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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
ПIДСУМКИ ЗИМИ
вої (профспiлкової) школи, яке вiдбулося на базi Запорiзького нацiонального
технiчного унiверситету 12 лютого.
Семiнар-презентацiю провели голова наглядової ради Українського iнституту соцiального партнерства Ю. О. Буздуган та директор цього iнституту,
доктор фiлософських наук О. М. Скоморощенко.
За вiкном уже весна, i ми проводжаємо лютий разом iз канiкулами. Хочеться пiдвести пiдсумкову риску пiд «машинкiвською» зимою i згадати наш вiдпочинок.
Щойно розпочався новий 2016 рiк,
нашi студенти попрямували назустрiч
новим враженням та пригодам. Цього
разу їх шлях простилався до самого
Львова. Цiкаво провести зимовi канiкули в обiймах снiжної Рiздвяної казки
поспiшили 124 «машинкiвцi».
Заїзд видався напрочуд вдалим, запам‘ятався новими приємними знайомствами, дружньою та веселою атмосферою. Вiдпочинок пройшов у гарнiй компанiї з хорошими емоцiями та спогадами. Сподiваємося на подальшу успiшну
спiвпрацю iз львiвськими колегами.
За 5 рокiв традицiйними стали подорожi до Драгобрату. Цього року ми
зiбрали такi заїзди: 15 – 21.01 – 6 осiб,
21 – 30.01 – 26 осiб, 28 – 06.02 – 77
осiб, 04 – 13.02 – 12 осiб. Окрiм традицiйних для зимового курорту розваг –
сноубордiв та лиж, вiдпочивальникам
пропонували вечiрки, караоке, настiльний тенiс, «PlayStation» i навiть турнiр
«Що? Де? Коли?». Тож незважаючи на
те, що погода iнодi була невдалою для
спускiв, студенти знайшли, чим зайнятися у мальовничому Драгобратi.
У серединi лютого на нас чекав повесняному теплий День усiх закоханих.
Напередоднi, 12 лютого, «машинкiвцi»
були запрошенi комiтетом у справах
сiм‘ї та молодi Запорiзької мiської ради
до кiнотеатру iм. Довженка для перегляду комедiї «50 вiдтiнкiв чорного». 14
лютого нашi хлопцi i дiвчата вiдвiдали святковий захiд «Бульвар любви» на
бульварi Шевченка, взяли участь у рiзноманiтних фестивалях. День Святого
Валентина був вiдзначений i в коледжах ЗНТУ – Запорiзькому гуманiтарному коледжi та Запорiзькому коледжi
радiоелектронiки – з конкурсами та подарунками.
Серед офiцiйних зборiв у лютому
слiд вiдзначити друге засiдання трудо-

об‘єднати та почути студентiв Запорiжжя, стати платформою для напрацювання спiльних iдей та проектiв щодо
можливих шляхiв мирного спiвiснування рiзних поглядiв, культур, етносiв
у рамках одного суспiльства. Захiд запам‘ятався новими цiкавими знаннями
та гарним спiлкуванням.
22 лютого вiдбулися урочистi збори
конференцiї вченої ради та трудового колективу ЗНТУ, де ректор
ЗНТУ Сергiй Борисович Бєлiков
звiтував про пiдсумки своєї роботи
за 2015 рiк. Конференцiєю робота
ректора була визнана задовiльною.

Тематика семiнару та змiстова частина лекцiй i презентацiй спонукали
профактив до обговорення питань та
аналiзу економiчного стану в Українi i
свiтi.

18 лютого 2016 року первинна органiзацiя профспiлки студентiв, аспiрантiв та докторантiв ЗНТУ вiдсвяткувала своє 11-рiччя. На честь
цього було проведено розширенi
урочистi збори за участi ректора
ЗНТУ Бєлiкова С. Б., проректора з
науково-педагогiчної роботи i виховання студентiв ЗНТУ Яримбаша С. Т.,голови профкому студентiв ЗНТУ Iванченка А. В., його заступникiв та профспiлкового активу.
19 лютого студенти ЗНТУ на базi Класичного приватного унiверситету взяли учать у низцi тренiнгiв «Молодь в дiї» у рамках проекту «Мiжкультурний дiалог молодi», що покликанi

