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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

ВIТАЄМО РЕКТОРА ЗНТУ БЄЛIКОВА СЕРГIЯ БОРИСОВИЧА IЗ ЗАСЛУЖЕНОЮ НАГОРОДОЮ !
«Мережа Унiверситетiв Чорного Моря (BSUN). Проф., д-р Сергiй Бєлiков, Ректор Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету. Лауреат
Вiдзнаки 2016 BSUN як особистiсть
з видатним внеском у розвиток спiвпрацi в регiонi Чорного Моря!
Проф., д-р Володимир Бумбаширевич,
BSUN Президент,Тбiлiсi, Грузiя,
13 травня 2016

Бажаємо процвiтання, успiхiв!»

УЧАСТЬ ЗНТУ В МIЖНАРОДНIЙ
КОНФЕРЕНЦIЇ З IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ У ВАРШАВI

Представники Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету взяли
участь у Мiжнароднiй науковiй конференцiї з систем, управлiння та iнформацiйних технологiй «Systems, Control
and Information Technology», яка вiдбулася 20-21 травня 2016 р. в Iндустрiальному дослiдницькому iнститутi автоматизацiї та вимiрювань PIAP (м. Варшава, Польща).

Тематика конференцiї була присвячена розробленню нових методiв та

засобiв iнформацiйних i вимiрювальних технологiй та їх застосування до
розв‘язання практичних завдань у рiзних галузях науки i технiки.
У конференцiї брали участь представники багатьох країн, зокрема Великобританiї, Польщi, Словаччини, Литви,
України, Фiнляндiї, Грецiї, Бразилiї, Росiї та iн.
Конференцiю вiдкрив iз привiтальним словом до учасникiв директор Iнституту PIAP, професор Пьотр Шинкарчук та науковий секретар, професор
Роман Шевчук.
Оргкомiтет конференцiї запросив завiдувача кафедри програмних засобiв
ЗНТУ професора С. О. Субботiна зробити доповiдь на пленарнiй секцiї разом
з провiдними європейськими вченимидослiдниками.
До оргкомiтету конференцiї було надiслано понад сто доповiдей, серед яких
за результатами незалежного зовнiшнього рецензування для публiкацiї було вiдiбрано менше половини доповiдей.
Кожну доповiдь рецензували принаймнi два рецензенти. Вiдiбранi доповiдi
було включено до збiрника, який входитиме до цифрової бiблiотеки Springer та
буде iндексуватися у провiдних мiжнародних наукометричних базах, зокрема
SCOPUS.
Вiд ЗНТУ за результатами рецензування для публiкацiї у збiрнику
праць було рекомендовано статтi професора, д.т.н. С. О. Субботiна; доцента, к.т.н. А. О. Олiйника; доцента, к.т.н. С. Ю. Скрупського; доцента,
к.т.н. В. М. Льовкiна та ст. викладача
Т. О. Колпакової. На конференцiї вiдзна-

чено, що роботи молодих учених ЗНТУ
були виконанi як результат iмплементацiї мiжнародного проекту «Сenters
of Excellence for young RESearchers»
(CERES – «Центри передового досвiду для молодих вчених») програми
«Tempus» Європейської Комiсiї (реєстрацiйний номер 544137-TEMPUS-1-20131-SK-TEMPUS-JPHES).

Культурна програма включала в себе
вiдвiдування iсторичної частини м. Варшави.
Внаслiдок проведених дискусiй та
консультацiй з польськими колегами представниками ЗНТУ професором С. О. Субботiним та доцентом
А. О. Олiйником було досягнуто домовленiсть про виконання спiльних наукових дослiджень та освiтянських проектiв з партнерами з Європейського Союзу, а також про спiльну участь у мiжнародних семiнарах, конференцiях та
тренiнгах.
Лариса Дуйко,
провiдний спецiалiст вiддiлу мiжнародних
зв‘язкiв та роботи з iноземними студентами
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БАЛ ВИПУСКНИКIВ ЗНТУ – 2016

