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ШАНОВНI КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ ЗАПОРIЗЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО ТЕХНIЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ

Дозвольте висловити всiм Вам щиру
вдячнiсть за беззаперечну пiдтримку, яку
Ви надали менi пiд час голосування 11

червня цього року!

Повертаючись до самого початку, зга-
дую жовтень 1997 року, коли саме 83 вiд-
сотки виборцiв вiддали перевагу наймо-
лодшому ректоровi технiчних ВНЗ Украї-
ни, але голосували виборцi. Сьогоднi, коли
за новим законом право голосу мали всi
науково-педагогiчнi, педагогiчнi та науковi
спiвробiтники – це було нове!

Впевнений, що кожен з викладачiв оцi-
нював свiй вiдрiзок часу у нашiй улюбле-
нiй «Машинцi» – вiд ветеранiв до наймо-
лодших випускникiв, якi щойно отримали
магiстерськi дипломи та приєднались до
викладацького корпусу.

У цi понад 17 рокiв, що не сплинули,
а дуже швидко пройшли (менi повезло,
оскiльки з 1 вересня 1970 року – наближа-
ючись до 45-рiччя – нiколи не залишав «ма-
шинку») – це частка нашої iсторiї – згадує-
мо, тих фундаторiв наукових шкiл ЗНТУ –
Юрiй Августович Шульте, Борис Соломо-
нович Натапов, Борис Якович Борисов, Вi-
ктор Валерiанович Абрамов, Асатур Шамi-
рович Асатурян, Сiмон Захарович Юдович,
якi надихали молодь на новi звершення.

Для мене завжди взiрцем були видатнi
попередники – директор iнституту пiсляво-
єнних рокiв Мануїл Йосипович Бодзiч, мiй
улюблений ректор Павло Андрiйович Ми-
хайлов, людина, яка керувала ВНЗ у перi-
од сталого розвитку,- Венiамiн Степанович
Попов i легендарний декан автофакульте-
ту Борис Петрович Борисов. Кожен з них
залишив частку свого життя у творення
«машинки».

Всi цi роки ми працювали єдиною ко-
мандою i сьогоднi з сумом можна згадати
тих, хто пiшов – Анатолiя Даниловича Ко-
валя, Олександра Миколайовича Рассаль-
ського, В‘ячеслава Олександровича Толока,

Мiлю Григорiвну Соловйову, Олексiя Фе-
доровича Бичевого, iнших колег.

Сьогоднi ми – Нацiональний технiчний
унiверситет, який вже давно перерiс рамки
технiчного. Наша команда – це досвiдченi
технарi – ветерани професори Валентин
Васильович Луньов, Iван Петрович Волчок,
Володимир Петрович Метельський, Петро
Дмитрович Андрiєнко, Едуард Iванович
Цивiрко, Володимир Iванович Гонтаренко,
Геннадiй Федорович Бабушкiн, Дмитро Ма-
карович Пiза, Леонiд Йосипович Iвщенко,
Юрiй Миколайович Внуков, Валерiй Iва-
нович Дубровiн, Володимир Миколайович
Крищук, Георгiй Iванович Слинько, Вадим
Юхимович Ольшанецький, Володимир Iва-
нович Пожуєв та їх молодi учнi – профе-
сори Олександр Мiтяєв, Валерiй Наумик,
Сергiй Субботiн, Олександр Овчиннiков,
Степан Лоскутов, Григорiй Корнич, Василь
Доненко, Євген Антипенко, Михайло Бри-
ков, Сергiй Попов.

Разом з ними – потужний загiн гума-
нiтарiїв та економiстiв – поєднання досвi-
ду професорiв Петра Васильовича Ґудзя,
Валентини Миколаївни Зайцевої, Жанни
Кирилiвни Нестеренко, Володимира Ген-
надiйовича Прушкiвського, Сергiя Мико-
лайовича Алфьорова, Маргарити Альфри-
тiвни Деркач та енергiї молодих науковцiв-
професорiв – Олега Агаркова, Олени Бонда-
ренко, Владислави Лифар, Iрини Рижової,
Наталiї Левченко, Вiкторiї Погребняк.

