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Шановнi колеги!
Щиро вiтаю вас з днем
Першого Травня та святом
Великої Перемоги!
День Перемоги – це одне iз свят, яке
було, є i буде iстинно всенародним.
Українцi довiку вважатимуть цю дату святою для себе.
I через десятилiття найсвiтлiший
день травня приносить у кожну українську родину радiсть переможної весни далекого 1945 року.
Нехай свiтлий i теплий подих весняних свят додасть Вам оптимiзму
i бадьоростi, вiри у себе, свiй народ i
свою державу.
Бажаю мiцного здоров’я, щастя
i благополуччя, любовi та поваги,
ясного неба i вiри у славне майбутнє рiдної України!
З повагою
Сергiй Бєлiков,
ректор Запорiзького нацiонального
технiчного унiверситету

НАШI ШАНОВНI ВЕТЕРАНИ!

СТУДЕНТИ ЗНТУ

У ОБЛАСНОМУ СЕМIНАРI СТУДЕНТСЬКОГО ПРОФАКТИВУ

ЦЕРЕМОНIЯ НАГОРОДЖЕННЯ
XIV МIЖНАРОДНОГО

ПЕРЕМОЖЦIВ

СТУДЕНТСЬКОГО КОНКУРСУ

«DELCAM»

8 квiтня 2014 року в Резиденцiї
Посла Великобританiї в Українi вiдбулася урочиста церемонiя нагородження переможцiв XIV Мiжнародного
студентського конкурсу «Delcam».
У церемонiї нагородження взяли
участь заступник мiнiстра освiти i
науки України Павло Полянський,
Надзвичайний i Повноважний Посол Великобританiї в Українi Саймон
Смiт, директор компанiї DelcamPlc
Х’ю Хамфрiс, директор європейського регiону DelcamPlc Крiс Едвардс,
ректори вищих технiчних навчальних закладiв, студенти – переможцi конкурсу та їхнi науковi керiвники, переможцi та учасники конкурсу
«ArtCAM для шкiл». Делегацiю ЗНТУ
очолював ректор ЗНТУ Сергiй Борисович Бєлiков.

З 8 по 9 квiтня 2014 року за органiзацiї
Запорiзької обласної органiзацiї профспiлки працiвникiв освiти i науки України вiдбувся обласний семiнар студентського профспiлкового активу.
У заходi взяли участь голови профспiлкових бюро студентiв факультетiв
та коледжiв нашого унiверситету, а також Запорiзького нацiонального унiверситету, Запорiзької державної iнженерної академiї, Бердянського державного педагогiчного унiверситету, Мелiтопольського державного педагогiчного
унiверситету та Запорiзького педагогiчного коледжу.
Перший день семiнару пройшов у
стiнах Запорiзького Будинку профспiлок. Перед студентами виступила голова обласної органiзацiї профспiлки Надiя Гринь. Вона розповiла про дiяльнiсть профспiлок у сучасних умовах.
Виступили також її заступник Юрiй
Юдiн та голова ППО студентiв ЗНТУ
Андрiй Iванченко. Вони обговорили з
учасниками програму, мету та завдання семiнару, проект Положення про сту-

дентський гуртожиток, органiзацiю роботи постiйних комiсiй ПК ППО профбюро факультетiв, звiтно-виборчi кампанiї. Дуже корисною частиною семiнару виявився обмiн досвiдом профспiлкової дiяльностi та роботи зi студентською
молоддю. Тут студенти рiзних ВНЗ ставили один одному актуальнi запитання
та разом шукали шляхи розв’язання
того чи iншого задвдання, використовуючи приклад колег.
Другого дня, 9 квiтня, учасники семiнару обмiнювалися цiкавою iнформацiєю вже у «Машинцi». Студенти прослухали промову ректора ЗНТУ Сергiя Бєлiкова, який подiлився способами
партнерства адмiнiстрацiї ВНЗ та ППО
студентiв ЗНТУ. Також з цього питання вступив голова ППО студентiв ЗНТУ
Андрiй Iванченко. Далi слово надали
начальниковi Центру сприяння працевлаштуванню ЗНТУ Вiктору Кузьмiну,
який розповiв про дiяльнiсть Центру та
роботу з пiльговими категорiями осiб,
якi навчаються. Крiм того, був органiзований круглий стiл «Питання працевлаштування молодi, студентiв, випускникiв», який вiв Юрiй Юдiн.
Студенти продивилися презентацiї з
роботи профактиву своїх колег з областi. Це також задовольнило iнтерес учасникiв та пiшло на користь багатьом.
Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ-912
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IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК
BESTJOBFAIR 2014 — Я Р М А Р О К

