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МАШИНОБУДІВНИК

ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
День Соборності України

ВІЗИТ ДЕЛЕГАЦІЇ ЗНТУ ДО БАРНАУЛА

Двадцяте століття
залишило
нам у спадок величні події минулого,
які, віддаляючись,
не втрачають своєї
значущості та актуальності, потребуючи
осмислення сконцентрованого в них історичного
досвіду боротьби українства за свободу, незалежність, державність. До таких
подій належить 22 січня 1919
року - день ухвали Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цій
даті судилося навічно вкарбуватися в історію України
величним національним святом - Днем Соборності.
Саме того зимового дня в золотоверхому Києві під
перегук дзвонів Святої Софії було ухвалено рішення про
об’єднання двох розділених історичною прірвою гілок
українського народу. В Універсалі Директорії УНР наголошувалося: “Здійснились віковічні мрії, якими жили
і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка”.
Так, спираючись на заповітні мрії і широке волевиявлення обох частин українства, враховуючи об’єктивні
історичні, політичні, духовні, правові аспекти цього
тривалого й болісного процесу, постала єдина соборна
Українська держава.

14-16 грудня 2011 року делегація Запорізького національного технічного університету на запрошення ректора Алтайського державного
технічного університету ім.І.І.Ползунова (м. Барнаул Алтайського краю
Російської Федерації) Коршунова Л.О. відвідала цей вищий навчальний
заклад для участі в урочистих заходах з нагоди його 70-річчя.
ЗНТУ і АлтДТУ є вишами-партнерами, між нами укладено Договір про співробітництво. У грудні 2010 року делегація АлтДТУ відвідала ЗНТУ і взяла участь у святкуванні 110-річчя ЗНТУ. Обидва внз
пов’язує спільна історія, адже саме на базі евакуйованого в 1941 р. до
Барнаула Запорізького інституту сільгоспмашинобудування(тогочас
на назва ЗНТУ) було утворено Алтайський машинобудівний інститут
(нині – АлтДТУ ім. І.І.Ползунова).
До складу делегації ЗНТУ входили Сергій Борисович Бєліков, д-р
техн.наук, професор, ректор ЗНТУ; Олександр Миколайович Андрієнко, канд..техн.наук, доцент, проректор з гуманітарних питань і міжнародних зв’язків; Микола Васильович Дєдков, канд..іст.наук, доцент, декан гуманітарного факультету; Валерій Валерійович Ігнашов, заступник
голови студентського самоврядування.

Ганна Крамарева, зав. сектору наукової бібліотеки ЗНТУ

Увага: конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад :
доцента кафедри «Хімія та екологія»
доцента кафедри «Правознавство»
доцента кафедри «Радіотехніка та телекомунікації»
старшого викладача кафедри «Системний аналіз
та обчислювальна математика»
старшого викладача кафедри «Механіка»
викладача кафедри «Інформаційні технології в туризмі»
асистента кафедри «Фінанси та банківська справа»
асистента кафедри «Комп'ютерні системи та мережі»

