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З Н О В ОЮ З А Л ОЮ I З Ч И С Т О Г О А Р К УШ А

Напевно, чимало людей чекали цi-
єї подiї. Студенти нашої «Машинки» з
першого навчального дня наполегливо
готують рiзнi виступи та номери. Все б
нiчого, тiльки де виступати. Саме цiй
темi й присвячується ця стаття.

20 жовтня о 16:00 на третьому повер-
сi головного корпусу зiбралося чимало
людей (студентiв, гостей i, звичайно ж,
великий склад команди прес-служби
унiверситету), якi з нетерпiнням хотiли
заглянути за дверi, прикрашенi бага-
тьма кульками у патрiотичному стилi.
I знаєте, що це за дверi? Це дверi вiд-
реставрованої та зовсiм-зовсiм iншої та
нової актової зали.

Аби потрапити до середини, не-
обхiдно було мати при собi квиток-
запрошення, яке задовго до цього мож-
на було отримати у профкомi студентiв.

Зайнявши свої мiсця, всi затихли в
очiкуваннi початку. Згасло свiтло, i на
сценi з‘явилися неймовiрно позитивнi
ведучi, якi й задавали настрiй публiцi
впродовж усього вечора . Свято розпо-
чалося iз пленарного засiдання, на яко-
му були присутнi люди, яких iз ЗНТУ
пов‘язує легендарне минуле та велике
сучасне.

Першим заговорив ректор унiверси-
тету Бєлiков Сергiй Борисович. Слова-
ми привiтання вiн добряче зарядив слу-
хачiв, а потiм по черзi запрошував на

сцену до слова шанованих людей: про-
фесорiв, докторiв наук, нардепiв, а го-
ловне – всi вони є випускниками «Ма-
шинки» (Семиноженко В.П., Богусла-
єв О.В., Пустоваров А. I., Митрополит
Лука, Карташов Є. Г., Марченко В.П.,
Кравчун О.С., Мостовий В.О., Iванчен-
ко А.В та iншi).

Пiсля слiв привiтань, побажань та
подяки вельмишановних гостей, розсу-
нулась завiса, за якою знаходилась уро-
чиста червона стрiчка. За традицiєю
гостi розрiзали її та взяли на пам‘ять
по шматку. Пiсля цього почалася друга
частина святкового вечора, на якiй гля-
дачiв зiгрiвали «машинкiвськi таланти».
Насолоду вiд спiвiв, танцiв, гумору та
просто теплих i щирих слiв та емоцiй

нам забезпечували: Народний театр су-
часної хореографiї «Фенiкс» (керiвник
Снiжана Лободюк), викладачi та випу-
скники Микола Комочкiн, Гаррi Мороз,
Анна Мальцева, Оксана Радченко, Олег
Зима, Володимир Брагуца, два поколiн-
ня збiрної команди КВН «Запорiзький
Вектор – Машинка – ЗНТУ», збiрна ко-
манда з фанк-аеробiки, Михайло Гера-
симчук, Iлля Зiнченко, Марiя Кабак i
Денис Лисенко, Юрiй Юрченко i Сафiта
Сафарлi. Всi цi люди – це невичерпне
багатство рiдного унiверситету, вони нi-
коли не забувають рiднi стiни, в яких
вони здобули свої крила.

На завершення свята трiо випу-
скниць виконали пiсню, пiд яку хотi-
лося плакати й смiятись водночас. Не-
реально теплий та емоцiйний видався
вечiр.

Вiд себе хотiлось би подякувати та
подiлитись тими почуттями, якi мене
переповнювали сьогоднi. Шкода, що пи-
сьмово цього не можна висловити пов-
ною мiрою. Одним словом, якщо вам
хотiлося подумати, вiдпочити, посмiя-
тися та водночас посумувати, то вам
обов‘язково потрiбно було вiдвiдати цей
захiд. Впевнена, байдужими вiн не за-
лишив би нiкого.

