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ВIТАЄМО
Наближення осенi у кожного викликає спогади, асоцiацiї. I коли людину запитують про найяскравiшi моменти, вона завжди згадує про студентське життя.

29 серпня вiдбулася урочиста посвята у студенти Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету. В цей
день сотнi абiтурiєнтiв стали повноправними членами нашої великої студентської родини.
Традицiйно вiдкрив захiд ректор
«Машинки» Сергiй Борисович Бєлiков,
який у своїй промовi пiдбив пiдсумки вступної кампанiї i побажав успiху студентам. Гордо пролунав гiмн
України, пiд час якого мовчазний у тi
хвилини люд побачив пiдняття прапора України. Потiм першокурсники
вперше почули гiмн Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету,
i пiд натхненний мотив урочисто пiднявся над натовпом стяг рiдного вишу.
На святi були присутнi поважнi гостi: голова Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї Валерiй Олексiйович Баранов, народний депутат України, голова наглядової ради
ЗНТУ, герой України, президент АТ
«Мотор Сiч» В‘ячеслав Олександрович
Богуслаєв, народний депутат України,
Євген Григорович Карташов, перший

ПЕРШОКУРСНИКIВ!

заступник голови Запорiзької обласної ради Свiтлана Петрiвна Абдурахманова, перший заступник Запорiзького мiського голови Дмитро Олександрович Свiркiн, голова обласної органiзацiї профспiлки працiвникiв освiти
i науки Надiя Iванiвна Гринь та iншi.
Вони привiтали першокурсникiв i
побажали сил, натхнення та успiхiв у
навчаннi.

На завершення заходу на сцену були запрошенi першокурсники для
прийняття студентської клятви. Ректор Сергiй Борисович Бєлiков вручив молодим людям символiчнi «ключ
до знань» й вiзитiвку кожного студента – студентський квиток.
Ранок 30 серпня для Запорiзького електротехнiчного коледжу ЗНТУ
розпочався надзвичайно урочисто i
жваво. Ця дата стала знаковою у
життi десяткiв абiтурiєнтiв та ознаменувалася посвятою в студенти
ЗЕТК. Молодь привiтав директор коледжу Євген Миколайович Рябенко,
почеснi гостi, викладачi та студентський актив. Першокурсники оголосили урочисту клятву студента, а також прийняли символiчну залiкову
книжку i ключ вiд знань.

А вже 1 вересня бiля Запорiзького
коледжу радiоелектронiки ЗНТУ та
Запорiзького гуманiтарного коледжу
ЗНТУ зiбрався натовп випускникiвабiтурiєнтiв. На їх обличчях були радiснi усмiшки, молодь пройшла «священний» обряд посвяти у студенти,
i кожний увiйшов у бурхливе море
навчання зi своїм куратором.

Вiтаємо першокурсникiв зi вступом
до навчальних закладiв нашого
Запорiзького нацiонального
технiчного унiверситету та бажаємо
їм пройти цей шлях весело та
успiшно!
Олексiй Дiтчук,
ст.гр. М 113,
Дiана Желєзнякова,
ст.гр. ГП 223,
Снiжана Вичужанiна
ст.гр. РТ 912

Д О Г О В I Р П Р О С П I В П РА Ц Ю
23 липня у стiнах Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету ректором Сергiєм Борисовичем Бєлiковим та мiським головою Олександром
Ченсановичем Сiном був пiдписаний
договiр про науково-технiчне спiвробiтництво в рамках програми енергозбереження в Запорiжжi.
На заходi були присутнi начальник департаменту та стратегiчного розвит-

ку КУ «Запорiзьке мiське iнвестицiйне
агентство» Вадим Миколайович Демченко, завiдувач кафедри будiвельного
виробництва та управлiння проектами
Василь Iванович Доненко, представники засобiв масової iнформацiї, викладачi та студенти ЗНТУ.
У рамках зустрiчi було оголошено конкурс на кращi студентськi проекти з
енергозбереження. Учасники конкур-