I

червоними дипломами та 27 почесних
випускникiв.
На церемонiї нагородження були присутнi й почеснi гостi :
I
Сергiй Бєлiков – ректор Запорiзького нацiонального технiчного
унiверситету;
I
Григорiй Самардак – голова Запорiзької обласної ради;
I
Валерiй Мостовий – голова Олександрiвської районної адмiнiстрацiї;
I
Едуард Гугнiн – заступник голови Запорiзької обласної державної
адмiнiстрацiї;
I
Вiктор Сластьон – голова Запорiзької обласної ради профспiлок.
Гостi привiтали присутнiх iз особливим святом, побажали молодi усiляких
гараздiв, а також особисто вручили «Посвiдчення почесного випускника».
I

I

I

I

6 червня 2016 року об 11.00 в Палацi культури iм. Т. Г. Шевченка вiдбувся урочистий «Бал випускникiв ЗНТУ».
Захiд зiбрав адмiнiстрацiю, викладачiв,
випускникiв-червонодипломникiв та почесних випускникiв Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету.

Цього року наш технiчний унiверситет випустив 78 молодих людей iз

Пiсля церемонiї нагородження випускникам та гостям був подарований
святковий концерт.
Вiтаємо молодь iз отриманням дипломiв та особливих посвiдчень! Бажаємо
розвитку та процвiтання!
Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

ПРОФКОМ СТУДЕНТIВ ЗНТУ ВIТАЄ ТА ПIДТРИМУЄ УЧАСНИКIВ НАУКОВИХ КОНКУРСIВ ТА ОЛIМПIАД
Команда студентiв ZNTU_SetUp у складi:
I Безсонова Андрiя Георгiйовича,
студ.гр. КНТ-421м;
I Косаренко Вiкторiї Геннадiївни,
студ.гр. КНТ-111;
I Задорожнього Євгена Вiталiйовича,
студ.гр. КНТ-121м;
виступила вiдмiнно, посiвши I абсолютне мiсце в пiдсумковiй таблицi пiвфiналу свiту студентської олiмпiади з програмування ACM по Пiвденно-Схiднiй
Європi та вперше отримала право представляти Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет (ЗНТУ) у фiналi
Мiжнародної студентської олiмпiади з
програмування АСМ, який зараз вiдбувається у Таїландi.
Також наприкiнцi квiтня вiдбувся
Всеукраїнський благодiйний конкурс

«Авiатор-2016»
Для участi в «Авiаторi-2016» зареєструвалися 3 тисячi студентiв. Конкурсанти
подолали шiсть етапiв проекту, зокрема пройшли тестування з точних наук,
основ та iсторiї авiацiї, англiйської мови, вирiшили бiзнес-кейси та захистили мотивацiйнi презентацiї у фiналi.
Проект проводиться у дев‘яти вишах i
коледжах, зокрема Запорiзькому нацiональному технiчному унiверситетi.
Вiд нашого унiверситету у конкурсi
взяли участь:
I Благун Вадим Євгенович, М-721;
I Герченова Ксенiя Олександрiвна, М712;
I Забiтiс Артурас Хенрiкасович, М612;
I Колоколов Олександр Володимирович, М-711;

I Маньков Станiслав Олександрович,
М-612;
I Панасенко Iлля Валерiйович, М-721;
I Полянський Василь Володимирович,
М-613.
Благодiйний проект «Авiатор» пiдтримує студентiв авiацiйних технiчних
спецiальностей та заохочує кращих iз
них поїздками на мiжнароднi авiафоруми Фарнборо до Великобританiї та Ле
Бурже до Францiї.
Протягом усiх етапiв представлених
змагань «машинкiвцiв» пiдтримував
профком студентiв ЗНТУ, забезпечуючи фiнансовою допомогою для участi.
Бажаємо нашiй талановитiй молодi
подальших успiхiв та досягнень!
Прес-служба профкому студентiв ЗНТУ