В нашiй командi – вiдданi справi i «ма-
шинцi» фахiвцi – Юлiя Олександрiвна Со-
боль, Свiтлана Iванiвна Атаманюк, Володи-
мир Григорович Шевченко, Василь Iвано-
вич Глушко, Володимир Хомич Козирєв,
Iрина Вiкторiвна Пущiна, Таїсiя Олексiївна
Гайворонська, Юрiй Володимирович Фiлей,
Олена Олексiївна Васильєва, Юрiй Вiкторо-
вич Мастиновський, Вiктор Миколайович
Кириченко, Владислав Семенович Кабак,
Олександр Володимирович Климов, Влади-
слав Васильович Корольков, Микола Васи-
льович Дєдков, Равiль Камiлович Кудерме-
тов, Владислав Семенович Кабак.

З нами – колективи наших ВСП – Бер-
дянського машинобудiвного, Запорiзького
електротехнiчного, Запорiзького гуманi-
тарного коледжiв, Запорiзького коледжу
радiоелектронiки, Токмацького машинобу-
дiвного технiкуму на чолi з їх керiвниками
– Едуардом Едуардовичем Шипульським,
Євгеном Миколайовичем Рябенко, Євге-
нiєю Теодорiвною Приходько, Ольгою Ко-
стянтинiвною Баршай, Володимиром Мико-
лайовичем Ганусом – це теж наша команда!

Особлива вдячнiсть виборцям, що були
обранi студентською спiльнотою. Впевне-
ний, що вони вiддали свої голоси за дося-
гнення нашого студентського самоврядува-
ння. Робота студмiстечка, Центра сприя-
ння працевлаштуванню, розвиток мiжна-

родного спiвробiтництва, правоохоронної,
аматорської, спортивної дiяльностi – все
це наше студентство. Нашi молодiжнi лi-
дери – Андрiй Iванченко, Вадим Дубина,
Вадим Кеда, Валерiй Iгнашов, Анастасiя
Iгнашова, Василь Дєвочкiн, Гаррi Мороз –
демонструють зразки органiзацiї роботи з
молоддю за всiма напрямами.

Гордiсть унiверситету – нашi випускни-
ки, як тi, кого готували нашi попередни-
ки – директор моторобудiвного завода, Ге-
рой Соцiалiстичної працi Василь Iванович
Омельченко, президент АТ «Мотор Сiч»,
Герой України, Народний депутат України
В‘ячеслав Олександрович Богуслаєв, гене-
ральний директор КП «Iскра» Iгор Степа-
нович Пресняк, 1-й заступник керiвника
ЗМКБ «Iвченко-Прогрес» Георгiй Iванович
Пейчев, вiце-президент корпорацiї «УкрАв-
то» Олег Хайрулович Папашев, член Нагля-
дової ради ЗНТУ Богдан Павлович Масло-
вець, Надзвичайний i Повноважний Посол
Євген Григорович Карташов, Народнi депу-
тати України Вiктор Iванович Понедiлко та
Олександр Володимирович Романовський,
голова облрадпрофа Сластьон Вiктор Ма-
ксимович та випускники рокiв незалежно-
стi генеральний директор ЗАТ ЗТР Iгор
Всеволодович Клейнер, голова правлiння
ЗАТ ЗАЗ Микола Михайлович Євдокимен-
ко, вiце-президенти Запорiзької торгово-
промислової палати Андрiй Куц та Дмитро
Антонюк, перший заступник мiського голо-
ви Дмитро Свiркiн, голова СК «Мотор Сiч»
Геннадiй Касай, начальник цеху АТ «Мо-
тор Сiч» Павел Касай, головний технолог
ЗМКБ «Iвченко Прогрес», лауреат Держав-
ної премiї України Едуард Кондратюк.

Наступнi роки – це наполеглива робо-
та по збереженню високого статусу «На-
цiонального» ВНЗ, досягнення рiвня регiо-
нального дослiдницького унiверситету, iм-
плементацiї нового Закону України «Про
вищу освiту», забезпечення якостi вищої
освiти вiдповiдно до вимог сучасних висо-
котехнологiчних виробництв. Впевнений,
що колектив викладачiв i студентiв ЗНТУ
здатен виконати найвибагливiшi вимоги
сучасного етапу розвитку освiти i науки.

