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ГА З Е ТА ЗА П О Р I З Ь КО Г О Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О Т Е Х Н I Ч Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У
Вiтання

зi

святами

ШАНОВНI ЖIНКИ!
Ви – хранительки нашої духовностi, берегинi нацiональних традицiй, культури.
Приймiть найщирiшi вiтання з нагоди прекрасного весняного свята – Мiжнародного жiночого дня 8 Березня!
Березень – особлива пора року, бо вiн освячений вашим iменем, бо вiн вiщує
весну в природi, в душах i серцях. Нехай усмiхаються до вас першi веснянi квiти!
Нехай вас завжди оберiгає любов – щира i вiрна, турботлива i надiйна, висока i
мудра, така про яку мрiє кожна з вас.
Будьте завжди усмiхненi, сповненi надiї та оптимiзму!
Ректорат, профкоми

«ДЕНЬ ЗЛУКИ – ТРИМАЙМОСЯ ЗА РУКИ!»
22 сiчня урочисто був вiдзначений День Соборностi України. Запорiжцi традицiйно вiдсвяткували його,
об‘єднавши живим ланцюгом обидва береги рiдного мiста по греблi «ДнiпроГЕС».

В акцiї «День злуки – тримаймося за
руки» взяли участь кiлька сотень лю-

дей рiзного вiку, серед яких i студенти
Запорiзького нацiонального технiчного
унiверситету. Люди одночасно вийшли
з Лiвого та Правого берегiв Днiпра, тримаючи блакитну та жовту стрiчку, а коли зустрiлися, разом попрямували до
парку Металургiв, де пройшов святковий флешмоб: всi областi символiчно
об‘єдналися в єдину країну!
З iнiцiативи Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї до органiзацiї такої
масштабної акцiї було залучено спiвробiтникiв Запорiзької обласної бiблiотеки для юнацтва та Центру молодi. Було
запрошено для виступiв талановиту молодь iз творчих об‘єднань нашого мiста.
Ми дiзналися враження української
поетеси Олени Ольшанської вiд акцiї
єдностi: «Чудово, що в такий перiод
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Нашi патрiоти
В.В. ГОРДIЙЧЕНКО

КАФЕДРИ ФIЛОСОФIЇ

останнiми подiями у Криму та Схiднiй
Українi.
Ця мiсiя вимагає вiд викладачiв не
тiльки глибоких фахових знань, високої культури та любовi до України, а
й прояву власної безмежної вiдданостi
Батькiвщинi, для кого Україна понад
усе. Яскравим прикладом цього є позицiя викладача кафедри фiлософiї ЗНТУ
Володимира Гордiйченка.

Виховання духу високого громадянського i нацiонального патрiотизму студентської молодi є нашим благородним
завданням, особливо тепер, у зв‘язку з

життя країни молодь розумiє i пiдтримує важливiсть таких заходiв. Це дуже символiчно – стрiчками об‘єднати
два береги Днiпра. Показати таким чином цiлiснiсть країни. Чи тi ж пазли iз
областей. Окремо – частинки великої
картини, разом – цiла Країна. Чудова
задумка та виконання. В такi моменти
вiдчувається сила українського духу».
Тож дякуємо всiм учасникам акцiї
за небайдужiсть до народних традицiй,
адже це пiдтримує та дарує вiру в краще!

Усi його практичнi й семiнарськi заняття зi студентами є зразком прищеплення слухачам не тiльки власне фiлософiї за навчальною програмою, а й
через її призму зацiкавленостi до iсторiї України, її культури, науки, побуту,
до незлiченних духовних скарбiв українського народу. Тематика його занять