Пошук мiсця роботи є одним з найважливiших завдань студента. Якою
б не була стипендiя, нам все одно хочеться мати трохи бiльше: на розваги,
власнi потреби та подорожi. Тому найкращий спосiб заробити – знайти пiдробiток або ж навiть i постiйну роботу.
Саме для допомоги студентами в цiй
нелегкiй справi 10 квiтня в аудиторiї
240 ЗНТУ вiдбувся «Ярмарок кар’єри»,
органiзований студентською органiзацiєю BEST.
BESTJobFair – це унiкальна можливiсть ознайомитися з вакансiями на
ринку працi, поспiлкуватися з робо-
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КАР’ЄРИ

тодавцями та отримати мiсце роботи,
про яке давно мрiяв. Програма заходу
включала презентацiї, виставки, тренiнги, прес-конференцiї, круглий стiл
та iнше. Що важливо, ярмарок був
органiзований самими студентами за
пiдтримки Профкому студентiв, аспiрантiв та докторантiв ЗНТУ, Центру
сприяння працевлаштуванню студентiв та випускникiв ЗНТУ, Запорiзької
торгово-промислової палати, Запорiзького обласного Центру працi для молодi, а також ректора ЗНТУ Сергiя Борисовича Бєлiкова. Захiд було орiєнтовано на студентiв усiх факультетiв
унiверситету разом зi студентами коледжiв.
На ярмарку студенти могли ознайомитися з такими компанiями, як ВАТ
«Запорiжсталь», NoosphereVentures,
Proctor&Gamble,
CarslbergUkraine,
Ernts&Young, АТ «Мотор Сiч». Також
студенти могли ближче познайомитися
з дiяльнiстю Центру сприяння праце-

влаштуванню студентiв та випускникiв
ЗНТУ, отримати вакансiї та заповнити
анкети здобувачiв.
«На жаль, студенти придiляють
увагу працевлаштуванню лише на випускних курсах. Але дуже важливо почати шукати хороше робоче мiсце заздалегiдь», – сказав Сергiй Борисович
на церемонiї вiдкриття ярмарку. Що
ж, студенти довели, що не тiльки випускникiв турбує працевлаштування –
студенти всiх курсiв були присутнi на
виставцi i жваво цiкавилися робочими
мiсцями, спiлкувались iз роботодавцями, заповнювали резюме i вiдвiдували
заходи в рамках ярмарку.
Хоча захiд подiбного формату був
першим, в стiнах ЗНТУ, вiн зiбрав чимало вiдвiдувачiв. Цiкаво, що серед
присутнiх були не тiльки студенти, а
ще й батьки, якi також цiкавилися вакансiями на ринку працi.
Катерина Шапка,
ст. гр. Е-420

ВIДКРИТТЯ 25 НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ DELCAM У ХАРКIВСЬКОМУ НАЦIОНАЛЬНОМУ УНIВЕРСИТЕТI
МIСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА IМЕНI О.М. БЕКЕТОВА

7 квiтня 2014 року в Харкiвському
нацiональному унiверситетi мiського господарства iменi О.М. Бекетова вiдбулась церемонiя вiдкриття навчального центру Delcam. На церемо-

СВЯТО

З НАГОДИ

10-РIЧЧЯ

нiї в залi вченої ради ХНУМГ iменi
О.М. Бекетова були присутнi керiвництво унiверситету, завiдувачi профiльних кафедр та студенти. Iз вступним словом виступили перший проректор ХНУМГ iменi О.М. Бекетова
Григорiй Васильович Стадник та ректор Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету Сергiй Борисович Бєлiков.
З доповiддю про розробки фiрми Delcam та спiвпрацю з пiдприємствами виступив генеральний директор DelcamPlc Хью Хамфрiс та ди-

ректор Центру САПР Олег Борисенко (м. Львiв). Про спiвпрацю фiрми
Delcam з вищими навчальними закладами України та про спiльний проект «Передовi комп’ютернi технологiї
ВНЗ України» розповiв керiвник ГНЦ
ЗНТУ-Delcam Вiталiй Юрiйович Клименко.
Пiсля доповiдей та обговорення
вiдбулося пiдписання тристоронньої
угоди мiж ЗНТУ, ХНУМГ iменi
О.М. Бекетова, DelcamPlc та передання програмного забезпечення на суму
понад 1,8 млн. доларiв США.