З повагою,
ректор Запорiзького нацiонального

технiчного унiверситету Сергiй Бєлiков
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У Р О Ч И С ТА В Ч Е Н А РА Д А

Збори Вченої ради унiверситету –
це досить-таки буденна справа. Але, ко-
ли на зборах урочисто приймає присягу
новий ректор навчального закладу, по-
дiя заслуговує особливої уваги. 7 липня
в аудиторiї 320 вiдбулося урочисте за-
сiдання Вченої ради унiверситету, де
Богдан Павлович Масловець ознайомив
присутнiх iз наказом мiнiстра освiти
i науки України «Про призначення на
посаду ректора», у якому йдеться, що
професора, доктора технiчних наук Бє-

лiкова Сергiя Борисовича призначено
ректором Запорiзького нацiонального
технiчного унiверситету.

Привiтати ректора з переобранням,
побажати нових успiхiв i досягнень,

подальшого процвiтання i стабiльностi
висловити слова вдячностi за його са-
мовiддану працю, за активну громад-
ську дiяльнiсть прийшли поважнi го-
стi: член ради директорiв, директор з
управлiння персоналом Покатов Олим-
пий Валерианович, председатель Запо-
рожской областной организации рабо-
тодателей в сфере строительства, прое-
ктирования и архитектуры Антоненко
Анатолий Михайлович та iншi.

На завершення урочистостей Пер-
ший проректор Володимир Прушкiв-
ський прочитав вiтальну адресу вiд
Олександра Сiна.

Катерина Шапка,
Е 420

ПРИСЯГА
НА КАФЕДРI ВIЙСЬКОВОЇ ПIДГОТОВКИ ЗНТУ

В п‘ятницю 24 липня на плацу вiй-
ськової кафедри Запорiзького нацiо-
нального технiчного унiверситету вiд-
булися урочистостi з нагоди склада-
ння Присяги на вiрнiсть українсько-
му народовi курсантами. Цьогорiч її
склали та атестованi 224 курсанти-
випускники унiверситетiв Запорiзької,
Днiпропетровської та Донецької обла-
стей.

Вiд ректорату ЗНТУ привiтав прису-
тнiх перший проректор В. Г. Прушкiв-
ський i побажав мужностi й миру Укра-
їнi. На урочисту присягу прибув голова
профкому студентiв, аспiрантiв, докто-
рантiв ЗНТУ А.В. Iванченко, який наго-
родив за якiсну органiзацiю пiдготовки

та проведення навчального збору, ви-
сокi показники у вiйськовiй пiдготовцi,
зразкову вiйськову дисциплiну, вмiле
керування пiдпорядкованим особовим
складом пiдроздiлу кращих випускни-
кiв та викладачiв кафедри вiйськової
пiдготовки почесними грамотами проф-
кому студентiв та цiнними подарунка-
ми.

Серед нагороджених:

I заступник завiдувача кафедри з на-
вчальної роботи полковник запасу
Коробов Олександр Валенинович;

I старший викладач полковник у вiд-
ставцi Потапенко Валерiй Миколайо-
вич; викладач пiдполковник запасу
Федосов Олексiй Володимирович;

I спецiалiст 1 кат. Целуйко Наталiя
Миколаївна;

cтуденти:

I гуманiтарно-правового факультету
старший сержант Прокопенко Оле-
ксандр Миколайович;

I транспортного факультету молод-
ший сержант Атрошенко Руслан
Сергiйович;

I електротехнiчного факультету кур-
сант Прищип Ярослав Володимиро-
вич;

I факультету комп‘ютерних наук i
технологiй курсант Ситнiков Оле-
ксандр Сергiйович;

I машинобудiвного факультету сер-
жант Медведьов Олександр Сергiйо-
вич;

I iнженерно-фiзичного факультету
курсант Азiмов Рустам Еюубхано-
вич;

I факультету комп‘ютерних наук i те-
хнологiй курсант Колiсник Антон

Юрiйович.

Студенти склали урочисту прися-
гу на вiрнiсть українському народу. Пi-
сля чого прокрокували маршем, спiв-
аючи стройовi пiснi, i показали всi тi
навички та вмiння, якi вони здобули за
два роки навчання на вiйськовiй кафе-
дрi. Пiд час показових виступiв кур-
санти продемонстрували вмiле володiн-
ня гвинтiвкою iз штик-ножем, спритне
збирання та розбирання рiзних видiв
вогнепальної зброї, налаштування цен-
тру зв‘язку в умовах проведення бою.
Студенти продемонстрували дисциплi-
нованiсть та красу вiйськової виправки,
чим, безперечно, порадували глядачив.