су претендуватимуть на 5 пiдвищених стипендiй Запорiзької мiської ради.
Iдеї студентiв допоможуть в оптимiзацiї роботи запорiзьких пiдприємств та
установ, а також в реалiзацiї масштабної енергетичної реформи нашого мiста.
Снiжана Вичужанiна,
ст.гр. РТ 912
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ДОСЯГНЕННЯ У НДРС 2013/2014 Н.Р.
Науково-дослiдна та iнновацiйна робота
студентiв є важливим напрямом пiдготовки
майбутнiх учених i фахiвцiв високої квалiфiкацiї та нерозривною складовою єдиного процесу: навчально-виховного i науковоiнновацiйного.
Активно й плiдно працювали кафедри
ЗНТУ, лабораторiя доаспiрантської пiдготовки та роботи з обдарованою молоддю у
напрямку залучення студентiв до наукової
роботи.
ЛАУРЕАТ МIЖНАРОДНОЇ ОЛIМПIАДИ У
СФЕРI IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
«IT-UNIVERSE 2013/2014»

Шадрiн Сергiй Iгорович, студ. гр. РТ-919
– III мiсце у фiналi мiжнародної олiмпiади у сферi iнформацiйних технологiй «ITUniverse 2013/2014» (науковий керiвник
Д.В. Бєлiков, старший викладач кафедри
захисту iнформацiї)
ЛАУРЕАТИ МIЖНАРОДНОЇ ВIДКРИТОЇ
ОЛIМПIАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ «KPI-OPEN»
Команда ZNTU_SetUp у складi:
Задорожнього Євгена Вiталiйовича, студ.
гр. КНТ-411, Безсонова Андрiя Георгiйовича, студ. гр. КНТ-411, Косаренко Вiкторiї
Геннадiївни, студ. гр. КНТ-411 – III мiсце
(науковий керiвник Н.О. Миронова, старший викладач кафедри ПЗ)
ЛАУРЕАТИ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
СТУДЕНТСЬКИХ ОЛIМПIАД З ПРЕДМЕТIВ ТА
СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ 2013/2014 Н.Р.
Полянський Вiталiй Володимирович, студ.
гр. Е-120 – I мiсце у всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з дисциплiни «Теоретичнi
основи електротехнiки» (науковий керiвник
Г.М. Романiченко, старший викладач кафедри ТЗЕ)
Швагер Микола Iгорович, студ. гр. РТ110 – II мiсце у всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi з напряму «Радiоелектроннi апарати» (науковий керiвник О.Ю. Малий, доцент кафедри iнформацйних технологiй електронних засобiв)
Сотiн Сергiй Валерiйович, студ. гр. Т510 – II мiсце у всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi зi спецiальностi «Органiзацiя i регулювання дорожнього руху» (науковий керiвник I.М. Райда, доцент кафедри ТТ)
Карпенко Наталiя Сергiївна, студ. гр. Т319м – II мiсце у всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi за напрямом «Транспортнi
системи» (науковий керiвник А.В. Якимов,
асистент кафедри ТТ)
Басанський Володимир Євгенович, студ.
гр. РТ-210 – II мiсце у всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi за напрямом «Радiотехнiка» (науковий керiвник Б.М. Бондарев,
професор кафедри РТТ)
Супрун Олександр Iванович, студ. гр. Е150 – III мiсце у всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi з дисциплiни «Енергетичний менеджмент» (науковий керiвник А.П. Заболотний, доцент кафедри ЕПП)
Шмакова Яна Олександрiвна, студ. гр.
Т-819м – III мiсце у всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Органiзацiя перевезень i управлiння на транспортi»
(науковий керiвник О.Ф. Кузькiн, доцент
кафедри ТТ)
Левченко Свiтлана Анатолiївна, студ. гр.
ФЕУ-412 – V мiсце у всеукраїнська студентська олiмпiада з дисциплiни «Безпека життєдiяльностi» (науковий керiвник

А.О. Писарський, старший викладач кафедри ОПтаНС)
Сакун Олександр Олександрович, студ.
гр. Е-112 – V мiсце у всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з дисциплiни «Теоретичнi
основи електротехнiки» (науковий керiвник
Г.М. Романiченко, старший викладач кафедри ТЗЕ)
ЛАУРЕАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБIТ З
ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА
ГУМАНIТАРНИХ НАУК 2013/2014 Н.Р.