–1
–1
–1
–1
–1
–1
–1
–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

Членам делегації була надана можливість докладно ознайомитися
з матеріально-технічною базою АлтДТУ, який у регіоні від Уралу до
Тихого океану посідає третє місце слідом за Томським і Тюменським
університетами: навчально-лабораторними корпусами (в тому числі
новітнім семиповерховим, уведеним до ладу під час святкування 70-річчя АлтДТУ), приміщеннями кафедр, навчальних аудиторій, лабораторій, малих інноваційних фірм при кафедрах, Ползуновським науковим
центром.
Делегація ЗНТУ двічі була на прийомі в ректора АлтДТУ Коршунова Л.О.: одразу по приїзді і під час прийому всіх делегацій ВНЗ, що
прибули для участі в урочистостях. Члени делегації взяли участь також
в урочистому засіданні вченої ради АлтДТУ в актовій залі університету
та в урочистих зборах, присвячених ювілею, які відбулися в Алтайському крайовому театрі драми ім.В.М.Шукшина.
З начальником управління міжнародних зв’язків АлтДТУ Сковородниковим В.В.було обговорено перспективи розвитку двосторонніх
відносин і зміст додаткової угоди до Договору про співробітництво між
ЗНТУ і АлтДТУ.
Під час візиту делегації була надана можливість ознайомитися з
приміщеннями, в яких навчалися студенти Запорізького інституту сільгоспмашинобудування, евакуйовані до Барнаула в 1941 р., і мешкали викладачі та студенти. Було вивчено також досвід організації і діяльності
студентського самоврядування в Алтайському технічному університеті,
в тому числі особливості функціонування так званого студентського
уряду, студентського профкому.
В архіві Алтайського державного технічного університету опрацьовано архівні справи 1941-1944 рр., тобто періоду перебування нашого
університету в евакуації.
Микола Дєдков, декан ГФ
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Зміни в системі атестації науковців

25 січня - День студента

Як
відомо,
Вищу атестаційну
комісію України
було реорганізовано і її повноваження покладено
на Міністерство
освіти і науки,
молоді та спорту
України. У структурі міністерства
створено Департамент атестації
кадрів, на який
в основному покладено
виконання функцій з
атестації наукових та науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації. У новій системі атестації буде
збережено всі її ланки. Працюватимуть спеціалізовані вчені ради
в ВНЗ III-IV рівнів акредитації і відповідних наукових та науковотехнічних установах, експертні ради.
Підсумкові рішення з питань присудження наукових ступенів та
присвоєння вчених звань, як і з усіх інших питань, що стосуються
атестації вчених, будуть прийматися Атестаційною колегією. Це міжвідомчий орган, до складу якого увійшли провідні вчені університетів і державних академій наук. Очолюватиме Атестаційну колегію за
посадою міністр освіти і науки, молоді та спорту України.
Суттєво скорочено кількість експертних рад. Замість 45 тепер діятиме 28 рад. Це сталося завдяки об’єднанню близьких за змістом
діяльності експертних рад. Суттєвим є перерозподіл повноважень
між експертними та спеціалізованими вченими радами в підготовці
експертних оцінок дисертацій, що надходитимуть до МОНмолодьспорту.
Спеціалізовані вчені ради були і є провідною ланкою атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Однак
при цьому будуть суттєво посилені вимоги до створення самих спеціалізованих вчених рад. Зросте їх кількісний склад, а разом з тим і
авторитетність рішень. Керівникам наукових установ та навчальних
закладів доведеться прискіпливіше підходити до питань формування кадрового складу спецрад.
При цьому до спецради повинні входити вчені, які на постійній
основі працюють у тому чи іншому навчальному закладі, науковій
установі. Віднині для відкриття спецради в університетах, що належать до системи МОНмолодьспорту, обов’язковим буде відповідне
рішення вченої ради ВНЗ. Решту спецрад відкриватимуть, як і раніше, на клопотання академій наук та інших міністерств і відомств, у
системі яких функціонують навчальні заклади і наукові установи.
Вся офіційна інформація, що стосувалася системи атестації вчених в Україні, охоплюючи оголошення про захисти докторських і
кандидатських дисертацій, публікувалися у «Бюлетені Вищої атестаційної комісії України» і журналі «Науковий світ». Це були щомісячні видання, які надходили за передплатою та у вільний продаж.
Їх естафету взяв на себе «Атестаційний вісник Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України», що виходитиме в державному видавництві «Педагогічна преса».
Тут друкуватимуть нормативну документацію та консультації
фахівців міністерства відповідного напряму, оголошення про захист
дисертацій, рішення про присудження вчених звань і наукових ступенів. Тому здобувачам корисно буде знати, що адреса видавництва
«Педагогічна преса» – м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 (деталі на сайті www.pedpresa.com.ua). Віднині саме сюди треба надсилати оголошення про захист дисертацій.

