає в супроводі джазоркестру Запорізького цирку. Добре відомі пісні «Запоріжанки»,
«Ранок у місті», «Краю мій рідний» та інші звучатимуть по-новому
– в джазовому аранжуванні. Подібну музику зараз можна почути
дуже рідко – вона стала елітарною і тому її звучання надто дороге
для пересічного слухача.
У концерті будуть виконані й найкращі ліричні пісні та романси
А.Сердюка («Не покидай меня, любовь», «Шипшина» та інші). Кілька
пісень пролунають у дуеті з київською співачкою Анастасією Шергіною. У концерті також братиме участь шоу-балет.
Виконання пісень супроводжуватиметься демонстрацією унікальних відео- й фотоматеріалів, присвячених нашому краєві і зроблених відомим мандрівником Володимиром Супруненком.
Профком студентів, аспірантів і докторантів
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