Василина Гав‘як,
ГП 416
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IT-ФОРУМ ЯК ЗАСIБ РЕАЛIЗАЦIЇ ТРИКУТНИКА ЗНАНЬ «НАУКА-ОСВIТА-ВИРОБНИЦТВО» У ПIДГОТОВЦI
МОЛОДИХ ФАХIВЦIВ З IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

За сприян-
ня Запорiзької
мiської ради
та органiзацiй-
ної пiдтримки
студентсько-
го профкому
ЗНТУ, ради
молодих уче-
них i спецiа-
лiстiв ЗНТУ,

проекту «Центри передового досвiду
для молодих учених» (CERES, ре-
єстр. №544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-
TEMPUS-JPHE) програми «Темпус»
Європейського Союзу, що виконується
на кафедрi програмних засобiв ЗНТУ,
було органiзовано участь понад 100
студентiв, аспiрантiв та молодих ви-
кладачiв ЗНТУ в IT-форумi, що прово-
дився 16 вересня 2016 р. в примiщеннi
«Козак-палацу».

IT-форум – це щорiчна конферен-
цiя, яка збирає фахiвцiв у галузi iнфор-
мацiйних технологiй, що зацiкавленi в
обмiнi досвiдом. Важливим результа-
том форуму стало створення єдиного
майданчика для спiлкування студентiв
i викладачiв унiверситетiв Запорiжжя,
практичних працiвникiв та керiвництва
IТ-компанiй Запорiзького регiону. Це
дозволяє розглядати IT-форум як за-
сiб реалiзацiї трикутника знань «освiта-
наука-виробництво» у пiдготовцi моло-
дих фахiвцiв з iнформацiйних техноло-
гiй.

Форум пройшов у форматi одноден-
ного BarCamp-а в чотири потоки допо-
вiдей. У ньому взяли участь найвiдомi-
шi представники сфери IТ.

У межах потоку «IТ/БIЗНЕС» допо-
вiдачi дiлилися своїм досвiдом ведення
бiзнесу у сферi iнформацiйних техно-
логiй. Були заслуханi доповiдi Р. Шур-
ми «I-Металургiя», М. Марченка «Ав-
томатизацiя бiзнес процесiв», М. Ря-
боконя «Ноосферна екосистема ство-
рення глобальних iнженерних продук-
тiв», О. Константинова «Чи потрiбнi IТ-
сервiси в роздрiбнiй торгiвлi», I. Закрев-
ського «Iнтернет речей – це не тiль-
ки розумнi речi, але i вiдмiнна можли-
вiсть знайти себе в ньому», Є. Явту-
шенка «Проблеми розвитку регiональ-
них контент-проектiв i шляхи їх ви-
рiшення на прикладi мережi мiських
сайтiв CitySites>, Д. Микитюка «Модер-
нiзацiя Укртелекому як база для роз-
витку IT-сервiсiв в Українi», Є. Дей-
неки «Активацiя особистого бiзнес по-
тенцiалу». О. Щербiни «Мобiльний в
електроннiй комерцiї проектах: трафiк,
аналiтика, оптимiзацiя», В. Савченка
«Оптимiзацiя мiжнародних грошових
потокiв», I. Радiонова «Застосування
сучасних IT-рiшень для забезпечення
безперервностi, оперативностi та ефек-
тивностi роботи патрульної полiцiї мiста
Запорiжжя».

У межах потоку «РОЗРОБКА
WEB/MOBILE» обговорювалися акту-
альнi теми у сферi веб-розробок, ство-

рення мобiльних додаткiв i сервiсiв.
Серед доповiдачiв потоку виступили
випускники кафедри програмних за-
собiв ЗНТУ Володимир Шкрябець з
доповiддю «Обробка i кодування вiдео
в реальному режимi часу на Android»
та Дмитро Панiн з доповiддю «Огляд
можливостей IOS SDK для обробки
вiдео».

У межах потоку «МАРКЕТИНГ»
обговорювалися питання продажiв i ко-
мунiкацiї з клiєнтами через Iнтернет.
Iнтернет-фахiвцi маркетингу розповi-
ли про принципи збiльшення продажiв,
розкручування брендiв i роботи з клi-
єнтами за допомогою цифрового марке-
тингу.

У межах потоку «FREE-SPACE» мо-
лодi пiдприємцi дiлилися досвiдом за-
робiтку на фриланс, про можливiсть за-
робляти вiддалено i створити успiшний
бiзнес в Iнтернетi.

Також на форумi проводилася ви-
ставка роботiв, розробок у сферi триви-
мiрного друку i презентацiя фiрм регiо-
ну.

Участь у форумi дозволила викла-
дачам ЗНТУ розширити контакти з
пiдприємствами регiону, а студентам
знайти потенцiйних работодавцiв. Це
суттєво посилює зв‘язки унiверситету
та iндустрiї i вiдкриває новi горизонти
спiвробiтництва.