Фаворит імператриці Єлизавети
генерал-ад’ютант Іван Шувалов, напевно, й не думав, що з його легкої
руки саме 25 січня стане днем народження вищої школи, а згодом – Днем
усього студентства.
Було це в далекому 1755 році, коли
він схвалив проект Московського університету, розроблений Ломоносовим, домігся затвердження документа
Сенатом і подав його на підпис Єлизаветі Петрівні. Він намагався
приурочити відкриття першої в царській Росії навчальної установи
до іменин своєї матінки Тетяни Петрівни. «Дарую тобі університет,
– сказав він їй 25 січня, коли імператриця підписала Указ про його
створення – для підготовки вчених синів держави».
А в 1835 році цар Микола I наказав об’єднати в одне свято іменини університету і Тетянин день. І саме відтоді студенти святкують
двічі – 25 січня і 17 листопада.
Святкування «професійного» дня студента в давнину мало традиції і ритуал – влаштовували урочисті акти з роздачею нагород і
промовами. Спочатку це свято відзначали дуже пишно і тільки в
Москві. Щорічне святкування було для міста справжньою подією.
Воно складалося з двох частин: нетривалої церемонії в будівлі університету і шумного народного гуляння, участь у якому брала майже
вся столиця, а класичний студентський гімн Gaudeamus igitur звучав
повсюди.
З XVIII – першої половини XIX ст. цього
дня виголошували промови на честь закінчення навчального року та
роздавали нагороди. До
речі, цього дня квартальні вартові навіть не
чіпали «надто веселих»
студентів. А якщо і наближалися, то козиряли
і «осведомлялись»: «Не
потребує пан студент допомоги?».
Незважаючи на те, що
історія свята сягає своїм
корінням у давні часи,
традиція відзначати цей
день живе і понині. Студентська братія, яка влаштовувала пишні гуляння понад сто років тому, так само і в ХХІ сторіччі гучно і весело відзначає свято молодості, прагнення до знань,
завзяття і оптимізму.
Крім того, студент ніколи не втратить шансу відпочити від навчального процесу, бо, як говорить народна мудрість, - «від сесії до
сесії живуть студенти весело». І це, мабуть, правильно, адже студентські роки — найкращі, і згодом студенти і студентки згадуватимуть
цей час як яскраву сторінку свого життя, а своїх колег по студентській лаві, суворих і лояльних викладачів, свого ректора і декана,
коменданта гуртожитку і методиста, як колоритні постаті чудових
студентських часів.
Це свято відзначають і в різних країнах. Якими шляхами вонодійшло до нас, важко сказати, але студенти вважають святкування
цього дня своїм священним обов’язком і підкріплюють його різними
концертами, виставками, жартами й примовками. Цього дня зазвичай у навчальних закладах весело не лише в коридорах та актових
залах, але й на парах, адже викладачі теж були студентами.
Щиро вітаємо всіх студентів зі святом! Наснаги, творчості, креативу, успіхів у всіх сміливих починаннях, кохання і вірних друзів на
все життя! З Днем студента!

Інтерв’ю першого заступника міністра Євгена Суліми

газеті «Освіта України» від 24.10.2011 № 81-82
http://www.mon.gov.ua/

Профком студентів, аспірантів, докторантів
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Вітаємо Демиденка Олександра Івановича з

Вітаємо Івщенка Леоніда Йосиповича

60-річчям!

з 70 – річчям!