Захiд завершився показовим висту-
пом МСП «Щит». «Щитовцi» вкотре пiд-
твердили свiй почесний статус безпере-
чною пiдготовкою i чiткiстю виконання
вправ.

Тож, дякуємо нашим захисникам за
вiдданiсть i бажаємо тiльки мирного не-
ба над головою та злагоди на нашiй рi-
днiй землi!

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912



24 липня 2015 р. IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК 3

УЧАСТЬ ЗНТУ У МIЖНАРОДНIЙ КОНФЕРЕНЦIЇ ЗА ПРОЕКТОМ TEMPUS CERES

Представники Запорiзького нацiо-
нального технiчного унiверситету взя-
ли участь у мiжнароднiй науковiй кон-
ференцiї з iнформацiйних та цифро-
вих технологiй «Information and Digi-
tal Technologies – 2015» (IDT-2015), яка
вiдбулася 7-9 липня 2015 р. у Жилiн-
ському унiверситетi (м. Жилiна, Слова-
цька Республiка).

Тематика конференцiї була присвя-
чена розробленню нових методiв та за-
собiв iнформацiйних технологiй та їх за-
стосування до розв‘язання практичних
завдань в рiзних галузях науки, тех-
нiки та медицини.

У конференцiї брали участь пред-
ставники дев‘ятнадцяти країн, зокре-
ма, Японiї, Великобританiї, Iталiї, Поль-
щi, Грецiї, Чехiї, Словаччини, Румунiї,
України, Бiлорусi, Росiї та iн.

З боку ЗНТУ до мiжнародного про-
грамного комiтету конференцiї та скла-
ду рецензентiв увiйшов професор, д.т.н.
С.О. Субботiн, який також керував ро-
ботою секцiї конференцiї.

До оргкомiтету конференцiї було
надiслано понад 130 доповiдей, серед
яких за результатами незалежного зов-
нiшнього рецензування для публiкацiї
було вiдiбрано менше половини доповiд-
ей. Кожну доповiдь рецензували при-
наймнi два рецензенти Усi вiдiбранi до-
повiдi було включено до збiрника кон-
ференцiї, який входитиме до цифрової
бiблiотеки IEEE та буде iндексувати-
ся у провiдних мiжнародних наукоме-
тричних базах SCOPUS та Web of Sci-
ence. З сiми доповiдей вiд ЗНТУ, по-
даних на конференцiю, за результата-
ми рецензування для публiкацiї у збiр-
нику праць було рекомендовано стат-
тю «Individual prediction of hypertensive
patient condition based on computational
intelligence» спiвробiтникiв ЗНТУ про-
фесора, д.т.н. С.О. Субботiна, доцента,
к.т.н. А.О. Олiйника та доцента, к.т.н.
С.Ю. Скрупського.

В рамках конференцiї IDT-2015
також працювала секцiя молодих
вчених пiд егiдою проекту «Сenters
of Excellence for young RESearchers»
(CERES) програми «TEMPUS» Євро-
пейської Комiсiї (реєстрацiйний но-
мер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-
TEMPUS-JPHES), що мiстила допо-
вiдi молодих учених ЗНТУ Т. Голуб,
Т. Брагiної, В. Льовкiна, Т. Колпакової,
Г. Табунщик, М. Тягунової, О. Шитi-
кової. Учасники конференцiї, зокрема

i секцiї CERES, отримали сертифiкати
про участь.

Доповiдi молодих вчених ЗНТУ
були рекомендованi до публiкацiї
у мiжнародному науковому журна-
лi "Central European Researchers
Journal"(http://ceres-journal.eu), який
буде видаватися за пiдтримки прое-
кту CERES та планується включити
до провiдних мiжнародних наукоме-
тричних баз. Подальша участь ЗНТУ
у проектi CERES програми TEMPUS
надасть можливiсть нашим молодим
вченим i надалi направляти статтi
для безкоштовної публiкацiї у жур-
налi "Central European Researchers
Journal до складу наукової редакцiї
якого включено спiвробiтникiв ЗНТУ
професора С.О. Субботiна та доцента
А.О. Олiйника.