зi студентами приголомшливо несподiвана i захоплююче цiкава. Завзятий колекцiонер i талановитий умiлець, вiн
демонструє студентам, як наочне приладдя, i свої колекцiї та виготовленi власноруч макети кораблiв, фiгури вiдомих особистостей, вiйськову амунiцiю
та багато чого iншого, вкрай цiкавого.
Володимир Гордiйченко без зволiкань вiдповiв на хвилю мобiлiзацiї та
одним iз перших у ЗНТУ та першим
на гуманiтарному факультетi пiшов до
українського вiйська.
Ми щиро зичимо Володимиру Гордiйченку успiхiв та швидкого повернення
з перемогою.
Ольга Бондаренко,
зав. каф. «Фiлософiя»
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ЗИМОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ – 2015
Кожнi канiкули студентiв Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету сповненi новими гарними подiями
та емоцiями. Цього року на зимових канiкулах «машинкiвцi» за традицiєю могли вiдвiдати казковий Львiв, снiжний
Драгобрат та вражаюче Славське.
Подiбнi поїздки щороку набувають
все бiльшої популярностi. Звернемося
до цифр: минулого року Львiв вiдвiдали
210 наших студентiв, а вже цiєї зими –
260. До Драгобрата рiк тому вирушили
119 осiб, а на цей раз – уже 157. Статистику щодо Славського вести складнiше, адже там постiйно було гаряче
завдяки нашим студентам, якi електричкою приїжджали зi Львова покататися
на лижах i сноубордах.
Кiлькiсть бажаючих, звiсно, говорить про те, що все бiльше людей хочуть пережити цi прекраснi днi веселого вiдпочинку. Але звернемося безпосередньо до учасникiв заїздiв, щоб
переконатися у достовiрностi таких висновкiв.
Про незабутню подорож до Львова
ми поспiлкувалися з головою профбюро
студентiв ЗЕТК Катериною Романенко:
«Львiв, безумовно, чарiвне мiсто чарiвної країни! 10.01.2015 року на залiзничному вокзалi Запорiжжя-1 було чутно одночасно 65 студентських голосiв.
А все тому, що жваво i весело чекали
на потяг до Львова.

лу Львова треба було тiльки встигати
дивитися в рiзнi боки, тому що кожен
будинок, кожна церква та вулиця має
свою особливу iсторiю.

Центр мiста заворожує своєю рiзноманiтнiстю. Тут i мiська ратуша, i ковзанка, i музей, i копальня кави, багато
сувенiрних крамничок i кнайп. Тому, як
проводили ми свiй вiдпочинок, може позаздрити кожен, хто залишився вдома
i не поїхав з нами.
Ми пiднялися на найвищу будiвлю у
Львовi, вiдвiдали Високий замок, побували на Личакiвському кладовищi (музей пiд вiдкритим небом). Знайшли першу кав‘ярню мiста Львова, яка вiдчинила свої дверi 1700 року. Ходили на найбiльшу ковзанку просто неба України.
Ходили й їздили на рiзноманiтнi екскурсiї. Загалом, робили все, щоб наш
вiдпочинок запам‘ятався.
Було весело!

Вже вiд самого залiзничного вокза-

Про Драгобрат нам розповiв голова

фан-клубу спортивних команд ЗНТУ
профкому студентiв Андрй Пащенко:
«Ми вiдпочивали на одному iз двох
заїздiв до Драгобрата з 18.01 до 25.01.
Карпатський курорт зустрiв нас гарними умовами проживання, масовими розвагами, активним спортивним вiдпочинком на лижах i сноубордах. Особливо
запам‘ятався «День караоке» – ми вiд
душi спiвали до самого ранку, за цей
час як слiд здружилися i пережили масу позитивних емоцiй.
Стосовно вiдпочинку в горах, то чотири iз шести днiв нас порадували хорошою погодою i достатньою кiлькiстю
снiгу. Два днi були туманними, але
це не зiпсувало наш вiдпочинок, адже
у Карпатах є й iншi чудовi розваги.
Наприклад, смакували гуцульськими
стравами, якi бiльше нiде не скуштуєш,
ходили на дискотеки. Загалом, ми дуже добре вiдпочили в чудовiй компанiї.
Я вiдвiдую Драгобрат вже другий рiк
поспiль i залюбки поїду ще, адже це
круто!».
Студенти, якi вiдвiдали Славське, всi
як один говорять, що там було дивовижно! Кiлька вражаючих спускiв з гiр –
й емоцiй на цiлий рiк!
Тому щоб не сумувати вдома, не
роздумуючи вiдправляйтеся вiдкривати зимову казку до Львова чи Карпат –
воно того дiйсно варте!
Снiжана Вичужанiна
гр. РТ 912

ШАНОВНI СТУДЕНТИ!
Профком
студентiв,
аспiрантiв
та докторантiв ЗНТУ повiдомляє
про призупинення роботи санаторiюпрофiлакторiю ЗНТУ.