Турпак Олександр Михайлович, студ. гр. Е311 – Диплом I ступеня у всеукраїнському
конкурсi студентських наукових робiт за
напрямом «Електротехнiка та електромеханiка» (науковi керiвники В.В. Осадчий, доцент кафедри ЕПА, О.С. Назарова, доцент
кафедри ЕПА)
Самков Володимир Олександрович, студ.
гр. Е-311 – Диплом II ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових
робiт за напрямом «Електротехнiка та електромеханiка» (науковий керiвник М.Л. Антонов, доцент кафедри ЕПА)
Тоболкiн Сергiй Юрiйович, студ. гр. Е310 – Диплом III ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт
за напрямом «Електротехнiка та електромеханiка» (науковi керiвники В.В. Осадчий,
доцент кафедри ЕПА, О.С. Назарова, доцент
кафедри ЕПА)
Новомлинський Володимир Олександрович, Е-319м,
Ткачов Олександр Олександрович, студ.
гр. Е-310 – Диплом III ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових
робiт за напрямом «Електротехнiка та електромеханiка» (науковий керiвник О.С. Назарова, доцент кафедри ЕПА)
Швагер Микола Iгорович, студ. гр. РТ110 – Диплом III ступеня у всеукраїнському
конкурсi студентських наукових робiт за напрямом «Радiотехнiка» (науковий керiвник
Н.I. Фурманова, асистент кафедри iнформацйних технологiй електронних засобiв)
Гарачук Сергiй Анатолiйович, студ. гр.
РТ-110 – Диплом III ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом «Радiотехнiка»(науковий керiвник О.Ю. Малий, доцент кафедри iнформацйних технологiй електронних засобiв)
Корейба Iнна Iгорiвна, студ. гр. МТУ-210
– Диплом III ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом «Економiка транспорту та зв’язкiв»
(науковий керiвник Д.В. Василичев, доцент
кафедри УПiЕП)
Квiтко Владислав Володимирович, студ.
гр. ГП-112 – Диплом III ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових
робiт за напрямом «Юридичнi науки» (науковий керiвник Ю.В. Фiлей, завiдувач кафедри правознавства)
Мордвинцева Марина Володимирiвна,
студ. гр. ГП-219м – Диплом III ступеня
у всеукраїнському конкурсi студентських
наукових робiт за напрямом «Педагогiчна
та вiкова психологiя» (науковий керiвник
Т.Ю. Бородулькiна, доцент кафедри психологiї)
Ковиньова Анастасiя Сергiївна, студ. гр.
Т-329– Диплом II ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за
напрямом «Транспорт» (науковий керiвник
О.Ф. Кузькiн, доцент кафедри ТТ)

