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ДО ДНЯ ВИЗВОЛЕННЯ РIДНОГО МIСТА
НЕМЕРКНУЧЕ СВIТЛО
ВЕЛИКОГО ПОДВИГУ

Що таке мужнiсть? Чи хоробрiсть?
Що таке вiйна? А що – мир?
На цi питання актори театру iм.
Магара дали вiдповiдь на уроцi мужностi «Немеркнуче свiтло Великого
подвигу», що вiдбувся 9 жовтня.
Вистава була присвячена рiчницi визволення мiста Запорiжжя вiд
нiмецько-фашистських загарбникiв.
Долi та трагедiї народу та кожної
окремої людини, iсторiї про життя
солдат, повоєннi пiснi та пiснi часiв
вiйни – все це повернуло глядачiв у
атмосферу 1941-1945 рокiв.
Вразила пiсня про загублене дитинство, виконана вокалiсткою Свiтланою Ремжиною та маленькими дiвчатками i хлопчиками. Ця пiсня була
немов закликом до миру; миру, якого
жадали стiльки рокiв тому i чекають
зараз.
Скалiченi долi, понiвеченi життя,
складнi шляхи – все це ще не перепона для сильних духом! Це не перепона для мужнiх!
На концертi були присутнi не тiльки молоде поколiння, а й ветерани
вiйни та працi, учасники руху опору,
люди, якi вiдновлювали Запорiжжя
пiсля вiйни. З подякою до захисникiв,
а також iз побажаннями миру та єдностi в Українi звернувся виконувач
обов’язкiв голови Запорiзької обласної адмiнiстрацiї Григорiй Вiкторович
Самардак.
Я вдячна профкому студентiв
ЗНТУ за можливiсть вiдвiдати концерт та вкотре згадати свого безсмертного прадiда, що пропав безвiсти
при форсуваннi Днiпра.
Iрина Сажинська,
ст. гр. ФЕУ 121

10 жовтня 2014 року на площi Радянськiй бiля пам’ятника танковому екiпажу
вiдбувся мiтинг-реквiєм, присвячений 71-iй рiчницi визволення м. Запорiжжя вiд
фашистських загарбникiв.
Ветерани разом зi школярами, студентами, представниками пiдприємств та громадських органiзацiй згадали нелегкi часи Великої Вiтчизняної вiйни та вшанували
пам’ять героїв. На мiтингу чуттєво прозвучали тематичнi вiршi та пiснi, у небеса
символiчно вiдпустили зграю бiлоснiжних голубiв. Урочисто поклали квiти бiля
пам’ятника танковому екiпажу командира Яценка.
Навiки будемо пам’ятати, якою цiною ми повернули своє мирне небо! Будемо
пишатися нашими славними героями! Будемо жити i дiяти в iм’я миру, в iм’я
честi, в iм’я майбутнього!

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ 912
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МИ З МАЙБУТНЬОГО!
Iгри Клубу веселих i кмiтливих стали доброю традицiєю Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету.
10 жовтня було проведено першу гру
1/4 фiналу КВК на кубок ректора
ЗНТУ.
Кореспонденти прес-служби профкому студентiв ЗНТУ також вiдвiдали
цей захiд. Хочеться подiлитися з читачами своїми враженнями.

У першому чвертьфiналi
участь п’ять команд:
I
I
I
I
I

взяли

збiрна МТУ,
команда «Трансформеры» (ТФ),
команда «Ф.И.О.Т. com» (ФКНТ),
«Жiноча збiрна» (ГПФ),
команда «Трудный выбор» (ЕТФ).
Тематика гри – «Ми з майбутнього».

вечiр смiху. Глядачi, впевнена, були захопленi доречними жартами про студентське життя, про життя за межами
«Машинки» та про вiчну тему кохання.
Також усi бажаючi змогли взяти
участь у конкурсi на кращу гумористичну записку та отримати призи вiд наших партнерiв гри: таксi «оптимальне»
та єдиної дисконтної карти «ОЙ»
За результатами голосування журi
команди посiли такi мiсця:
I 1 мiсце: команда «Ф.И.О.Т.com»;
I 2 мiсце: «Жiноча збiрна» та команда

«Трансформеры»;
I 3 мiсце: команда «Трудный выбор»;
I 4 мiсце: збiрна МТУ.