I ЗНОВУ ГУМОР, I ЗНОВУ ПОРЦIЯ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦIЙ ВIД ВЕСЕЛИХ ТА КМIТЛИВИХ
26 травня вiдбувся очiкуваний фiнал гри
веселих та кмiтливих на кубок ректора
ЗНТУ i ми з превеликим задоволенням подивилися цю гру. У фiнал вийшли найкращi з найкращих, команди «Рыцари юмора»,
«Трансформеры», «Голова не болит», «Мысли
вслух» та команда зi штрафним активом у
мiнус 3 бали – «Сборная ЭТФ». Чого ми чекали вiд найталановитiших команд? Звичайно,
якiсного та актуального гумору на задану
тему – Євросезон.
Як i завжди, гра почалася з першого конкурсу «Привiтання», в якому всi команди
продемонстрували свої пiдготовленi мiнiатюри та жарти. У цьому конкурсi найбiльше
балiв отримала команда «Трансформеры», i
з цим повнiстю погодилися глядачi в залi,
тому що пiд час їх виступу смiх та оплески
не припинялися. Далi конкурс «Розминка»,
в якому, як i завжди, члени журi ставили
запитання на вiльнi теми учасникам. Команди мали всього 30 секунд, щоб вiдповiсти
достойно смiшно, за що й отримували бали.
У цьому конкурсi перевага вiд журi була на
боцi команди «Трансформеры».

Третiй конкурс – «Бiатлон» показав, наскiльки команди пiдготували короткi смiшнi
жарти на рiзнi теми. Журi довго вагалося
у розподiлi балiв, тому не раз призначало
«штрафнi кола» для команд. I в цьому конкурсi перемога беззаперечно вiдiйшла командi «Трансформеры». Четвертий конкурс
пiд назвою «Домашнє завдання» продемонстрував заздалегiдь пiдготовленi командами
вiдео або постановки у формi «СТЕМ».
Це було справдi смiшно, i всi учасники
пiдготувалися добре, що оцiнили й журi, i
глядачi, i ведучий. Фiнальний конкурс, який
мав розставити всi мiсця та виявити переможця – «Вiдеоконкурс». Команда «Голова
не болит» зняли дiйсно близький кожному
студенту вiдеоролик, який можна назвати
«Жахи сесiї. Як закiнчити ВНЗ та залишитися живим». Наступна команда «Сборная
ЭТФ» зробила соцiальне опитування на рiзнi
теми, де респондентами виступила молодь.
Команда «Мысли вслух» здивувала глядачiв
вiдео про справдi круту дiвчину, яка завжди прийде на допомогу, наче супергерой
– ТУПОGIRL. Команда «Трансформеры» по-