Олександр Іванович прийшов працювати в ЗНТУ
в 2002 році визнаним в Україні і за кордоном художником, маючи за плечима досвід керівної роботи в Запорізькій організації Національної спілки художників
України.
Він відповідальний, вимогливий керівник, добрий організатор, здатний спрямувати роботу підлеглих у необхідному напрямку, підтримувати творчу,
натхненну атмосферу в колективі. Саме ці риси допомогли йому у великій і кропіткій роботі з відкриття в
ЗНТУ кафедри „Дизайн”.
Олександр Іванович об’єднав на кафедрі досвідчених фахівців, яким притаманний пошук нового, прогресивного, перспективного як у навчальному, так і в творчому процесі. І це дало свої результати. В
2007 році відбувся перший випуск спеціалістів зі спеціальності „Дизайн” за
спеціалізацією „Промисловий дизайн”. Вже через рік, у 2008 році, відбувся
набір і на другу спеціалізацію – „Дизайн інтер’єру”. З року в рік росте престиж
дизайнерської освіти в ЗНТУ, про що свідчить і високий конкурс на вступних іспитах на напрям підготовки „Дизайн”. Багато уваги завідувач кафедри
приділяє підвищенню наукового рівня викладацького складу кафедри, участі
в міжнародних форумах, всеукраїнських конференціях і виставках з упровадження наукових досліджень, демонстрації творчих досягнень, спрямованих
на підвищення професійного рівня науково-педагогічного складу.
У полі зору Олександра Івановича - розширення матеріальної бази кафедри, впровадження в навчальний процес комп’ютерної техніки та відповідного програмного та методичного забезпечення, відкриття та обладнання
нових спеціалізованих майстерень, підготовка навчальних посібників і нових
курсів лекцій.
Олександр Іванович постійно опікується участю студентів кафедри „Дизайн” у міжнародних і всеукраїнських форумах з дизайну, на яких якість проектів, поданих студентами ЗНТУ, постійно підвищується. Особливо успішною стала участь студентів ЗНТУ в міжнародному форумі „Дизайн-освіта
- 2011”. На ньому були представлені курсові та дипломні роботи студентівдизайнерів 35 вищих навчальних закладів. Роботи студентів ЗНТУ визнані
кращими й посіли 3 перші місця в номінації „Промисловий дизайн”. ЗНТУ
заявив про себе як одного з лідерів серед ВНЗ у спеціалізації „Дизайн промислових виробів і об’єктів” в Україні. Це великий успіх кафедри і її керівника Демиденка Олександра Івановича.
Велику педагогічну та організаторську роботу Олександр Іванович
успішно поєднує з плідною творчою діяльністю. Він брав участь у більш ніж
60-и всеукраїнських і міжнародних художніх виставках, має 12 персональних
виставок. За великі творчі досягнення Олександрові Івановичу присвоєне
почесне звання „Заслужений художник України”, його ім’я увійшло до “Енциклопедії сучасної України”, а також до “Всесвітньої енциклопедії діячів
культури”. Олександр Іванович – енергійна, комунікабельна, доброзичлива
людина. Все, що він робить, робить талановито. Відбиток любові, творчої
наснаги, бажання приносити радість лежить на всьому, до чого торкаються
його руки: чи то кермо автомобіля, чи створені картини, чи вирощений ним
дивний за смаком виноград.
Вітаючи Вас, шановний Олександре Івановичу, з визначним ювілеєм, щиросердно бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного щастя. Нехай відкриваються перед Вами нові шляхи до успіху та процвітання, а Ваша праця й надалі
множиться новими здобутками та увінчується гідними нагородами!