Слiд згадати i про наших спортсменiв, якi в лютому вiдстоювали честь
Запорiзького нацiонального технiчного
унiверситету.
13 – 14 лютого вiдбулася гра в рамках XXV Чемпiонату України з баскетболу серед команд вищої лiги Запорiжжя. Змагання проходили на базi спортивного комплексу ЗНТУ i спортивного комплексу «ЗАБ». У двобої зiйшлися БК «ЗАПОРIЖЖЯ-2-ЗНТУ» i БК
«Спортлiцей» (Бiла Церква). В обидва
днi впевнену перемогу отримали нашi
баскетболiсти – БК «ЗАПОРIЖЖЯ-2ЗНТУ», з чим ми їх iз задоволенням i
вiтаємо!
У Харковi з 19 до 21 лютого проходив Чемпiонат України серед студентiв ВНЗ з гирьового спорту по довгому циклу. На цьому чемпiонатi студент
ЗНТУ Михайло Давиденко став бронзовим призером. Вiтаємо нашого силача
i бажаємо йому тiльки найкращих результатiв!
Зима стала яскравою сторiнкою у
життi «Машинки», а попереду ще цiкавiша пора року – довгоочiкувана, тепла,
пречудова весна!
Снiжана Вичужанiна,
РТ 912
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КРАЩИМ СТУДЕНТАМ ЗНТУ ПАТ «ЗАПОРIЖСТАЛЬ» ВИДIЛИВ IМЕННI СТИПЕНДIЇ
У 2015 роцi комбiнат «Запорiжсталь» започаткував традицiю заохочувати кращих студентiв запорiзьких
ВНЗ iменними стипендiями. загальний премiальний фонд яких становить 230 тисяч гривень. Кожен студент отримує щомiсячну стипендiю в
розмiрi 700 гривень, а студент коледжу – 500. Цю традицiю продовжили
й у цьому роцi. Стипендiатами стали 30 кращих студентiв Запорiжжя, з
яких п‘ятеро – студенти ЗНТУ:
I Лисяков Святослав Iгорович, ст. гр.
IФ-111
I Васинський Владислав Олександрович, ст. гр. Е-324сп
I Малий Олександр Сергiйович, ст.
гр. Е-324сп

I Мельник Опанас Володимирович,
ст. гр. Е-313
I Меленчук Антон Васильович, ст.
гр. М-321м
Умовами для отримання стипендiй
було навчання з високим середнiм балом, а також активна участь у науковiй та громадськiй дiяльностi свого
унiверситету. Стипендiї затверджуються за результатами кожної сесiї, на
пiдставi протоколу засiдання стипендiальної комiсiї та вченої ради, до якої
входить представник ПАТ «Запорiжсталь». Варто зазначити, що отримання стипендiй дає привiлеї для подальшого працевлаштування на комбiнатi.
«Ми пiдтримуємо iнiцiативних молодих людей, якi прагнуть ефективно

працювати, розвиватися i прогресувати разом з нашим комбiнатом. Ми
знаходимося в постiйному пошуку таких людей, i програма спiвпрацi iз запорiзькими вищими навчальними закладами дає нам можливiсть залучати на комбiнат кращих», – заявив генеральний директор ПАТ «Запорiжсталь» Ростислав Шурма.
Вiтаємо стипендiатiв та сподiваємося, що в майбутньому кращими будуть не лише п‘ятеро наших студентiв. Тож бажаємо вам вiдмiнно навчатися, досягати нових висот та додаткових стипендiй.
Кашуба Юлiя,
кореспондент газети «I-М»

СПIВРОБIТНИЦТВО ЗНТУ З ТЕХНIЧНИМ УНIВЕРСИТЕТОМ БРНО

8-10 грудня 2015 р. за пiдтримки мiжнародного проекту «Центри
передового досвiду для молодих вчених» CERES («Сenters of Excellence
for young RESearchers», реєстр. номер
544137-TEMPUS-1-2013-1-SKTEMPUS-JPHES) програми «Tempus»
Європейської Комiсiї вiдбувся вiзит
представникiв ЗНТУ професора, д.т.н.
С. О. Субботiна та доцента, к.т.н.
А. О. Олiйника до Технiчного унiверситету Брно (ТУБ) (Чеська Республiка, м.
Брно).