ПЕРШОГО ВИПУСКУ АНГЛIЙСЬКОЇ ГРУПИ СПЕЦIАЛЬНОСТI

11 квiтня на кафедрi «Електричних i
електронних апаратiв» вiдбулося справжнiсiньке свято! Першому випуску з
англiйською мовою викладання виповнилося 10 рокiв. На урочисте святкування зiбралися випускники, викладачi,
шановнi гостi в особi ректора Бєлiкова Сергiя Борисовича й декана ЕТФ
Метельського Володимира Петровича,
а також абiтурiєнти, що зацiкавилися
навчанням англiйською мовою.
Урочиста зустрiч розпочалася з промови Бєлiкова Сергiя Борисовича, який
привiтав усiх присутнiх англiйською
мовою i розповiв про цiннiсть цiєї групи. Адже саме випускники англiйської
групи працюють i цiнуються в таких
країнах як Сполученi Штати Америки,

Польща, Нiмеччина, Швецiя. . . Спецiалiсти зi знаннями англiйської мови займають досить високi посади як на пiдприємствах Запорiзької областi, так i
по всiй Українi. Студенти цiєї групи
беруть участь у рiзноманiтних олiмпiадах з математики, англiйської мови та
в загальноiнженерних змаганнях.
Декан факультету Володимир Петрович Метельський також сердечно
привiтав усiх присутнiх: «Очень приятно проводить такие мероприятия.
«Англичане» пользуются авторитетом и уважением на многих предприятиях. На данной кафедре много лучших как студентов, так и преподавателей. . . ».
На святi були врученi почеснi грамо-

«ЕЛЕКТРИЧНI

МАШИНИ I АПАРАТИ»

ти викладачам. Були показанi слайди
з випускниками рiзних рокiв на згадку про чудовi студентськi роки. Була
вiддана шана викладачам кафедри, що
стояли бiля витокiв англiйської групи,
але, на жаль, не дожили до десятирiччя першого випуску.
По закiнченнi свята абiтурiєнти, випускники та студенти були запрошенi на святковий концерт «Студвесна
Фiзико-технiчного iнституту», а абiтурiєнтам дали можливiсть поспiлкуватись зi студентами та викладачами i
поставити запитання, що їх цiкавлять.
Наталiя Ткачова,
Артем Мушкарьов,
ст. гр. Е-420

IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК
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ВЕСНА

ЕГI

ВИЗНАЧИЛА

Вже втретє до стiн Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету
завiтала справжнiсiнька весна – пора
свiтла, тепла, життя i, звiсно, кохання.
«Loveis. . . » – пiд такою темою 28 березня 2014 року вiдбулася студентська
весна Економiко-гуманiтарного iнституту ЗНТУ!
Гостi студвесни ЕГI одразу ж занурилися в атмосферу любовi, щойно переступивши порiг музею: безлiч сердець, фото щасливих закоханих пар,
вiршi про кохання, симпатичнi амури.
Що вже й говорити про те, що вiдбувалося на сценi! Талановитi студенти вмiло вiдтворили значення такого глибокого та загадкового почуття
у мистецтвi. Захопило багатство жиДЕНЬ

«WHATISLOVE?»!