Л.Й. Івщенко працює в університеті з
1969 року. За цей період він пройшов шлях
від інженера НДС до директора машинобудівного інституту, завідувача кафедри
„Металорізальні верстати та інструмент”.
Він зарекомендував себе як досвідчений
фахівець і організатор, його поважають
студенти, шанують колеги як суворого,
але справедливого наставника. Івщенко
Л.Й. щоденно проводить цілеспрямовану
ідейно-виховну роботу зі студентами та
викладачами кафедри та інституту, він обраний академіком Української академії
триботехніки та членом спеціалізованої
вченої ради із захисту докторських дисертацій національного транспортного університету (м. Київ), зробив великий
внесок у питання підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів для
подальшого розвитку машинобудування в галузі виробництва авіаційних
двигунів в Україні.
Під його керівництвом розроблено новий напрямок у підготовці фахівців зі спеціальності „Металорізальні верстати та інструмент”. За його
безпосередньої участі відкрита та відпрацьована спеціальність „Дизайн”
(технічний), на базі якого створена самостійна кафедра.
Івщенко Л.Й. організував в університеті проект „Передові комп’ютерні
технології для університетів України” на основі співпраці ЗНТУ - Delcam
(Велика Британія). За 10 років існування співпраці з фірмою Delcam були
створені за участі Івщенка Л.Й. філії центру з комп’ютерної підготовки фахівців у 20 університетах України. Організовано навчання українських інженерів і магістрів у рамках міжнародного союзу „Tempuc”
Леонід Йосипович керує аспірантурою та докторантурою. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації. Неодноразово Івщенко
Л.Й. ставав лауреатом виставок „Інноваційні технології в освіті” як керівник науково-дослідних робіт з удосконалення автодвигунів. Цього року
наукова робота Івщенка Л.Й. подана на розгляд комітету з присудження
Державної премії у галузі науки і техніки.
Л.Й. Івщенко - майстер спорту СРСР з кульової стрільби; протягом 17
років захищав честь області та України на змаганнях – був рекордсменом
ДТСААФ СРСР, неодноразовим призером всесоюзних студентських ігор,
чемпіон України. За сумлінну працю Леонід Йосипович неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Запорізької обласної держадміністрації,
Міністерства управління освіти і науки України.
Л.Й. Івщенко має 147 наукових робіт, у тому числі 21 патент та авторські свідоцтва, 2 монографії і 3 підручники.
Вітаючи з ювілеєм, щиро бажаємо Вам, шановний Леоніде Йосиповичу,
міцного здоров’я , творчого натхнення, успіхів у праці і науці.

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ, КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ „ДИЗАЙН”

Колектив кафедри “Металорізальні верстати та інструмент”

Вітаємо
Коваленка івана івановича з 75-річчям!
29 січня 2012 року виповнюється 75 років
кандидату технічних наук, доцентові кафедри
«Автомобілі» Коваленку Іванові Івановичу!
Народився Іван Іванович 29 січня 1937р., в
с. М-Токмачці Оріхівського району Запорізької
області.
З 1944 року навчався в Малотокмацькій середній школі Оріхівського району Запорізької
області.
По закінченні школи в 1955 році поступив
до Оріхівського технікуму механізації сільського господарства, який успішно закінчив у 1958
році.
Після служби в Радянській армії (з 1958 по 1961 рік) зарахований на перший курс Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я. Чубаря, який закінчив у 1966 році з відзнакою та отримав кваліфікацію інженера-механіка зі
спеціальності «Автомобілі і трактори».
У 1970 - 1973 роках навчався в аспірантурі на денному відділенні при кафедрі «Автомобілі» Московського автомеханічного інституту. В грудні 1973
року захистив кандидатську дисертацію.

Трудову діяльність у нашому університеті розпочав з 1966 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента. За цей період опанував курси з
нарисної геометрії та креслення, автомобілів, основ конструкції, конструкції
ДВЗ, машин з ДВЗ, систем ДВЗ, основ ергономіки та дизайну автомобіля та
інші. Брав участь у низці науково-дослідних робіт підприємств автомобільної
промисловості. Результати наукових досліджень доповідалися на наукових
конференціях та впроваджені у виробництво і навчальний процес кафедри
«Автомобілі» ЗНТУ.
На високому професійному рівні виконує навчально-методичну роботу. Підготував і опублікував понад 20 науково-методичних робіт з навчальних дисциплін спеціальностей «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та
«Двигуни внутрішнього згорання». Є куратором 1-2 курсів студентів денної
форми навчання. За успішну роботу в університеті нагороджений нагрудним
знаком «За бездоганну працю» I-го ступеня, почесною грамотою МОН, почесною грамотою відділу освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.
Вітаємо Вас, шановний Іване Івановичу, зі славетним ювілеєм! Бажаємо
Вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, творчого довголіття та подальших творчих успіхів!
Колектив викладачів, співробітників і студентів транспортного факультету

4 стор.

31 січня 2012 р.