казала гiдний уваги вiдеоролик про нелегке життя їх команди. Найбiльше балiв за
цей конкурс справедливо отримала команда
«Рыцари юмора», яка показала, що було б,
якби за часiв середньовiччя була реклама.
За загальними пiдсумками в кiнцi гри
журi вже мало своє бачення розподiлу призових мiсць, але спочатку на сценi була оголошена команда, що отримала «Приз глядацьких симпатiй». Команда РП «Дюшес» хоч
i не змогла пройти у фiнал, проте на думку
глядачiв, стала найкращою в цьому сезонi.
Третє почесне мiсце посiла команда «Мысли
вслух» та вiд журi отримала кубок i грошову
винагороду в розмiрi 2000 гривень, з чим ми
їх i вiтаємо. Друге мiсце, iз активом у 14,8
балiв, посiла команда «Рыцари юмора», яка
також отримала кубок та грошову винагороду у 3000 гривень.
Переможцями фiналу КВК на кубок ректора ЗНТУ стала команда «Трансформеры».
Рубан Катерина,
МТУ 212
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КРАСА I ТРОХИ БIЛЬШЕ
Наприкiнцi квiтучої весни в нашому
унiверситетi пройшов конкурс краси i
талантiв «Мiс ЗНТУ – 2016» за пiдтримки профкому студентiв ЗНТУ. За звання найчарiвнiшої дiвчини цього року
змагалися 17 красунь-представниць рiзноманiтних факультетiв «Машинки»:
I №1 Коробка Алiна, МТУ-123;
I №2 Журавльова Iлона, ГП-224;
I №3 Колєснiк Вiкторiя, ФЕУ-123;
I №4 Монзелевська Iрина, Т-311;
I №5 Шенаєва Катерина, УФКС-235;
I №6 Дрiждь Анастасiя, М-124сп;
I №7 Безродна Iрина, ФЕУ-123;
I №8 Верескун Юлiя, КНТ-524;
I №9 Тараканова Софiя, МТУ-215;
I №10 Шевченко Яна, ГФ-922;
I №11 Ремiзова Анастасiя, Е-513;
I №12 Василенко Валерiя, МТУ-115;
I №13 Жук Iрина, МТУ-225;
I №14 Спаська Євгенiя, КНТ-535сп;
I №15 Волкова Юлiя, МТУ-225;
I №16 Сидорова Катерина, РТ-325сп;
I №17 Кисельова Валерiя, ФЕУ-615.
Два мiсяцi вiдбувалася глобальна
пiдготовка до свята вроди. Спочатку
потенцiйнi учасницi заповнили анкети,
потiм пройшли вiдбiр, i частина щасливчикiв перейшла до нового етапу –
репетицiй. Дiвчата навчалися правильних, плавних рухiв, проходили примiрки, демонстрували свої таланти.
I от настав ключовий вечiр – 24
травня вiдбувся фiнал конкурсу краси i
талантiв! Перед глядачами розгорнувся
цiлий карнавал дефiле. Нашi гарнi студентки предстали в костюмах україночок, нижнiй бiлизнi та вечiрнiх сукнях.
Окрiм рiзноманiтних образiв, глядачi
отримали масу емоцiй вiд iнтелектуального конкурсу та конкурсу талантiв.

Про обидва хотiлося розповiсти докладнiше.
Iнтелектуальний конкурс став, безумовно, родзинкою вечора! Усi сторони
своєї обiзнаностi учасницi демонстрували, не приховуючи старання, i допомагав їм прекрасний дует ведучих –
Дмитро Шендрик та Владислав Слободян. Спочатку на сцену вийшли красунi в образах учителiв, потiм з‘явилася
дошка iз запитаннями до учасниць. Разом iз запальними ведучими вчительки
вмiло шукали вiдповiдi на найкреативнiшi запитання, даруючи глядачам масу позитивних емоцiй.
Коли пройшли всi етапи змагання,
почесне журi на чолi з ректором ЗНТУ
Сергiєм Бєлiковим вирушило на пiдготовку свого вердикту. У цей час для
глядачiв неперевершенi вокальнi таланти продемонстрували учасники ансамблю ЦКДС ЗНТУ «Viva».
I от урочисте нагородження у номiнацiях: вiд «Мiс Усмiшки» до «Мiс
Перспективностi». А потiм на сценi залишилося лише три красунi, запанувала iнтрига! Ми не станемо довго тягнути: звання «Мiс ЗНТУ – 2016» по
праву заслужила студентка факультету радiоелектронiки та телекомунiкацiй Катерина Сидорова! Причому думка журi збiглася з думкою глядачiв:
за пiдсумками онлайн-голосування на
сайтi профкому студентiв ЗНТУ Катерина заслужила i приз глядацьких
симпатiй!
До нових конкурсiв! До нових зустрiчей!
Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

УВАГА

КОНКУРС!

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення посад:
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.

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.
.