Метою вiзиту була участь у нарадi стосовно питань реалiзацiї проекту
CERES. Учасники зустрiчi обговорили нагальнi питання стосовно реалiзацiї проекту в Європейському Союзi та
Українi, обмiнялися досвiдом щодо органiзацiї наукової дiяльностi молодих
учених, а також оцiнили ефективнiсть
ходу виконання проекту CERES та перспективи його подальшої реалiзацiї.

Координатор проекту CERES в ТУБ
доктор М. Драханський ознайомив учасникiв з матерiально-технiчною базою
та лабораторiями кафедри iнтелектуальних систем факультету iнформацiйних технологiй. Вiн доповiв про науковi дослiдження молодих учених факультету, пов‘язанi з розробленням та
впровадженням iнтелектуальних сенсорiв, бiомедичних систем, програмного
та апаратного забезпечення для розпiзнавання образiв та оброблення сигналiв,
розпiзнавання облич, голосу, дактилоскопiї в бiометрицi.

Професор С. О. Субботiн та доцент
А. О. Олiйник виступили iз презентацiями про хiд виконання проекту, доповiли про дiяльнiсть ради молодих учених
i спецiалiстiв ЗНТУ, спiвпрацю ЗНТУ з
промисловими пiдприємствами регiону.
Учасники зустрiчi прослухали лекцiї про мiсце i роль молодих дослiдникiв у сучаснiй Європейськiй системi
освiти, взяли участь у дискусiї стосовно
ходу виконання проекту CERES, окреслили завдання на найближчий час, мали можливiсть працювати в бiблiотецi
унiверситету, а також з матерiальнотехнiчною базою факультету iнформа-

цiйних технологiй ТУБ. Представники
ТУБ розповiли про шляхи залучення
молодих учених до роботи над реальними проектами пiдприємств Чеського
регiону.

На нарадi представникiв Чеської Республiки та України вiдзначено доцiльнiсть та розроблено план дiй щодо органiзацiї спiльної пiдготовки українських аспiрантiв (PhD-студентiв) та магiстрантiв на базi Технiчного унiверситету м. Брно за рахунок коштiв програми Erasmus+ Європейської Комiсiї та
нацiональних фондiв Чехiї.
Культурна програма включала в
себе вiдвiдування технiчного музею
м. Брно, в якому представлено велику
кiлькiсть експонатiв, що вiдображають
розвиток науки та технiки вiд найдавнiших часiв до сьогодення.
За пiдсумками зустрiчi її учасники
отримали сертифiкати про стажування,
домовилися про майбутню спiвпрацю
та заходи з реалiзацiї проекту.
Вiддiл мiжнародних зв‘язкiв та роботи з
iноземними студентами
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СПIВПРАЦЯ З КП «НВК IСКРА» В НАПРЯМКУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
ПЕРШI РЕЗУЛЬТАТИ В НОВОМУ РОЦI

УВАГА

КОНКУРС!

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

.

.
.

.

29 сiчня вiдбулася зустрiч представникiв КП «Науково-виробничий
комплекс «Iскра» з випускникамимагiстрами та зацiкавленими старшокурсниками факультетiв радiоелектронiки i телекомунiкацiй та
комп‘ютерних наук i технологiй, органiзована Центром сприяння працевлаштуванню за сприяння профкому студентiв ЗНТУ. Захiд вiдвiдав начальник
вiддiлу кадрiв Литвинов Сергiй Миколайович та керiвники вiддiлiв пiдприємства, де є потреба в залученнi молодих фахiвцiв. Вони ознайомили присутнiх з дiяльнiстю науково-виробничого
комплексу, окремих вiддiлiв, розповiли
про можливостi кар‘єрного зростання та окреслили приблизнi фiнансовi
перспективи для молодого фахiвця на
пiдприємствi (досить не поганi, до речi). Кожен iз присутнiх студентiв та
випускникiв отримав запрошення на
спiвбесiду.
17 лютого така зустрiч була орга-