Бусов Анатолiй Вячеславович, студ. гр.
IФ-310 – Диплом II ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за
напрямом «Зварювання» (науковий керiвник
О.Г. Биковський, професор кафедри ОТЗВ)
Гальченко Андрiй Вiталiйович, студ. гр.
РТ-710 – Диплом III ступеня у всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом «Iнформацiйна безпека» (науковий керiвник О.С. Гулiн, асистент кафедри захисту iнформацiї)
ПЕРЕМОЖЕЦЬ МIЖНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЮ ДИЗАЙНУ COW-2013
Чуприна Дмитро Вiталiйович, студ. гр.
ГФ-910 – Диплом II ступеня в номiнацiї
«Предметний дизайн» (науковий керiвник
М.Г. Дуднiк, старший викладач кафедри дизайну)
ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ
МОЛОДI, ЗАПРОВАДЖЕНОГО ЗАПОРIЗЬКОЮ
ОБЛАСНОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМIНIСТРАЦIЄЮ
2013/2014 Н.Р.
Калiнiн Дмитро Олександрович, студ. гр.
РТ-818м – лауреат у номiнацiї «Обчислювальна технiка та програмування» (науковий керiвник Г.Л. Козiна, доцент кафедри
захисту iнформацiї)
Вельможко Полiна Павлiвна, студ. гр.
ГФ-211 – лауреат у номiнацiї «Краєзнавство
(iсторичне)» (науковий керiвник В.В. Кузьменко, доцент кафедри українознавства)
Полiщук Антонiна Василiвна, студ. гр.
ГП-211– лауреат у номiнацiї «Українознавство» (науковий керiвник I.О. Воронюк, доцент кафедри загальної мовної пiдготовки)
Шкарупило Вадим Вiкторович, аспiрант
кафедри комп’ютерних систем та мереж –
лауреат у номiнацiї «Технiчнi науки» (науковий керiвник Р.К. Кудерметов, завiдувач
кафедри комп’ютерних систем та мереж)
МIЖНАРОДНА ВИСТАВКА «ДИЗАЙН
СОДРУЖЕСТВА‘13»
Коваль Володимир Андрiйович, студ. гр.
ГФ-910 – Диплом Лауреата у номiнацiї
«Промисловий дизайн» (науковий керiвник
М.Г. Дуднiк, старший викладач кафедри дизайну)
МIЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ДИЗАЙН ОСВIТА
2013»
Коваль Володимир Андрiйович, студ. гр.
ГФ-910 – Диплом I ступеня у конкурсi
дизайн-проектiв у номiнацiї «За краще колективне дизайнерське рiшення» i Диплом
III ступеня у номiнацiї «Дизайн»(науковий
керiвник М.Г. Дуднiк, старший викладач кафедри дизайну)
Арушанян Гоар Рубенiвна, студ. гр. ГФ911 – Диплом I ступеня у конкурсi дизайнпроектiв у номiнацiї «За краще колективне
дизайнерське рiшення» (науковий керiвник
Т.О. Пасiчна, викладач кафедри дизайну)
БАЖАЄМО ВСIМ ПЕРЕМОЖЦЯМ
НОВИХ ЗДОБУТКIВ У НАВЧАННI I
НАУКОВIЙ ДIЯЛЬНОСТI! НЕХАЙ ВАМ
ЗАВЖДИ ЩАСТИТЬ!
Валентина Фомiних, Олена Назарова,
Алiна Нiкiтенко,
лабораторiя доаспiрантської пiдготовки та
роботи з обдарованою молоддю
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КАФЕДРИ ВIЙСЬКОВОЇ

ПIДГОТОВКИ

ЗНТУ

УРОЧИСТО

УВАГА

КОНКУРС!

ПРИЙНЯЛИ ПРИСЯГУ

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

декана транспортного факультету

– 1;

.

декана електротехнiчного факультету

– 1;

.

завiдувача кафедри «Iнформацiйнi технологiї електронних засобiв»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Фiзична культура i спорт»

– 1;

.

завiдувача кафедри « Машини i технологiя ливарного виробництва»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Полiтологiя та право»

– 1;
– 1;

.

завiдувача кафедри «Мiжнародний туризм»

25 липня на базi вiйськової кафедри Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету вiдбулося урочисте прийняття вiйськової присяги студентами нашої улюбленої «Машинки». Привiтати i
пiдтримати наших молодих вiйськових
прийшли їх рiднi та друзi.

.

завiдувача кафедри «Конституцiйне, адмiнiстративне та трудове право»

– 1;

.

професора кафедри «Фiзичне матерiалознавство»

– 1;

.

професора кафедри «Мiжнародний туризм»

– 1;

.

професора кафедри «Психологiя»

– 1;

.

доцента кафедри «Захист iнформацiї»

– 1;

.

доцента кафедри «Управлiння фiзичною культурою та спортом»

– 2;

Теплими словами до молодих людей
звернулися ректор унiверситету Сергiй
Борисович Бєлiков i голова профкому
студентiв, аспiрантiв i докторантiв Андрiй Володимирович Iванченко. Пiсля
прийняття присяги, курсанти влаштували урочистий марш, де продемонстрували дисциплiнованiсть та красу вiйськової
виправки.

.

доцента кафедри «Теоретична за загальна електротехнiка»

– 1;

.

доцента кафедри «Управлiння персоналом i економiка працi»

– 2;

.

доцента кафедри «Конституцiйне, адмiнiстративне та трудове право»

– 1;

.

доцента кафедри «Психологiя»

– 1;

.