I Президенту

Причиною цього є вiдсутнiсть фiнансування санаторiю-профiлакторiю Запорiзьким обласним вiддiленням Фонду
соцiального страхування. Це спричинено рiшенням Верховної Ради України,
яка 28.12.2014 прийняла Закон України
№77-VIII «Про внесення змiн до деяких
законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов‘язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi» (далi –
Закон №77). Пiсля пiдписання Президентом України з 01.01.2015 Закон №77
набрав чинностi.

I

Стурбований цiєю проблемою, профком студентiв ЗНТУ одразу направив
листи iз клопотанням щодо поновлення фiнансування i роботи санаторiївпрофiлакторiїв до всiх можливих iнстанцiй:

I

I
I
I
I

України
Порошенку П.О.;
Головi Верховної Ради України Гройсману В.Б.;
Мiнiстру фiнансiв України Яресько Н.I.;
Мiнiстру освiти i науки України Квiту С.М.;
Мiнiстру соцiальної полiтики України Розенку П.В.;
Головi Профспiлки працiвникiв освiти i науки України
Головi Запорiзької обласної органiзацiї Профспiлки працiвникiв освiти i
науки України Гринь Н.I.; Труханову Г.Ф.

З
питання
поновлення
роботи
санаторiїв-профiлакторiїв 26.01.2015
була скликана рада ректорiв Запорiзького регiону, яку очолює ректор
ЗНТУ проф. С.Б. Бєлiков, де прийняли
рiшення направити звернення вiд керiвництва вищих навчальних закладiв
iз вiдповiдним проханням, а також iнiцiювати проведення засiдання Президiї

Спiлки ректорiв України з питання
врегулювання дiяльностi санаторiївпрофiлакторiїв ВНЗ.
Таким чином, на сьогоднi немає юридичних пiдстав для поновлення фiнансування санаторiїв-профiлакторiїв Фондом соцiального страхування України, i
щоб вiдновити успiшну дiяльнiсть, потрiбно внести вiдповiднi змiни до Закону №77.
27.01.2015 року депутатом Лапiним I.О. було зареєстровано проект
Закону №1865 про внесення змiн
до Закону України «Про загальнообов‘язкове державне соцiальне страхування» (щодо забезпечення фiнансування санаторiїв-профiлакторiїв пiдприємств, установ, навчальних закладiв та
органiзацiй). За умови пiдтримання цього законопроекту маємо сподiвання, що
роботу санаторiiв-профiлакторiiв буде
вiдновлено.
Прес-служба профкому студентiв
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Вiтаємо
МЕТЕЛЬСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА
З 75 – РIЧЧЯМ!
Протягом останнiх рокiв як голова
Ради деканiв ЗНТУ бере участь в органiзацiї обласних конкурсiв «Студент
року», обласних оглядiв конкурсiв на
кращий гуртожиток.
За iнiцiативою В.П. Метельського
створено центр студентського самоврядування в гуртожитку, який має
комп‘ютерний клас зi швидкiсними ресурсами iнтернет, спортивний зал iз сучасними тренажерами , зал засiдань та
фiлiю науково-технiчної бiблiотеки унiверситету.
Електротехнiчний факультет, керований професором В.П. Метельським з
1981 року (майже 30 рокiв), є потужною
структурою унiверситету: об‘єднує 7
кафедр, 4 з яких профiльнi, готують
бакалаврiв, спецiалiстiв i магiстрiв за 6
спецiальностями.

Народився вiн на станцiї Омелянiвка
Коростенськго району Житомирської
областi у багатодiтнiй робочiй сiм‘ї. Пiсля закiнчення з вiдзнакою Житомирського будiвельного технiкуму (1959 –
1962рр.) служив у лавах Радянської армiї. 1962 року вступив на електротехнiчний факультет Запорiзького машинобудiвного iнституту. Пiд час навчання на денному вiддiленнi обирався головою студентського профкому (1964 –
1967рр.).
Пiсля закiнчення Запорiзького машинобудiвного iнституту Володимира
Петровича обрали секретарем комiтету комсомолу iнституту (1967р.) За цей
перiод вiн пройшов шлях вiд iнженера
наукової дослiдної частини проблемної
лабораторiї, асистента, аспiранта, старшого викладача, доцента, завiдувача кафедри «Електричнi машини» до декана
електротехнiчного факультету ЗНТУ,
завiдувача кафедри «Електропостачання промислових пiдприємств», професора кафедри «Електричнi машини», академiка Української академiї наук України.
За час працi в унiверситетi В.П. Метельський зробив помiтний внесок у
розвиток виховної роботи зi студентами.
Органiзовує заходи, спрямованi на виховання патрiотизму, поваги до державних символiв України, традицiй українського народу, розвиток студентського
самоврядування, формування у студентiв активної громадської позицiї, любовi
до нацiональних традицiй.