нiзована для студентiв 5 курсу машинобудiвного факультету. На пiдприємствi є можливiсть працевлаштування
на неповний робочий день на умовах
поєднання роботи з навчанням з перспективою подальшої роботи зi статусом молодого фахiвця пiсля закiнчення
унiверситету.
Це прекрасна можливiсть пройти
адаптацiйний перiод, ознайомитися з
пiдприємством ще пiд час навчання та
опанувати всi тонкощi своєї професiї на
практицi. На пiдприємствi iснує система наставництва, завдяки чому випускники та студенти можуть максимально комфортно включитися в роботу. Також КП «НВК Iскра» пропонує наукову
та практичну базу для магiстрiв, аспiрантiв. Усiх зацiкавлених запрошуємо
звертатися до Центру сприяння працевлаштуванню студентiв та випускникiв
ЗНТУ (ауд. 329-А головного корпусу).
Свiтлана Олефiр,
центр працевлаштування студентiв ЗНТУ

.

.

.
.

.
.
.

.
.
.
.
.

ШКОЛА ВОЖАТИХ-2016!
Якщо ти студент ЗНТУ
або коледжiв ЗКР, ЗГК,
ЗЕТК, тобi є повних 18 рокiв (або виповниться незабаром, до моменту початку
роботи у ДЗОВ), шукаєш
роботу на перiод лiтнiх канiкул, бажаєш провести лiто з користю, отримати досвiд роботи та море позитиву вiд спiлкування з дiтьми, хочеш отримати новi знання та
оволодiти цiкавими методиками органiзацiї дозвiлля, в тебе є можливiсть
пройти безкоштовне навчання у «Школi вожатих».
Заняття поєднують теорiю з великою кiлькiстю практичних занять. Та навiть теоретичнi уроки
пропонуються в iгровому форматi.
Адже саме той, хто зможе наполягти на своєму, розв‘язати конфлiкт,
розповiсти дiтям про їх права та

обов‘язки в невимушеноiгровiй формi, задати настрiй дня – той i стане
для дiтей кращим вожатим. Важливо не тiльки
навчити майбутнiх вожатих гратися з дiтьми, але
й зберiгати свiй авторитет без "дешевих"методiв
i втрати дорослої позицiї.
Викладач – Сергiй Куликовський, надзвичайно харизматична, весела людина та професiонал у
своїй справи, що зможе запалити кожного своєю невичерпною енергiєю та
iдеями щодо лiтнього дозвiлля.
За
додатковою
iнформацiєю
звертайтеся до Центру, а також
на сторiнку в соцiальнiй мережi
http://vk.com/event113455367
Свiтлана Олефiр,
центр працевлаштування студентiв ЗНТУ

.

.

.

.
.

.

директора Токмацького механiчного технiкуму ЗНТУ
декана факультету «Комп‘ютернi науки та технологiї»
завiдувача кафедри «Нарисна геометрiя, iнженерна та
комп‘ютерна графiка»
завiдувача кафедри «Фiнанси та кредит»
завiдувача кафедри «Пiдприємництво, торгiвля та
бiржова дiяльнiсть»
завiдувача кафедри «Комп‘ютернi системи та мережi»
завiдувача кафедри «Економiчна теорiя та пiдприємництво»
професора кафедри «Обладнання i технологiя зварювального виробництва»
доцента кафедри «Транспортнi технологiї»
доцента кафедри «Нарисна геометрiя, iнженерна та
комп‘ютерна графiка»
доцента кафедри «Автомобiлi»
доцента кафедри «Мiкро- та
наноелектронiка»
доцента кафедри «Iноземна
мова професiйного спiлкування»
доцента кафедри «Механiка»
доцента кафедри «Фiзика»
доцента кафедри «Програмнi засоби»
доцента кафедри «Психологiя»
доцента кафедри «Металорiзальнi верстати та iнструмент»
ст. викладача кафедри «Фiзична культура, олiмпiйськi
та не олiмпiйськi види спорту»
ст. викладача кафедри «Управлiння фiзичною культурою та спортом»
ст. викладача кафедри «Нарисна геометрiя, iнженерна
та комп‘ютерна графiка»
ст. викладача кафедри «Психологiя»
викладача кафедри «Фiзична культура, олiмпiйськi та
не олiмпiйськi види спорту»
викладача кафедри «Мiжнародний туризм»

– 1;
– 1;

– 1;

– 1;
– 1;

– 1;

– 1;

– 1;

– 3;
– 1;

– 2;
– 1;
– 1;

– 1;
– 2;
– 1;
– 1;
– 1;

– 3;

– 1;

– 1;

– 1;
– 2;

– 1.