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв

I ЧЕРЕЗ 50 РОКIВ ВСЕ ТОЙ ЖЕ 1 КУРС. . .

До вашої уваги вiдгук найзворушли-
вiшої та наймилiшої подiї першого нав-
чального тижня.

9 вересня на ґанку бiля головного
корпусу вiдбулася зустрiч випускникiв
1971 року.

На сходах стали збиратися люди. Як
потiм з‘ясувалося – колишнi студен-
ти «Машинки». Вони юрмилися, радiли
зустрiчi одне одного. Звичайно ж, 45 ро-
кiв закiнчення та 50 рокiв пiсля вступу
до унiверситету – це чималий термiн.
Мiж ними велися активнi розмови, в

яких згадувалися старi добрi студент-
ськi часи. Роки, в яких залишилися пер-
ше кохання, першi справжнi злети та
падiння, успiхи, сльози радостi та жа-
лю. Ця зустрiч випускникiв стала свiд-
ченням справжньої любовi та, швидше
за все, суму за другим домом.

Це ж треба, через 45 рокiв
пам‘ятати, в якiй групi ти навчався!

А вони, шановнi випускники, цього
не забувають. Старий добрий ЗНТУ сьо-
годнi у своїх незмiнних, наповнених до-
лями тисяч людей стiнах зустрiчав гру-
пу А-116. Бути свiдком цього – справ-
дi велике задоволення. Спостерiгати за
тим, як перед тобою вiдтворюється iсто-
рiя – велике везiння. «Здавалося б, нi-
чого i не змiнилося, все той же 1 курс,
все тi ж», – думала я, спостерiгаючи
за новими-колишнiми першокурсника-
ми. А так i є. Одна велика група знову
обговорює щось цiкаве на подвiр‘ї унi-
верситету, все тi ж щебетушки-подруги
активно розмовляють про останнi змiни
в модi та про нових молодих виклада-
чiв.

Пiсля численних знiмкiв на фонi рi-
дної «Машинки» все той же 1 курс ви-
рушив у подорож спогадами та рiдни-
ми коридорами на зустрiч зi студента-
ми першого курсу цьогорiчного набо-
ру. Зустрiч проходила у надзвичайно
теплiй атмосферi, було сказано безлiч
хороших слiв. Гортаючи сторiнки своєї
юностi, колишнi першокурсники тре-
петно, iз хвилюванням вiдтворювали в
пам‘ятi етапи пройденого шляху, дiли-
лися вже набутим досвiдом та давали
молодшому поколiнню цiннi настанови.

Василина Гав‘як,
ГП-416
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ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВО-ДОСЛIДНIЙ РОБОТI СТУДЕНТIВ У 2015/2016 Н.Р.
(ПОЧАТОК У ПОПЕРЕДНЬОМУ НОМЕРI)

Лауреати Обласного конкурсу для обда-
рованої молодi в галузi науки Запорiзької
обласної державної адмiнiстрацiї 2015/2016
н.р.

Михайлютенко Денис Юрiйович, студ. гр.
КНТ-621м– Диплом Лауреата в галузi
«Обчислювальної технiки та програмуван-
ня» (науковий керiвник Киричек Галина
Григорiвна, доцент кафедри КСМ);
Коновальчук Антон Юрiйович, студ. гр.
ГФ-213– Диплом Лауреата в галузi «Укра-
їнознавства (фiлологiчний напрям);» (нау-
ковий керiвник Онуфрiєнко Галина Сергi-
ївна, доцент кафедри УтаЗМП).

Переможець VI Мiжнародного мовно-
лiтературного конкурсу iменi Тараса Шев-
ченка

Наливайко Ксенiя Валерiївна, студ. гр.
ФЕУ-113 – II мiсце в обласному етапi
i Диплом III ступеня (заключний етап);
(науковий керiвник Бондарчук Катерина
Сергiївна, доцент кафедри УтаЗМП).

Переможець обласного етапу XVI Мiж-
народного конкурсу з української мови
iм. П. Яцика

Шмельова Ксенiя Володимирiвна, студ. гр.
ФЕУ-116 – II мiсце (науковий керiвник
Бондарчук Катерина Сергiївна, доцент ка-
федри УтаЗМП).