доцента кафедри «Фiзична культура i спорт»

– 1;

.

доцента кафедри «Фiнанси i кредит»

– 1;

.

доцента кафедри «Соцiальна робота»

– 2;

.

доцента кафедри «Фiзична реабiлiтацiя i рекреацiя»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Мiжнародний туризм»

– 2;

.

старшого викладача кафедри «Вища математика»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Мiжнароднi економiчнi вiдносини»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Захист iнформацiї»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Теорiя та практика перекладу»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Мiкро- та наноелектронiка»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Економiчна теорiя та пiдприємництво»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Технологiя машинобудування»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Прикладна математика»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Охорона працi i навколишнього середовища»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Фiзична реабiлiтацiя i рекреацiя»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Журналiстика»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Iнформацiйнi технологiї електронних
засобiв»

– 1;

.

викладача кафедри «Мiжнародний туризм»

– 1;

.

викладача кафедри «Фiзична реабiлiтацiя та рекреацiя»

– 2;

.

викладача кафедри «Фiзична культура i спорт»

– 1;

.

викладача кафедри «Олiмпiйськi та iгровi види спорту»

– 1;

.

асистента кафедри «Комп‘ютернi системи та мережi»

– 1;

.

асистента кафедри «Вища математика»

– 2;

.

асистента кафедри «Iнформацiйнi технологiї електронних засобiв»

– 2.

Пiсля вражаючого маршу молодими людьми були продемонстрованi всi тi навички та вмiння, якi вони здобули за
два роки навчання на вiйськовiй кафедрi. Пiд час показових виступiв курсанти продемонстрували вмiле володiння
гвинтiвкою зi штик-ножем, спритне збирання та розбирання рiзних видiв вогнепальної зброї, налаштування центру
зв’язку в умовах проведення бою. Також
усi присутнi змогли побачити рiзноманiтну вiйськову технiку. Завершив свято
показовий виступ загону швидкого реагування «Щит».
Дивлячись на цих молодих людей, розумiєш, що вони стали дiйсно гiдними
захисниками своєї Вiтчизни. Хочеться
побажати їм, щоб свої отриманi навички
вони застосовували лише в мирнiй країнi, де немає мiсця горю та вiйнi.
Наталiя Баранник,
ст.гр. ГП 213

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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ВIТАЄМО ПЕРЕМОЖЦIВ ОЛIМПIАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ KPI–OPEN 2014
З 30 червня по 5 липня 2014 року
в Нацiональному технiчному унiверситетi України «Київський полiтехнiчний
iнститут» (НТУУ «КПI») була проведена Дев’ята мiжнародна вiдкрита студентська Олiмпiада з програмування iм.
С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI–
OPEN 2014».

до iнтелектуальних змагань серед студентiв, популяризацiя iнтелектуального розвитку та роботи в складi команди, пiдвищення професiйного рiвня молодих спецiалiстiв, розвиток мiжвузiвських зв’язкiв, а також налагодження
особистих контактiв мiж студентами
рiзних мiст та країн.

Команда студентiв 4 курсу кафедри
програмних засобiв ZNTU_SetUp (Задорожнiй Євген Вiталiйович, Безсонов
Андрiй Георгiйович, Косаренко Вiкторiя Геннадiївна, гр. КНТ-411) виступила вiдмiнно, посiвши призове III мiсце.
Присутнiсть команди на Олiмпiадi стала можливою завдяки пiдтримцi ректорату та профкому студентiв ЗНТУ, а
також IT-компанiї «NOOSPHERE».

Водночас IT-компанiї, якi приєднуються до проведення олiмпiади, отримують чудову нагоду вiдшукати нових
спiвробiтникiв серед найкращих молодих кандидатiв.