вої музики, рiзноманiття музикантiв
та iнструментiв, якими вони володiють. Ми почули пiанiстiв, гiтаристiв,
барабанникiв, навiть флейтистку. Крiм
того, глядачам продемонстрували вокал: запальний, заворожуючий, чуттєвий, щирий, нiжний. Гостей студвесни
вражали й танцюристи у жвавих спортивних постановках,народних танцях,
схiдних рухах та пристрасних бальних «па».Дуже порадував виступ збiрної команди КВК ЕГI. Розгорнувся перед нами i народний обряд сватання.
Виступи обрамляла постановка, що
розповiла про передвесiльнi днi закоханої пари та друзiв наречених, звiсно,
з гумором, а також iз життєвими ситуацiями та думками, над якими слiд
замислитися.
Студентська весна Економiко-гуманiтарного iнституту завершилася на
позитивнiй нотi: глядачам запропонували бiльше десятка варiантiв iнтерпретацiї слова «кохання» на рiзний
лад.
Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ-912

НАВПАКИ

Усiм студентам та учням хоч раз у
життi хотiлося б опинитися на мiсцi
викладача. Мовляв, зараз ви мене вчите, а ось побачите, я можу краще за
вас. Саме тому 1 квiтня, в Мiжнародний День смiху, студенти Запорiзького
гуманiтарного коледжу ЗНТУ на один
навчальний день стали викладачами.
Такий збiг вийшов ненавмисно. Голова профбюро студентiв коледжу Женя Восканян говорить: «Изначально
идея была шуточная, чтобы как-то
развлечь студентов, но потом перешла в серьезное русло». I от у простий
робочий вiвторок сталося неймовiрне
– другий курс вiдправився проводити
пари для першого, а студенти третього
стали викладачами в другого. Щоправда, самим третьокурсникам знання може дати лише викладач, тому що вони
– випускники.
Цiкаво, що незважаючи на певну жартiвливiсть «дня навпаки»,
студенти-викладачi поставилися до
свого завдання дуже серйозно. Вони
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не просто виконували номiнальну роль
викладача в аудиторiї, а й читали лекцiї, проводили семiнарськi заняття i
навiть контрольнi. Тобто сам навчальний процес не змiнився, замiна вiдбулась тiльки у викладацькому складi.
Своїми враженнями з нами подiлилася
студентка-викладач Вiка Тихих: «Мне
даже захотелось стать преподавателем. Я воплотила в реальность свою
школьную мечту стать учителем».
Студенти сприйняли таку замiну
ролей дуже позитивно. Хоч атмосфера
в аудиторiях i була трохи розслаблена,
хлопцi й дiвчата з задоволенням слухали лекцiї старших товаришiв. Викладач теж знаходився в аудиторiї для
того, щоб у разi необхiдностi допомогти «колезi» вести заняття. Але менi
здалося, що викладачi просто сидiли
в аудиторiях i займалися своїми справами, а їхнiй «замiнi» не була потрiбна
допомога. Новi викладачi були добре
пiдготовленi, знали, що i як розповiдати. Важливо, що спецiальної пiдготовки до дня самоврядування не було,
студентам просто повiдомили тему пари напередоднi.
«День показал, что мы научили
студентов самостоятельности и навыку принимать решения,», – повiдомила директор ЗГК ЗНТУ Є.Т. Приходько.
Катерина Шапка,
ст. гр. Е-420

МИХАЙЛЕНКО
НАТАЛЮ ВАСИЛIВНУ
З ЮВIЛЕЄМ!

Вона дружить зi спортом з
юностi. I пiсля успiшного закiнчення фiзико-математичної школи
№28 на велике здивування вчителiв i однокласникiв вступила до
Київського iнституту фiзкультури.
Прийшовши на роботу до нашого вишу, Наталя Василiвна
не лише викладала на кафедрi
фiзичного виховання, а й тренувала команду з академiчного
веслування, пiдготувала чимало
спортсменiв-розрядникiв. Зараз
вона має спецiальнiсть методиста
лiкувальної справи i працює зi
спортсменами, що за станом здоров’я належать до спецiальних
медичних груп. Старанна, скромна, щедра душею, вона завжди
уважна до своїх пiдопiчних, за це
її поважають i колеги, i студенти.
Вiтаємо Вас, шановна Наталю Василiвно, з ювiлеєм! Вiд
щирого серця бажаємо Вам нових досягнень i успiхiв у роботi,
мiцного здоров’я, великого щастя!

Ректорат,
профкоми ЗНТУ,
кафедра ФКiС
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самбль, художнiй свист, вiршi, КВК
– чим тiльки не дивували студенти
публiку!