І Н Ж ЕН Е Р – М АШ ИН ОБУДІ ВН ИК

Цікава філософія

Свято прекрасного

Нещодавно
на
кафедрі
філософії
ЗНТУ відбувся захід
на тему «Філософія
в добу Просвітництва: М.В.Ломоносов
як учений і філософ.
Роль України у формуванні особистості
вченого».
Заняття
проводили
викладачі О.М. Повзло і В.В. Гордійченко. Останній був у образі видатного
українського просвітителя, вченого, філософа – Мелетія Герасимовича
Смотрицького. Саме за підручниками Смотрицького («Лексикон словеноруський») М.В. Ломоносов учився грамоті. І безперечно, це не могло
не вплинути на формування й розвиток його особистості.
Ім’я Михайла Васильовича Ломоносова посідає почесне місце серед
імен діячів культури і науки. У своїй науковій діяльності Ломоносов
був виразником передових тенденцій сучасної йому науки. Він зробив
великий внесок майже в усі галузі знання: фізику, хімію, астрономію,
приладобудування, геологію, географію, мовознавство та хімічне виробництво, був автором фундаментальних законів фізики і хімії, творцем
наукових осн ов хімічної науки й нової галузі знань – фізичної хімії.
Наукову діяльність Ломоносова можна схематично поділити на три
періоди: до будівництва хімічної лабораторії він був присвячений теоретичним дослідженням у галузі фізики й хімії; другий період - час від
збудування хімічної лабораторії до 1757 р. У ці роки Ломоносов займався розв’язанням різних питань теоретичної і експериментальної хімії. І
третій період – це період з 1757р. до смерті Ломоносова. Протягом цього
часу Ломоносов, крім загальних занять, приділяв багато часу роботі в
галузі різних прикладних наук і адміністративній діяльності.
Увагу студентів привертали виставки репродукцій та антикварної
літератури, а також колекція старовинних монет. Невимушена, дружня атмосфера заходу забезпечила не тільки жваву дискусію і залучення
учасників до полеміки, а й дозволила студентам обговорити нагальні для
них питання освіти.

27 грудня у стінах нашого навчального закладу пройшов конкурс краси
серед студентської молоді «Міс та Містер ЗНТУ». Організаторами цього конкурсу стали профком студентів ЗНТУ та модельне агентство Tyana Models.
Різноманітність костюмів, зачісок та макіяжу, оригінальне поєднання
музики, хореографії та дефіле – так можна описати виступи учасників конкурсу. Найталановитіші та найгарніші дівчата й хлопці нашого університету
боролися за звання Міс та Містера ЗНТУ. Адже конкурс почався з представлення самих учасників. Перший вихід був задуманий як іміджевий, де кожен
конкурсант дефілював по сцені, а ведучий давав коротку характеристику
його достоїнств. Однією з умов заходу став творчий конкурс, учасники якого повинні були підготувати індивідуальний концертний номер. Більшість із
них підготували танцювальні номери і виконали їх досить професійно. Також
особливе місце в програмі цього свята займає танець «Бурлеск», в якому взяли участь усі конкурсанти, зарядивши весь зал енергією та драйвом. Постановкою цього танцю займалася хореограф Інна Гончар. Завдяки незвичайним
номерам та творчим ідеям цей конкурс дав можливість розкрити не тільки
зовнішню красу, а й внутрішній потенціал студентів.
Символічним закінченням свята став вихід учасників у вечірніх сукнях
та ділових костюмах, а також сама церемонія нагородження учасників. Вони
були відзначені цінними подарунками, грамотами та сертифікатами, надані
спонсорами. За рішенням журі, яке очолив ректор С.Б.Бєліков, титул «Міс
ЗНТУ – 2011» завоювала Соловей Олександра (студентка гр. РП-718), а титул
«Містер ЗНТУ – 2011» отримав Гуцуляк Дмитро (студент гр. Т-819); «Віце –
міс ЗНТУ» стала Гудкова Анна (студентка гр.Е-819), «Віце - Містером ЗНТУ»
став Голубєй Микола (студент гр.ІФФ-517), 1-ю «Віце-міс ЗНТУ» стала Закатова Яна (студентка групи ГФ-311), 1-м «Віце – містером ЗНТУ» став Григорян Яків (студент гр. М-121).
Цей конкурс був організований при підтримці спонсорів, якими були:
туристична фірма VIP тур, Іван Таксі, студія візажу Олени Кригіної, салон
чоловічого одягу «CIM», центр іноземних мов «Контакт».
Конкурс краси проходить у ЗНТУ вперше. Він став стартом для реалізації
амбіційних планів учасників, яскравим та захоплюючим святом краси та так
сподобався студентам, що є бажання його проведення і в подальшому.