Факультет – один з найбiльших
в унiверситетi. На деннiй та заочнiй
формi навчаються майже 2000 студентiв. Кожен п‘ятий студент денного
вiддiлення-вiдмiнник навчання, активний учасник наукових розробок. Факультет здобуває першi мiсця на змаганнях зi спорту, туризму, естетичного
виховання.
З 2011 року В.П. Метельський очолює кафедру «Електропостачання промислових пiдприємств». За цей час на
кафедрi пiдвищився рiвень пiдготовки фахiвцiв, розвинулась матерiальнотехнiчна база, розробленi новi унiкальнi лабораторнi роботи, розширився
зв‘язок з виробництвом та випускниками кафедри, проведений капiтальний
ремонт примiщень кафедри, з‘явився
новий комп‘ютерний клас, обладнаний
сучасною обчислювальною технiкою.
В.П. Метельський протягом багатьох
рокiв був керiвником кiлькох науководослiдних праць. За постановами Уряду, Державного комiтету України з питань науки i технологiй, розробив i
впровадив у виробництво магнiтнi шунти, призначенi для зменшення додаткових втрат у силових трансформаторах (ВАТ «Запорiжтрансформатор»),
пристрiй для пiдпресовки обмоток силових трансформаторiв пiд час експлуатацiї (ВАТ «Запорiжтрансформатор»), математичнi моделi вентильних електричних приводiв для аналiзу електромагнiтних перехiдних процесiв (ВАТ НДI
силової електронiки «Перетворювач»)
та iншi.

Володимир Петрович багато часу
придiляє педагогiчнiй дiяльностi. Пiдготував лекцiйнi курси, лабораторний
практикум з кiлькох дисциплiн. Пiд керiвництвом В.П. Метельського пiдготовлено i захищено чотири кандидатськi
дисертацiї. Зараз працює з 3 аспiрантами.
Професiйнi iнтереси Володимира Петровича – рiзноманiтнi: сучасний стан
i напрямки удосконалення iнженерної
освiти; удосконалення системи керування виховною роботою у вищому навчальному закладi; трудове виховання
студентської молодi.
Вiн придiляє увагу видавничiй навчальнiй та науково – методичнiй роботi. Вiн – автор монографiй «Моделювання тиристорних перетворювачiв», «Електричнi машини та мiкромашини», двох
навчальних посiбникiв iз грифом Мiнiстерства освiти та науки України, понад
20 методичних розробок, 12 авторських
свiдоцтв на винаходи, 2 патенти, 135
наукових публiкацiй у фахових журналах.
В.П. Метельський бере активну участь у мiжнародних науковотехнiчних конференцiях, є членом
редакцiйної колегiї наукового журналу
«Електротехнiка та електроенергетика»,
що входить до перелiку ВАК.
За сумлiнну працю В.П. Метельський неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Запорiзької обласної ради, Верховної Ради України, нагрудними знаками «Вiдмiнник освiти
України» 1999Р., має Почесне звання
«Заслужений працiвник освiти України
(№1355, 14 листопада 2000р.), Золоту
медаль «За эффективное управление
»2001 р., Нагрудний знак «Петро Могила» (Наказ МОНУ №963 вiд 16 серпня
2006 р.), ювiлейну медаль «За розвиток
Запорiзького краю», за вагомий внесок
у розбудову Запорiзької областi 11 грудня 2006 року Р 215-К, медаль «Ветеран труда» (17 травня 1991 р.), орден
«За заслуги перед Запорiзьким краєм»
III ступеня (17 грудня 2008 р.).
Сердечно вiтаємо Вас, шановний
Володимире Петровичу, з визначним
ювiлеєм! Бажаємо нових досягнень у
працi i науцi, козацького здоров‘я,
родинного щастя!
Ректорат ЗНТУ,профкоми,
колектив електротехнiчного факультету

4

IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК
МАСЛЯНА:

КУТОЧОК ПОЕЗIЇ

ЗУСТРIЧАЄМО ВЕСНУ!