Основна мета проведення Олiмпiади – це звернення уваги суспiльства

Також установилася практика проведення разом з олiмпiадою презентацiй,
семiнарiв та лекцiй, у ходi яких спецiалiсти IT-компанiй дiляться власним
практичним досвiдом та знаннями, а також знайомлять молодих програмiстiв
iз завданнями, якi стоять перед iндус-

трiєю на даному цьому її розвитку.
За 9 рокiв iснування Олiмпiади в нiй
узяли участь понад 600 команд i майже
2500 студентiв з 13 країн, 63 мiст i 157
вищих навчальних закладiв. 2014 року
в Олiмпiадi з програмування змагалося
56 команд, якi представляли вищi навчальнi заклади України, Угорщини та
Естонiї.
Ми щиро вiтаємо учасникiв олiмпiади, сподiваємося, що всi студенти в
результатi отримали величезне задоволення i набули корисного досвiду. Ми
бажаємо їм успiшно застосувати свої
знання в майбутнiй професiйнiй дiяльностi!

Кафедра програмних засобiв, лабораторiя
доаспiрантської пiдготовки

ЛIТНIЙ ВIДПОЧИНОК – 2014
Нiхто не буде заперечувати, що лiто –
це найвеселiша пора року. Лiто дає змогу
проводити час, як заманеться, подорожувати, вiдпочивати – загалом, набиратися
сил для сумлiнної працi та навчання. А
як же вiдпочили студенти нашої любої
«Машинки»?
Профком студентiв ЗНТУ запропонував нашим студентам найрiзноманiтнiшi
варiанти вiдпочинку. Бiльше нiж 130 студентiв вiдпочивали на березi Азовського
моря в Бердянську. Там їх доброзичливо зустрiв гуртожиток Бердянського машинобудiвного коледжу ЗНТУ, в якому
вони мешкали.
Автобуснi тури – це найлiпший вiдпочинок для молодi. Адже вони дають
змогу побачити декiлька країн за доситьтаки короткий час. 10 осiб поїхали в тур
по Європi – Кракiв, Прага, Будапешт.
Впевнена, що вони отримали вiд цiєї поїздки море вражень, емоцiй i позитивного настрою на цiлий рiк.
Незважаючи на те, що кiлькiсть чорноморських курортiв цього року дещо
знизилася, це не завадило нашим студентам гарно вiдпочити на б/в «Чорноморка», розташованiй на березi Чорного
моря в с. Совiньон в Одеськiй областi.

Редактор
Ганна
Мировська

А чи хтось iз вас знає, як гарно у
Карпатах влiтку? Зеленi лiси, неповторнi аромати, гiрськi рiчки, стародавнi
фортецi. . . Вони несуть у собi неповторну романтику, заряджають особливою енергiєю. Студенти «Машинки» вирушили в тур Захiдною Україною. Вони пройшли такий цiкавий шлях: Львiв
– Тернопiль – Чернiвцi – Хотин – Кам’янець – Подiльський – Бакота – Кременець – Почаїв – Пiдгiрцi – Львiв.

Влiтку можна вiдпочивати де завгодно: на морi, на березi рiчки, озера, в
лiсi, в парку або на галявинi. А можна
просто у своєму дворi, в затишному куточку. Сподiваємося, кожен цього лiта
знайшов собi щось до душi. I чекаємо
наступних канiкул!

Наталiя Ткачова,
ст. гр. ГПз 111

Редакцiйна колегiя: Г.М. Мировська – редактор, С.Т. Яримбаш – проректор, К.С. Бондарчук – зав. кафедри загальної
мовної пiдготовки, секретар; М.В. Дєдков – декан гуманiтарного факультету, Ю.П. Петруша – заст. голови профкому,
А.В. Iванченко – голова студентського профкому, С.В. Войтенко, В.О. Рибiн, Є.I. Iвахненко, М.Л. Антонов, Г.В. Клименко – заступники деканiв факультетiв. Комп’ютерний набiр – Євген Глiнкiн; програмна пiдтримка та комп’ютерна
верстка – Олександр Набережний; коректор – Катерина Бондарчук. Пiдготовлено в Vim та зверстано в системi LATEX.

« IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК »
газета Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету видається з 1960 року. Засновник i видавець – ректорат ЗНТУ.
Адреса редакцiї: 69063, Запорiжжя, вул. Жуковського, 64. Телефони: 769-84-68, внутрiшнiй: 4-68.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю 33 №84 вiд 03.03.1994 р. Свiдоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №2394 вiд 27.12.2005 р.
Тираж 50 прим. Електронна версiя: www.zntu.edu.ua