Cезон унiверситетської лiги 2014 року вiдкрив своїм привiтанням наш ректор Сергiй Борисович Бєлiков. Перед
грою вiн побажав учасникам успiхiв та
натхнення.
Як же зiграли команди?

З такими результатами пройшла перша гра 1/4 фiналу КВК на кубок ректора ЗНТУ. Що ж, бажаю подальших
перемог нашим командам та з нетерпiнням чекаю на наступну гру.
Усi команди, безперечно, показали
себе якнайкраще та подарували глядачам море позитивних емоцiй та цiлий

Iрина Сажинська,
ст. гр. ФЕУ 121

К О З А Ц Ь К ОМ У Р ОД У Н Е М А П Е Р Е В ОД У
Усе розпочалося з урочистого Гiмну
нашої держави. Кожен присутнiй спiвав Гiмн, i це виглядало надзвичайно патрiотично. Було дуже святково. Хлопцi
кожної з команд були одягнутi у вишиванки.

13 жовтня 2014 року на подвiр’ї Запорiзького електротехнiчного коледжу
ЗНТУ вiдбулися щорiчнi яскравi змагання «Козацькому роду нема переводу».
На святi були присутнi студенти,
адмiнiстрацiя, профбюро студентiв та
гостi.

Всього у змаганнях взяли участь 10
команд iз кожної групи першого курсу.
Хлопцi готувалися до змагань мiсяць.
Тому що було потрiбно не тiльки яскраво виступити, а ще й попрацювати над
стiннiвкою, вивчити козацьку пiсню i
заспiвати її разом зi своєю групою пiдтримки, потренуватися влучно стрiляти.
Почалися змагання. I тут таке рiзноманiття конкурсiв: «Знiми шапку», «Рукоборство», «Вiджимання гирi», «Метання колоди» та iншi. Тiльки й встигали

суддi налiчувати бали командам.
Потiшив усiх присутнiх конкурс «Козацька пiсня». Це було надзвичайно видовищно, – кожна з команд у нацiональних костюмах по черзi суголосно спiвала українську народну пiсню зi своєю
групою пiдтримки.
Результати змагань такi:
I I мiсце – у командному залiку коман-

да групи КВЕТ 14 1/9;
I II мiсце – команда групи ЕМА 14 1/9;
I III мiсце – команда групи МЕУ 14

1/9.
Переможцi традицiйного спортивного свята «Козацькому роду нема переводу» отримали солодкi подарунки.
Прес-служба профкому студентiв ЗНТУ

СТУДЕНТИ ЗНТУ ПIДКОРЮЮТЬ НОВI ВЕРШИНИ!
тральному парку культури та вiдпочинку «Дубовий Гай». Цей турнiр є щорiчним та проводиться з 1996 року. У
кросi беруть участь вихованцi дитячоюнацьких шкiл з легкої атлетики, трiатлону, студенти вищих навчальних закладiв I-II, III-IV рiвнiв акредитацiї, ветерани спорту. I цього року змагалися
близько 200 спортсменiв.
Нашi студенти впевнено й успiшно
пiдкорюють новi спортивнi вершини.
Цього разу вони взяли участь у легкоатлетичному кросi, присвяченому Дню
мiста Запорiжжя.
Змагання вiдбулося 12 жовтня в Цен-

Команда студентiв «Машинки» пiд
керiвництвом викладача кафедри фiзичної культури i спорту Нiни Iванiвни
Музичевої отримала такi результати на
рiзних дистанцiях:

Роговнiн Олександр, Е-529 – I мiсце;
Харланова Тетяна, Т-311 – I мiсце.;
Авраменко Сергiй, РТ-513 – II мiсце;
Байдуганов Олександр, УФКС-120 –
III мiсце;
I Козлов Олександр, Т-113 – III мiсце.
I
I
I
I

Ми щиро вiтаємо наших спортсменiв i пишаємося ними! Ви – наша гордiсть, тож бажаємо вам надалi рости,
розвиватися та перемагати знову i знову!