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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21 березня 2016 р.

СПОРТИВНI ТАЛАНТИ ЗНТУ
Цiлий тиждень у спортивному комплексi Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету нашi викладачi
змагалися у спартакiадi. Спортивнi змагання проходили пiд час зимових канiкул з 15 до 19 лютого з iнiцiативи
кафедри фiзичної культури i спорту.

У спартакiадi випробовували свої сили 9 команд:
I машинобудiвного факультету (МФ);
I транспортного факультету (ТФ);
I електротехнiчного
факультету
(ЕТФ);
I iнженерно-фiзичного факультету
(IФФ);
I факультету комп‘ютерних наук i технологiй (ФКНТ);
I гуманiтарного факультету (ГФ);

I факультету економiки та управлiння
(ФЕУ);
I факультету радiоелектронiки та телекомунiкацiй (ФРЕТ);
I iнституту управлiння та права: факультет управлiння фiзичною культурою та спортом, гуманiтарноправовий факультет i факультет
мiжнародного туризму та управлiння (IУП).
Наводимо результати спартакiади за
видами спорту:
Волейбол:
I I мiсце – ФЕУ;
I II мiсце – ЕТФ;
I III мiсце – IУП.
Кульова стрiльба:
I I мiсце – ФЕУ;
I II мiсце – ФКНТ;
I III мiсце – ТФ.
Настiльний тенiс:
I I мiсце – ФЕУ;
I II мiсце – ФКНТ;
I III мiсце – IФФ.
Шахи:
I I мiсце – ФКНТ;
I II мiсце – ГФ;
I III мiсце – ФЕУ.
За загальнокомандним залiком має-

Давиденко Михайло – студент IФ

Редактор
Ганна
Мировська

Викладацька спартакiада – вже традицiйне змагання, яке проводиться
кожного року. За побажанням учасникiв наступного року планується ще увести змагання з шашок.
Вiтаємо переможцiв!
Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ
ПРОТИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

ВIТАЄМО НАШИХ!
Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет багатий на рiзноманiтнi таланти. У тому числi на всю Україну лунають iмена та заслуги наших
спортсменiв! Цього разу особливо вiдзначився Михайло Давиденко.

мо:
I I мiсце – ФЕУ;
I II мiсце – ФКНТ;
I III мiсце – ЕТФ.
За iндивiдуальним залiком найкращим у шахах став декан факультету
комп‘ютерних наук i технологiй Касьян
Микола Миколайович.

факультету, гр. 224, навчається на III
курсi. Михайло – майстер спорту України, бронзовий призер чемпiонату України серед юнiорiв, бронзовий призер
чемпiонату Свiту.
З 19.02.2016 до 21.02.2016 у Харковi проходив Чемпiонат України серед студентiв ВНЗ з гирьового спорту по довгому циклу. На цьому чемпiонатi студент ЗНТУ Михайло Давиденко став бронзовим призером, змагаючись iз представниками 24 вишiв.
Спортсмен тренується у збiрнiй командi ЗНТУ з гирьового спорту пiд керiвництвом старших викладачiв кафедри
фiзичної культури, олiмпiйських i неолiмпiйських видiв спорту (ФКОНВС)
Журавльова Юрiя Геннадiйовича та Ремешевського Олександра Володимировича.
Ми пишаємося нашим богатирем i
бажаємо нашiй збiрнiй нових перемог!

Студенти нашого унiверситету стали учасниками низки заходiв «Знання, вiдповiдальнiсть та профiлактика
соцiально-небезпечних захворювань серед молодi».
В березнi цього року студенти ЗНТУ
прослухали iнформацiйнi лекцiї, якi проводили лiкарi КЗОЗ «Студентська полiклiнiка» м. Запорiжжя Папiровська I. В.,
Мiтiна Т. I., Лебединська Т. В.
Заходи були запланованi до Всесвiтнього дня боротьби з туберкульозом. Проект охопив всебiчне висвiтлення
актуальної соцiальної проблеми.

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

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