Сезон «Студентська весна – 2014»
продовжується! 14 березня в актовiй
залi ЗНТУ вiдбувся другий виступ
наших студентiв. Цього разу свої таланти на сценi демонстрували хлопцi
i дiвчата машинобудiвного iнституту
– транспортного i машинобудiвного
факультетiв.
Обрана тема – пiрати – одразу знайшла вiдгук у серцях глядачiв. А
прикрашений зал й декорацiя у виглядi палуби корабля, що розсiкає
хвилi, допомагали створити i пiдтримували атмосферу свободи й веселого безладу. Студенти вдало поєднали
тему навчання й пiратської романтики. Крiм того, їм вдалося вписати
номери рiзноманiтної тематики i наповнення до загальної вистави.
Номери, представленi iнститутом,
заслуговують особливої уваги. Я
впевнена, дiвчата не залишились
байдужими до хлопцiв, що демонстрували силову акробатику – вражаюча майстернiсть! Народнi танцi,
сучасна хореографiя, аеробiка, бальнi танцi, хор, iнструментальний ан-

УВАГА

Студенти машинобудiвного iнституту здивували своїх друзiв i викладачiв такими талантами, що навiть
диву даєшся, а чи до того ВНЗ той
чи iнший студент вступив? Звiсно, до
того! Це найголовнiше, що окрiм старанного навчання, хлопцi й дiвчата
знаходять час, сили i натхнення для
створення такої неповторної вистави.
Так тримати!
Катерина Шапка,
ст. гр. Е-420

КОНКУРС!

Запорiзький нацiнальний технiчний унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

доцента кафедри «Фiнанси i кредит»
доцента кафедри «Електропостачання промислових пiдприємств»
доцента кафедри «Програмнi засоби»
доцента кафедри «Мiжнародний туризм»
доцента кафедри «Теорiя та практика перекладу»
старшого викладача кафедри «Охорона працi i навколишнього середовища»
старшого викладача кафедри «Економiчна теорiя та пiдприємництво»
старшого викладача кафедри «Радiотехнiка та телекомунiкацiї»
старшого викладача кафедри «Електричнi та елктроннi апарати»
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–
–
–
–
–

1;
1;
1;
1;
1;
1;

– 1;
– 1;
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Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу в газетi. Документи
подаються на iм’я ректора унiверситету. Заяву перед поданням необхiдно зареєструвати у вiддiлi дiловодства унiверситету. Адреса унiверситету: 69063, м. Запорiжжя,
вул. Жуковського, 64
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Бiдний юнак з селянського роду,
Розкiшний сад i антика вiкiв. . .
Вiн малювати вчився грецьку вроду,
Щоб залишить нащадкам козакiв.
Та птах в неволi не розправить крила –
Таким невiльним був тодi Тарас.
I марилася в снах Вкраїна мила,
I думалось про неї повсякчас.
Сумнi рядки тiснились на паперi,
А юнаку минав двадцятий рiк. . .
I несподiвано життя вiдкрило дверi,
Та доля повернула в iнший бiк.
До рук смiливо вклалося перо,
В душi притих художнiй демiург.
А серце розболiлось за село,
I насторожi царський Петербург.
Та край нiмий почув свого поета.
Кобзар без кобзи вже не дивина.
Вiдчула Україна силу злету,
Вiршована козацька давнина.
А далi – Орськ i дикий степ Росiї,
Та Україна ближча, нiж колись.
Iї Днiпро, її сади густiї,
Де жайвiр веселить небесну вись.
Серед краси i теплого розмаю
Гибiють люди на чужих ланах.
О, як ця правда груди розтинає,
I сипле в рани сiль Чумацький Шлях!
Iї, забуту, темну Україну
Вiн славив так, як тiльки мiг один,
Як подобає люблячому сину
До нiг кидати перли i бурштин!
Усе вiддав: життя i силу слова,
В майбутнє посилаючи наказ:
Хай буде мати, син, хай буде наша мова!
Свобiдної Вкраїни прийде час!
Чи ж час настав? Не знаємо ми знову.
Пророки десь живуть, а не у нас.
I хоч лунає вимучена мова,
Ти нам потрiбен, мудрий наш Тарас!
Iнна Авєрiна,
викладач кафедри
загальної мовної пiдготовки
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