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ 912
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ЗАПОРIЖЖЯ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ!
Не так часто ми зiзнаємось у любовi
до свого мiста. А мiсто наше прекрасне,
правда? Можливо, iнодi здається, що не
все так, як хотiлося б. Але це не позбавляє Запорiжжя своєї унiкальностi i
краси. Це мiсто талановитих людей; це
мiсто козацтва й вiдваги. Це наша мала
батькiвщина i наш дух. Куди б ми не поїхали – мiсто, в якому виросли, в якому
закохувались, навчались i працювали
буде завжди у серцi.
Небайдужi люди вирiшили створити проект «Запорiжжя, я люблю тебе!» – це перший кiноальманах Запорiжжя, що складається з восьми рiзних iсторiй про любов у рiзних її проявах:«Атиповий таксист», «Свiтанок»,
З

«Снiжана» ,«Ранок нового дня», «Королева», «Айфон», «Голос», «Проклятий
ангел».
Презентувала ж цей чудовий проект
у ЗНТУ продюсер кiноальманаху Анна
Таланова i розповiла уважним слухачам все про зйомки та складнощi, що
виникли при створеннi проекту.
Проект «Запорiжжя, я люблю тебе!»
здiйснюється пiд егiдою Одеської платформи стартапiв «NA-STARTE». Суть
платформи в тому, що грошi збирають
люди, якi цiкавляться таким проектом.
Але на збори надається певний строк.
Якщо проект не набирає достатнiх коштiв, то всi внески iнвесторiв повертаються назад. Для нашого кiноальманаху

«ОКЕАНОМ»

Гурт «ОКЕАН ЕЛЬЗИ» – це iкона
сучасної української рок-музики. Пiснi
ОЕ давно розбирають на цитати, їх популярнiсть виходить за межi України.
Неймовiрно чеснi тексти, якiсна музика та емоцiйнiсть виконання не залишають байдужим нiкого. Справдi, важко
сьогоднi знайти людину, яка б не чула
про ОЕ й не любила хоча б одну з безлiчi пiсень гурту. Тут усiм знайдеться
щось до душi.
2 жовтня запорiжцям випала нагода
вiдвiдати концерт легендарного гурту
i стати частиною величезного Океану.
Незважаючи на холод, двогодинне очiкування та на те, що наступний день
– п’ятниця (роботу i навчання нiхто
не вiдмiняв), ми всi були щасливими.
Цi емоцiї неможливо передати, важко
окреслити словами стан людей, захоплених хвилею драйву та любовi. Це
було сильно!
Святослав Вакарчук, Денис Глiнiн,

У

лишилось 19 днiв. А коштiв ще треба багато. Але органiзатори проекту не
засмучуються, бо який же запорiжець
духом падає?
Анна Таланова запрошує всiх зацiкавлених до зйомок наступних фiльмiв
у Запорiжжi та про Запорiжжя. Також
можна допомогти, якщо не матерiально,
то стати волонтером проекту. Можна
зiграти в масовцi, а можна й головну
роль. Запрошуються всi, хто любить
Запорiжжя.
Дякую за органiзацiю зустрiчi профкому студентiв ЗНТУ.
Iрина Сажинська,
ст. гр. ФЕУ 121

СЕРЦI

Денис Дудко, Мiлош Єлiч, Володимир
Опсенiца – склад «ОКЕАН ЕЛЬЗИ» з
2013 року – поєднання людей, якi посправжньому захопленi своєю справою,
якi дiйсно хочуть i вмiють дарувати
слухачам себе. Так, саме так. Вони живуть сценою, творчiстю, любов’ю своїх
прихильникiв. Пишаюся тим, що наша
країна багата на такi таланти.
У своєму Твiтерi Святослав Вакарчук написав: «Дякуємо вам, Запорiжжя! За 30 градусiв на стадiонi! I за
драйв! I за козацький темперамент!»
Дiйсно, на Славутич-аренi, де виступав гурт, пiд час концерту було полiтньому спекотно й океанно. Тiльки
так можна назвати стан 12 тисяч людей – нам було океанно.
Чекаю на наступний концерт. Тi, хто
там був, мене зрозумiють. Тi, в кого
Океан у серцi.
Iрина Сажинська,
ст. гр. ФЕУ 121

УВАГА

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

професора кафедри «Мiжнароднi економiчнi вiдносини»

– 1;

.

професора кафедри «Психологiя»

– 1;

.

доцента кафедри «Мiкро- та
наноелектронiки»

– 1;

.

доцента кафедри «Електропостачання
промислових
пiдприємств»

– 1;

.

доцента кафедри «Облiк i
аудит»

– 2;

.

доцента кафедри «Теорiя та
практика перекладу»

– 1;

.