директора
Бердянського
машинобудiвного коледжу
ЗНТУ
професор кафедри «Програмнi засоби»
доцента кафедри «Двигуни
внутрiшнього згорання»
доцента кафедри «Електропривод та автоматизацiя
промислових установок»
доцента кафедри «Управлiння персоналом i економiки
працi»
завiдувача кафедри «Програмнi засоби»
старшого викладача кафедри «Двигуни внутрiшнього
згорання»
старшого викладача кафедри «Дизайн»
старшого викладача кафедри «Електропостачання промислових пiдприємств»
старшого викладача кафедри «Iноземнi мови»
старшого викладача кафедри «Управлiння персоналом
i економiки працi»
старшого викладача кафедри «Електричнi та електроннi апарати»
старшого викладача кафедри «Охорона працi та навколишнього середовища»
старшого викладача кафедри «Машини i технологiя ливарного виробництва»
старшого викладача кафедри «Менеджмент»
викладача кафедри «Iноземнi мови»
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ПРОФБЮРО СТУДЕНТIВ ФРЕТ ПIДКОРЮЄ «СОСНОВИЙ БIР»!
«Сосновий Бiр» – улюблене мiсце
вiдпочинку членiв профкому студентiв ЗНТУ. Наша база щороку чекає на
веселих ентузiастiв, якi проведуть якiсний суботник, аби вiддячити хорошим
дозвiллям. Профбюро студентiв ФРЕТ
неодноразово доводить, що вмiє поєднати приємне з корисним!
3 червня 20 найактивнiших представникiв профбюро студентiв вирушили до «Соснового Бору». Ми озброїлися всiм необхiдним iнвентарем i розпочали активну боротьбу iз брудом на
територiї бази: в кiмнатах, їдальнi та
актовiй залi. Дружною компанiєю студентство дуже швидко впоралося iз поставленим завданням.
I от вiдпочинок! Ми не тiльки посмажили апетитний шашлик, але й покаталися на човнi й катамаранах, пограли у
волейбол та iншi активнi iгри, потанцювали, зробили багато прекрасних фото.
Дуже насиченi вийшли вихiднi! Гар-

на компанiя, чарiвна природа та спiльна справа вкотре об‘єднали наше гамiрливе профбюро студентiв.
Наступного дня, 4 червня, молодь
поїхала додому. Час у дорозi пролетiв
непомiтно: галаслива компанiя та спiльнi спогади перетворили хвилини на секунди. Кожен точно буде згадувати цей
уiкенд iз теплотою.
Мотивацiйнi вихiднi – надзвичайно
важливий захiд у життi профбюро студентiв. Це згуртовує i налагоджує гарну атмосферу в колективi, дарує нових
друзiв, i тому подальша робота виконується з превеликим задоволенням.
Дякуємо всiм учасникам вiдпочинку
в «Сосновому Бору» – ви зробили цi
вихiднi яскравiшими! Очiкуємо нових
мотивацiйних уiкендiв вiд профбюро
студентiв ФРЕТ.
Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

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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ПРОФIЛАКТИКА ЦУКРОВОГО ДIАБЕТУ
Цукровий дiабет – це захворювання,
основною ознакою якого є стiйке пiдвищення рiвня цукру в кровi. Тому для дiагностики цукрового дiабету найбiльш
iнформативним методом є визначення
рiвня глюкози в капiлярнiй кровi (береться з пальця) або венозної (береться з
вени) протягом дня, або, що бiльш надiйно, визначення рiвня глюкози натщесерце (не їсти мiнiмум 10 годин перед
дослiдженням).
Нормальний рiвень глюкози в кровi –
вiд 3,3 до 5,5 ммоль/л.

Звiдки ж з‘являється у наших судинах цукор?
По-перше, з їжi. Вуглеводи входять
до складу багатьох продуктiв. Коли дiабету нема, пiдшлункова залоза реагує
на вуглеводи, що всмоктуються з їжi
видiленням iнсулiну. Але iнсулiн видiляється пiдшлунковою залозою й у той
час, коли ми не їмо. Вiдбувається це
тому, що глюкоза може вироблятися i
самим органiзмом – печiнкою. Тому лiкування дiабету – прийом цукрознижувальних засобiв – має бути постiйним,
забезпечуючи стабiльний контроль за
рiвнем цукру в кровi.