Іван Різченко, ст. гр. М-160

На допомогу студентОВі
У Центрі студентського самоврядування № 4 щомісяця проходять
тренінги-семінари, які покликані допомогти студентам оволодіти навичками
ефективних комунікацій у суспільстві.
Листопад-грудень були присвячені тренінгам, які готували студентів до
працевлаштування на роботу. Це були не просто лекції про те, як правильно
складати резюме. Учасники виконували практичні вправи: вчилися піднести
себе тільки з кращого боку перед майбутнім роботодавцем, як відповідати
правильно на “незручні” запитання. Тренінги тривають по 4 години з перервою на каву-брейк.
Лютий-березень тепер будуть присвячені темі «Публічні виступи». Адже
публічний виступ - це комплекс навичок: одночасно проголошувати промову, при цьому імпровізувати, дивитися на публіку, бути для публіки цікавим,
відчувати реакцію слухачів і самому реагувати на зміну ситуації - і це тільки
початок.
Декому при виступі заважають хвилювання і скутість, буває складно
дивитися в зал, думки плутаються, хочеться швидше піти. На заняттях буде
обговорено кожну деталь публічного виступу. Тренінг розділений на два заняття по 4 години. Учасники отримують індивідуальні завдання та індивідуальний зворотній зв’язок.
Вартість курсу - 130 грн. По закінченні тренінгу учасники отримають
сертифікати.
Ведучі тренінгів Корнієнко Галина, Текуч Марія

Редактор

Ганна
МИРОВСЬКА

Світлана Олонець, ст. гр. ФЕУ-611

Куточок поезії
Чарівна мить зимова...
Іще зима. Іще сумує хата.
Так день до вечора і з ночі до зорі.
Приходив, правда, вчора Пелехатий
У вікна стукав, шастав у дворі.
Ще ж темно так, а він по щось приходив,
Прошурхотів по ринвах і замовк,
В порожні вікна, як в застиглий подив,
Знічев’я зиркав, сірий, наче вовк.
Сумує хата, сни свої ховає,
Підсліпувато задивляється в поля.
А десь вогні і повзають трамваї
З очима змій і вухами кроля.
А вдома легковажний телевізор
Подасть як шоу суміш інь і янь,
Любов і жах, економічну кризу
І зверхність Заходу, і зомбі-росіян.
І все не так. То й що? Ніхто не винний,
І навіть ті, що не сказали світу – зась!
Мигтить екран. Танцюють білі тіні
І десь ірже невпійманий Пегас.
І все не так. Бринить гірка досада.
Моє життя поставлено на кін.
Мигтить екран, і жде весни розсада,
І цілу ніч гарцює білий кінь.

Лариса Коваль

Крещение
Крещенский день всегда морозный,
Он ясный, тихий, превосходный
Господь, наверно, сам с небес
Создал его нам для чудес
Вода - живительная влага.
Ты, создающая все блага,
Сегодня Бог в тебя вложил
Все без остатка, что нажил.
От каждой капли мы твоей
Здоровы будем и добрей,
Как пьем ее или кропим,
Тебе спасибо говорим.
Пусть люди будут в этот день
Цвести и пахнуть, как сирень,
Когда детей твоих крестим,
Тебя, Господь, благодарим.
Она везде нужна всегда
Твоя священная вода!
Александр Пазюк
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