доцента кафедри «Фiзична
реабiлiтацiя та рекреацiя»

– 1;

.

доцента кафедри «Технологiя машинобудування»

– 1;

.

доцента кафедри «Iноземнi
мови професiйного спiлкування»

– 1;

.

доцента кафедри «Полiтологiя та право»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Механiка»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Фiзична реабiлiтацiя i
рекреацiя»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Фiзичне матерiалознавство»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Управлiння фiзичною
культурою та спортом»

– 1.

ПЕРЕМОЖНИЙ ДУХ
У спортсменiв, якi вiдстоюють честь
країни, мiста, клубу, унiверситету,
школи дуже великий тягар вiдповiдальностi. Вони не тiльки показують себе, свої здiбностi, силу волi в боротьбi
зi своїми примхами та тренуваннями,
але й досягнення своїх наставникiв, якi
вкладали свiй досвiд i сили. Тому для
спортсмена дуже важлива пiдтримка
близьких людей, а ще коли є група пiдтримки – вболiвальники. Вони – дуже важлива частина кожного змагання,
тому що надають спрагу до перемоги,
тобто вселяють переможних дух.
Наш унiверситет, ЗНТУ, часто проводить рiзнi спортивнi змагання, оскiльки в нас дуже багато професiйних викладачiв з рiзних видiв спорту i талановитих студентiв, якi хочуть розвиватися в рiзних напрямках.
Змагання з гандболу команд «ЗНТУ-

ЗАС» (Запорiжжя) — «ZTR-СДЮШОР»
(Запорiжжя) пройшло 2 жовтня в Палацi спорту «ЗАС». Це був 3 тур суперлiги. Команда «ЗНТУ-ЗАС» одержала
феєричну перемогу з рахунком 27:24.
Нашi спортсмени намагалися не пiдвести «Машинку», показати хорошу пiдготовку, i в них це вийшло. З-й тур суперлiги з гандболу пройшов «на ура»!
Гравцi команди, тренери – молодцi, вони довели, що можуть викладатися наповну i продемонструвати задовiльний
й вищий результати. I фан-клуб – це
згуртований, дружний, оптимiстичний
колектив, який надихає наших спортсменiв до пiдкорення висот.
Бажаємо успiхiв нашим спортсменам
у пiдкореннi нових висот, а вболiвальникам – натхнення й енергiї!
Дiана Железнякова,
ст. гр. ГП 223

КОНКУРС!

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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Пам’ятi
СЛЮСАРОВА IВАНА ТИМОФIЙОВИЧА
(18.05.1929 – 09.08.2014)
Нещодавно пiшов з життя прекрасний викладач, чудова людина
Iван Тимофiйович Слюсаров.

Почавши трудову дiяльнiсть у
1954 р. асистентом кафедри хiмiї Запорiзького iнституту с/г машинобудування (нинi ЗНТУ), вiн усе своє
трудове життя присвятив науковiй
дiяльностi, пiдготовцi й вихованню
iнженерiв-фахiвцiв високої квалiфiкацiї. В 1964 р. успiшно захистив
дисертацiю на здобуття наукового
ступеня кандидата хiмiчних наук. З
1965 р. i до виходу на пенсiю у 1999
р. був доцентом кафедри хiмiї, неодноразово виконував обов’язки завiдувача кафедри хiмiї.
Iван Тимофiйович читав лекцiї,
вiв лабораторнi i практичнi заняття на рiзних факультетах. Всi, кого
вiн навчав, пам’ятають його як цiкавого викладача, висококвалiфiкованого фахiвця, як чуйного наставника не тiльки у вивченнi курсу хiмiї, але й у будь-якiй життєвiй ситуацiї. Вiн завжди з великою людською увагою ставився до студентiвпершокурсникiв. Неабияку турботу
проявляв до студентiв, якi приїхали
навчатися з iнших країн. Протягом
багатьох рокiв готував молодих людей, якi займаються науковою роботою, до участi в республiканських
конкурсах i олiмпiадах з хiмiї, де
вони не раз посiдали призовi мiсця.
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Спiльно зi спiвробiтниками кафедри
розробив низку методичних посiбникiв з хiмiї.
Науковi роботи за держбюджетною та договiрною тематикою, що
виконувалися Iваном Тимофiйовичем та iншими спiвробiтниками кафедри хiмiї спiльно з металургiйними i хiмiчними пiдприємствами країни, були представленi в десятках наукових робiт, отримано низку авторських свiдоцтв. Вiд впровадження
результатiв дослiджень у виробництво народним господарством країни (тодi ще Радянського Союзу) був
отриманий економiчний ефект, що
обчислювався сотнями тисяч карбованцiв.
За сумлiнну працю Iван Тимофiйович неодноразово нагороджувався почесними грамотами Мiносвiти
України, був нагороджений медаллю
«Ветеран працi». Як учасник Великої Вiтчизняної вiйни, нагороджений
ювiлейними медалями Перемоги.
Указом Президента України вiд
14.10.1999 р. нагороджений медаллю
«Захиснику Вiтчизни».
Проживши нелегке, насичене життя, пройшовши разом з країною вiд
радянської колективiзацiї до становлення України як самостiйної держави, переживши горе Великої Вiтчизняної вiйни i радостi мирного
часу, труднощi пострадянського перехiдного перiоду, Iван Тимофiйович
завжди був патрiотом своєї Вiтчизни. Завжди пам’ятав i любив свою
рiдну Черкащину й тих, з ким вирiс
i жив на рiднiй землi.
Про таких людей, як Iван Тимофiйович Слюсаров, кажуть: «Вони
зiгрiвають землю». I тепло вiд спiлкування з ним, пам’ять про справи,
якi вiн встиг зробити, тi людськi i
культурнi цiнностi, якi змiг передати багатьом поколiнням, залишаються з тими, хто його знав i хто буде
пам’ятати про нього все життя.