17 лютого 2015 року об 11 годинi ранку бiля Запорiзького обласного театру ляльок
вiдбулося святкування Масляної.
На свято прийшли студенти Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету й студенти Запорiзького нацiонального унiверситету, також до святкування
приєдналися звичайнi перехожi та молодi матусi з дiточками. На початку свята
перед публiкою виступили з палкою промовою кiлька запрошених гостей. Вихованцi Центру дитячої та юнацької творчостi порадували студентiв та перехожих
вiршами й пiснями. Також у заходi взяла участь команда КВК «Запорiзький
Вектор Машинка».
Анна Шиманська,
гр. ГП 424

УВАГА

11 березня 2015 р.

Соловейком серце спiває,
Квiти барвами сяють в душi.
I навколо все розквiтає,
Немов сонце з‘явилось в ночi.
Мене вiтер хитає любовi,
В головi лише думка одна.
Ми поєднанi з доброї волi,
Як коса, що волосся єдна.
Милий Боже, велике спасибi.
Подарунок приймаю вiд тебе.
Я за долю щоденно молюся,
Моя радiсть не лише за себе.
Люди, наче маленькi зернини,
Що вологу кохання збирають.
I поєднанi всi цi краплини,
Морем щастя вони називають.

КОНКУРС!

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

завiдувача кафедри «Олiмпiйськi та iгровi види спорту»

– 1;

.

професора кафедри «Полiтологiя та право»

– 1;

.

доцента кафедри «Комп‘ютернi системи та мережi»

– 1;

.

доцента кафедри «Олiмпiйськi та iгровi види спорту»

– 1;

.

доцента кафедри «Соцiальна робота»

– 1;

.

доцента кафедри «Економiчна теорiя та пiдприємництво»

– 2;

.

доцента кафедри «Технологiя машинобудування»

– 1;

.

доцента кафедри «Електропостачання промислових пiдприємств»

– 3;

.

доцента кафедри «Журналiстика»

– 1;

.

доцента кафедри «Маркетинг»

– 1;

.

доцента кафедри «Будiвельне виробництво та управлiння проектами»

– 2;

.

доцента кафедри «Механiка»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Менеджмент»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Електричнi машини»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Дизайн»

– 2;

.

старшого викладача кафедри «Психологiя»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Фiзична культура i спорт»

– 2;

.

старшого викладача кафедри «Електричнi та електроннi апарати»

– 3;

.

старшого викладача кафедри «Iнформацiйнi технологiї в туризмi»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Електропостачання промислових пiдприємств»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Двигуни внутрiшнього згорання»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Олiмпiйськi та iгровi види спорту»

– 1;

.

старшого викладача кафедри «Механiка»

– 2;

.

старшого викладача кафедри «Теорiя та практика перекладу»

– 1;

.

викладача кафедри «Фiзична культура i спорт»

– 3.

eee
Покликання чую вiдлуння.
Кохання гукає мене.
В душi вже давно повнолуння,
Бажання кохати тебе.
Щоночi приходять видiння,
Я бачу тебе наяву.
Моє ти єдине створiння,
Я лише коханням живу.
I це почуття зiгрiва,
Весь всесвiт змiнився довкола.
Єдинiй, шепочу слова
Кохана, кохана моя.
Промiння закоханих душ,
Засяяло землю яскраво.
Вона зупинилась. Не руш.
Закоханi мають це право.
Кохання постiйно квiтує,
Безмежна його силомiць.
В життi воно завжди дарує
Чарiвну, незрiвняну мить.

О.Л. Пазюк,
зав. лаб. кафедри
Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу в газетi. Документи
подаються на iм’я ректора унiверситету. Заяву перед поданням необхiдно зареєстру«Теоретична i загальна електротехнiка»
вати у вiддiлi дiловодства унiверситету. Адреса унiверситету: 69063, м. Запорiжжя,
вул. Жуковського, 64
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менко – заступники деканiв факультетiв. Комп’ютерний набiр – Євген Глiнкiн; програмна пiдтримка та комп’ютерна
Мировська
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