Значну iнформацiйну пiдтримку з
боку органiзаторiв конференцiї також
надано науковому журналу ЗНТУ "Ра-
дiоелектронiка, iнформатика, управлiн-
ня"(РIУ), який був рекомендований ор-
ганiзаторами – членами редколегiї жур-
налу РIУ зi Словаччини проф. О. Зай-
цевою та проф. В. Левашенко на сайтi
конференцiї для публiкацiї доповiдей
конференцiї як розширених статей.

Олександр Андрiєнко,
помiчник ректора з питань мiжнародного

спiвробiтництва

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:

. директора Запорiзько-
го електротехнiчного
коледжу ЗНТУ

– 1;

. професора кафедри «Ма-
шини та технологiя ливар-
ного виробництва»

– 1;

. доцента кафедри «Елек-
тричнi та електроннi апа-
рати»

– 3;

. доцента кафедри «Транс-
портнi технологiї»

– 3;

. доцента кафедри «Систем-
ний аналiз та обчислю-
вальна математика»

– 4;

. доцента кафедри
«Комп‘ютернi системи
i мережi»

– 1;

. доцента кафедри «Менедж-
мент»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд
дня оголошення конкурсу в газетi. Доку-
менти подаються на iм’я ректора унiвер-
ситету. Заяву перед поданням необхiдно
зареєструвати у вiддiлi дiловодства унi-
верситету. Адреса унiверситету: 69063,
м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 64

Д Е Н Ь М О Л ОД I

27 червня на центральному пляжi
мiста вiдбувся Молодiжний лiтнiй фе-
стиваль присвячений дню молодi Украї-
ни. Пройшли спортивнi змагання з пля-
жного футболу та волейболу, а також
конкурси, iгри та рiзноманiтнi майстер-
класи.

До проведення заходу долучились
й представники Головного управлiння
ДСНС України у Запорiзькiй областi:
в рамках проведення фестивалю про-
йшла акцiя «Запобiгти. Врятувати. До-

помогти». Особливу увагу рятувальни-
ки придiлили питанням безпеки пiд
час виявлення пiдозрiлих або вибухоне-
безпечних предметiв. Були проведенi
тренiнги iз надання першої допомоги,
накладання рiзного виду пов’язок та
дотримання безпеки у лiтнiй перiод.

Напередоднi фестивалю був святко-
вий концерт на каскадi фонтанiв «Рай-
дуга», на якому найактивнiших студен-
тiв нагородили Почесними грамотами
Запорiзької мiської ради. Серед студен-
тiв «Машинки» нагороди отримали Га-
лина Лукаш i Сергiй Кудлай.

День молодi пройшов чудово!
Зi святом нас!

Iрина Сажинська,
ФЕУ-121
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В I Д П О Ч И Н О К З К О Р И С ТЮ

Лiто – перiод не лише канiкул та
вiдпочинку для студентiв ЗНТУ, а й
гаряча пора працевлаштування. Це сто-
сується i випускникiв, якi закiнчують
навчання та розпочинають свiй трудо-
вий шлях, так i студентiв, якi плану-
ють активно, з користю провести лiто
та отримати додатковий заробiток. Усi
зусилля Центр сприяння працевлашту-
ванню студентiв та випускникiв ЗНТУ
спрямовує на плiдну спiвпрацю з робо-
тодавцями.

Традицiйно в ЗНТУ вже кiлька
рокiв поспiль проходить «Школа во-
жатської майстерностi». У 2015 ро-
цi навчання завершили близько 100
студентiв, якi успiшно склали iспит,
пройшли спiвбесiду з роботодавцями
та з початку червня працюють у та-
ких дитячих закладах оздоровлення
й вiдпочинку, як «Аiст» (смт Кири-
лiвка), «Маяк» (Вiльнянський район),
«iм. Гагарiна», «Прометей», «Волна» (м.
Приморськ), «Факел», «Iскра» (м. Бер-
дянськ). Щороку студенти ЗНТУ пра-
цюють iнструкторами-рятувальниками
в аквапарку «Острiв скарбiв» (смт. Ки-
рилiвка). Починаючи з березня прохо-
дила реєстрацiя бажаючих, у кiлька

етапiв було органiзовано вiдбiр, прове-
дено спiвбесiди з роботодавцем, i з по-
над 150 бажаючих 30 кращих студен-
тiв протягом червня-серпня працювати-
муть в аквапарку. Традицiйною є спiв-
праця ЗНТУ з туристично-оздоровчим
комплексом «Пересип», якi набирають
студентiв у лiтнiй час на посади ме-
неджер з прийняття гостей, менеджер
з туризму, дитячий анiматор, спор-
тивний iнструктор, офiцiант, матрос-
рятувальник.