31 жовтня 2014 р.
РЕЗУЛЬТАТИ

КУБКУ

ОСIННЬОГО

СТУДМIСТЕЧКА З ВОЛЕЙБОЛУ

9-го жовтня у спорткомплексi ЗНТУ було
визначено трiйку команд-призерiв осiннього Кубку студмiстечка з волейболу. У двох
вирiшальних матчах брали участь команди
«Гуртожиток №2», «Гуртожиток №4», «ЗЕК»
та «ЗКР ЗНТУ».
Звiсно, що найцiкавiше залишили на потiм, тому спершу ми побачили матч за третє i
четверте мiсця, яке розiграли «ЗЕК» та «ЗКР
ЗНТУ». Команди довго входили у гру, тiльки
й даруючи один одному «легку здобич» у виглядi неточних ударiв. Втiм, першими оговталися гравцi «ЗКР ЗНТУ» й почали демонструвати бiльш впевнену гру, нiж гра суперникiв.
А «ЗЕК» нiяк не вдавалося увiйти в ритм гри:
сiтка тiльки те й робила, що колихалася вiд
автоголiв. На жаль, реванш у другiй партiї не
вiдбувся, i «ЗКР ЗНТУ» холоднокровно довели матч до логiчного завершення. Впевнена
перемога – 2:0 та цiлком заслужена бронза.
Фiнальнi матчi зазвичай дарують не тiльки
якiсну гру, а й шалену напругу глядачам. З
перших хвилин iнiцiативу перехопили гравцi 4-го гуртожитку. Але коли партiя була
близькою до завершення, опоненти почали
вiдiграватися. Протягом трьох партiй гравцi
тримали глядачiв у напрузi. Результатом є рахунок – 2:1.Гуртожиток №4 святкує заслужену перемогу в осiнньому Кубку студмiстечка
з волейболу, з чим їх i вiтаємо!
Олексiй Дiтчук,
ст. гр. М 113

МIЙ

РIДНИЙ КРАЙ

Я народився й вирiс в Запорiзькiм краї,
Пiсеннiм краї заводських гудкiв.
I слухав я пiснi в полях безкраїх.
Пiснi талановитих, працьовитих землякiв.
Величний i могутнiй Запорiзький краю!
В тобi моє життя, наснага й здобуття!
З тобою я живу, з тобою розквiтаю!
Моя ти гордiсть, щастя i буття!
Тобi я новi гранi вiдкриваю,
Всю глибину душi, думок, сердечного тепла.
Живи i розквiтай, зростай до небокраю!
Щоб слава запорiзька неосяжною була!
Люблю тебе, мiй Запорiзький краю!

Доньки, онука, рiднi, друзi, колеги з
повагою до свiтлої пам’ятi

Георгiй Слинько
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