Редактор
Ганна
Мировська

Як же виникає дiабет?
До виникнення цукрового дiабету
першого типу призводить руйнування
бета-клiтин, що виробляють iнсулiн. Це
вiдбувається, коли наша власна iмунна
система починає сприймати цi клiтини
як ворожi органiзму i знищує їх. Виявляється, дiабет пiсля того, як загинуло
бiльше нiж 80% бета-клiтин. Найгiрше, що безповоротно зникають єдинi
постачальники iнсулiну. У цьому випадку люди змушенi щодня робити собi
уколи iнсулiну.
Коли чутливiсть органiзму до власного iнсулiну, що виробляється у цьому випадку в достатнiй кiлькостi, знижується настiльки, що виникає клiнiчна картина дефiциту iнсулiну – практично тi самi ознаки, що й при першому типi – дiагностується другий тип
цукрового дiабету. При 2 типi дiабету
можливостi лiкування ширшi – вiд дiєти та фiзичних вправ – до того ж iнсулiну.
Дiабет можливо запiдозрити, якщо
у людини:
I надмiрна спрага;
I часте сечовипускання (особливо в нiчний час);
I зниження маси тiла (при цукровому
дiабетi 1 типу);
I пiдвищений апетит;
I нудота;
I пiдвищена втомлюванiсть;
I судоми iкроножних м‘язiв;
I сухiсть шкiри;
I свербiння шкiри iслизових оболонок
статевих органiв;
I нечiткiсть зору.
Усе це може бути викликано пiдвищеним вмiстом цукру в кровi.
ЯКЩО ВИ ПIДОЗРЮЄТЕ В СЕБЕ
ЦI СИМПТОМИ – ЗВЕРНIТЬСЯ ДО
ЛIКАРЯ!!!
Що робити, якщо у Вас виявлено
дiабет?
Як тiльки лiкар-ендокринолог поставив Вам дiагноз цукровий дiабет, вiдразу приступайте до лiкування та контролю захворювання, тому що лiкування
i контроль є нерозривним комплексом
заходiв, спрямованих на пiдтримку Вашого органiзму в нормальному станi.
Якiсний контроль цукрового дiабету передбачає нормальнi або близькi до
нормальних показники обмiну речовин,

а також добре самопочуття.
Крiм пiдтримки нормальних показникiв обмiну речовин, необхiдно також:
I кинути курити;
I пiдтримувати артерiальний тиск у
межах норми;
I нормалiзувати i пiдтримувати свою
вагу в межах норми;
I лiкувати супутнi захворювання.
Найефективнiший спосiб самоконтролю – це регулярне визначення рiвня
глюкози в кровi за допомогою глюкометра або тест-смужок для вiзуального
контролю.
Чи небезпечний цукровий дiабет?
Украй важливо знати, що цукровий
дiабет небезпечний не сам по собi, а
своїми ускладненнями. Основна причина розвитку ускладнень – це тривале
пiдвищення цукру в кровi (хронiчна гiперглiкемiя). При високому рiвнi цукру
в кровi в першу чергу страждають дрiбнi кровоноснi судини й нерви всього
органiзму.
Сьогоднi всiм необхiдно зрозумiти та
завжди пам‘ятати:
ДIАБЕТ ПОТРЕБУЄ УВАГИ ДО СЕБЕ!

Дiабет – захворювання пiдступне, i
дотримання деяких, на перший погляд
складних, але на практицi абсолютно
прийнятних правил, дозволить запобiгти лиху.
Щоб впоратися з дiабетом у рiзних
життєвих ситуацiях та позитивно ставитися до хвороби, необхiдно пройти
навчання в «Школi дiабету».
Хворiти на дiабет – все одно, що вести машину по швидкiснiй дорозi – треба просто знати правила руху
Iрина Паперовська,
дiльничний терапевт
КЗОЗ «Студентська полiклiнiка»
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