Також влiтку студенти проходять
оплачуване стажування на комбiнатi
«Запорiжсталь» за своєю спецiальнiстю.
Прiоритет був вiдданий тим студен-
там, якi є стипендiатами вiд пiдприєм-
ства. У червнi в ЗНТУ проведено логiко-
математичне тестування випускникiв
представниками ВАТ «Запорiжсталь» з
метою вiдбору кадрiв для вiддiлу без-
перервного вдосконалення. Участь у те-
стуваннi взяли 116 випускникiв, 50 з
них було запрошено на спiвбесiду, шi-
стьом кращим запропоновано оплачува-
не стажування з подальшим працевла-
штуванням.

На постiйнiй основi в ЗНТУ працю-
ють i студентськi будiвельнi загони, якi
ведуть ремонтно-будiвельнi роботи в
гуртожитках, корпусах унiверситету.

Можливiсть тимчасового працевла-
штування для студентiв рiзних курсiв
є на такi вакансiї як промоутер, розро-
бник та адмiнiстратор сайтiв, оператор
Call-центру, таємний покупець, агент

банку, менеджер з продажiв тощо.
Що стосується роботи в напрям-

ку працевлаштування випускникiв,
ще наприкiнцi квiтня Центром спри-
яння працевлаштуванню проведено
ярмарок кар‘єри для випускникiв
2015 року усiх спецiальностей iз за-
прошенням потенцiйних роботодав-
цiв: КП НВК «Iскра», ПАТ «Укртеле-
ком», ПАТ «Запорiжсталь», АТ «Мо-
тор Сiч», ПАТ «Запорiзький титано-
магнiєвий комбiнат», ТОВ «Аламан»,
ТОВ «Запорiжтрансформатор», «Li-
ght IT», ТОВ «Iнфоком ЛТД», За-
порiзької торгово-промислової палати,
Науково-дослiдного центру панорамно-
акустичних систем, нацiональної мере-
жi будiвельно-господарських гiпермар-
кетiв «Епiцентр», ПАТ «ПУМБ», ком-
панiї «Рома ЛТД», ПАТ «ПриватБанк»,
«SQURO». Студенти ознайомилися з ва-
кансiями, якi є на пiдприємствах, дi-
зналися про вимоги роботодавцiв, а та-
кож мали змогу поспiлкуватися з ними,
пройти попередню спiвбесiду.

Протягом липня-серпня троє студен-
тiв ЗНТУ отримали унiкальний шанс
пройти стажування у Мiнiстерствi iн-
фраструктури України у м. Києвi. Це
кращi з кращих, обранi серед кiлькох
десяткiв бажаючих представниками Мi-
нiстерства за результатами конкурсно-
го вiдбору та спiвбесiди.

Свiтлана Олефiр,
фахiвець центру сприяння

працевлаштуванню

К У Т О Ч О К П О Е З I Ї

Коли кажеш слово, то маєш вiдповiдати
За те, що сказав. а як думатимеш: легкi!
Всi слова сказанi – не згадати.
Заповiдi такi:

Коли серце твоє буде в радостi, як у хащах,
Чи погрузне у горi, як у чомусь в‘язкiм,
Прошу тебе не порiвнювати нiзащо
Мене нi з ким.

Коли буде темно й наступить тиша,
Коли буде камiння, немов на днi,
Будь ласка, не треба тодi про iнших
Згадувати при менi.

Коли будеш iти невловимий, пригнiчений,
Коли гризтимуть душу усi гризоти,
Знай: кохання – це возвеличення
Того, хто навпроти.

eee
Ти тiльки придивись яка чудна Земля –
В нiй кольорiв отих, як олiвцiв в коробцi!
I поки я така ж, i поки поруч я,
Ти можеш доторкнутися до Сонця.

Гляди: весна оця iз квiтiв i казок,
В такiй веснi менi не холодно й не важко.
I поки я ще тут, i поки ми разом,
Ти можеш доторкнутися до пташки.

Дороги i мости принишкли на землi
У вiдблисках вiтрин, у затiнках антен.
Допоки ми – серця, допоки ми живi,
Ти просто приїзди i обiймай мене.

Iрина Сажинська,
ФЕУ-121
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