Переможцi VIII Мiжнародного форуму
«Дизайн освiта-2015»:

Коваль Володимир Андрiйович, студ. гр.
ГФ-910п – Диплом I ступеня в конкурсi
дипломних проектiв у номiнацiї «Проми-
словий дизайн» (науковий керiвник Пан-
тус Нiна Михайлiвна, старший викладач
кафедри дизайну);
Школова Юлiя Романiвна, студ. гр. ГФ-
922i – Диплом II ступеня в конкурсi
дизайн-проектiв (науковi керiвники Па-
сiчна Тетяна Олександрiвна, викладач ка-
федри дизайну; Бобровський Iгор Воло-
димирович, старший викладач кафедри
дизайну);
Мельник Анна Олександрiвна, студ. гр.
ГФ-919i – Диплом II ступеня в конкурсi
дипломних проектiв у номiнацiї «Iнтер‘єр»
(науковий керiвник Демиденко Олександр
Iванович, завiдувач кафедри дизайну);
Чуприна Дмитро Вiталiйович, студ. гр.
ГФ-910п – Диплом III ступеня в конкурсi
дипломних проектiв у номiнацiї «Проми-
словий дизайн» (науковий керiвник Ду-
днiк Майя Георгiївна, старший викладач
кафедри дизайну).

Переможцi фестивалю дизайну «COW-
2105»:

Проценко Iрина Олегiвна, студ. гр. ГФз-
912 – I мiсце в номiнацiї «Меблi з гофро-
картону» (науковий керiвник Дуднiк Майя
Георгiївна, старший викладач кафедри ди-
зайну);
Пархута Валерiя Володимирiвна, студ. гр.
ГФ-912 – II мiсце в номiнацiї «Меблi з го-
фрокартону» (науковий керiвник Дуднiк
Майя Георгiївна, старший викладач ка-
федри дизайну);
Лiсняк Алiна Олександрiвна, студ. гр. ГФ-
912 – III мiсце в номiнацiї «Меблi з гофро-
картону» (науковий керiвник Дуднiк Майя
Георгiївна, старший викладач кафедри ди-
зайну);
Мусiхiна Ксенiя Володимирiвна, студ. гр.
ГФз-919 – II мiсце в номiнацiї «Промисло-
вий дизайн» (науковий керiвник Дуднiк

Майя Георгiївна, старший викладач ка-
федри дизайну);
Перцева Анастасiя Олександрiвна, студ.
гр. ГФ-910 – III мiсце в номiнацiї «Проми-
словий дизайн» (науковий керiвник Пан-
тус Нiна Михайлiвна, старший викладач
кафедри дизайну);
Коронець Валерiя Валерiївна, студ. гр.
ГФ-910 – I, II мiсце в номiнацiї «Iнтер‘єр»
(науковий керiвник Пасiчна Тетяна Оле-
ксандрiвна, викладач кафедри дизайну);
Логвинов Павло Олександрович, студ. гр.
ГФ-919 – III мiсце у номiнацiї «Iнтер‘єр»
(науковий керiвник Пасiчна Тетяна Оле-
ксандрiвна, викладач кафедри дизайну).

Переможцi фiналу Всеукраїнської студент-
ської олiмпiади з програмування АСМ-2015
та пiвфiналу Пiвденно-Схiдного регiону Єв-
ропи

Лауреати Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робiт з природничих,
технiчних та гуманiтарних наук 2015/2016
н.р.

Черновол Наталiя Миколаївна, студ. гр.
М-121м – Диплом I ступеня у Всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Обробка матерiалiв у ма-
шинобудуваннi» (науковий керiвник Ко-
злова Олена Борисiвна, старший викладач
кафедри ТМБ);
Брилистий Вiктор Вiкторович, студ. гр.
Е-312, Савiлов Роман Iгорович, студ. гр.
Е-312 – Диплом I ступеня у Всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Електротехнiка та електро-
механiка» (науковi керiвники Осадчий Во-
лодимир Володимирович, доцент кафедри
ЕПА; Назарова Олена Сергiївна, доцент
кафедри ЕПА);
Цетва Iлля Миколайович, студ. гр. Е-313,
Мельник Опанас Володимирович, студ. гр.
Е-313 – Диплом I ступеня у Всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Електротехнiка та еле-
ктромеханiка» (науковий керiвник Анто-
нов Микола Леонiдович, декан ЕТФ, до-
цент кафедри ЕПА);
Морозов Iван Олександрович, студ. гр. Т-
512 – Диплом I ступеня у Всеукраїнсько-
му конкурсi студентських наукових робiт
з напряму «Транспортнi технологiї» (нау-
ковий керiвник Райда Iгор Михайлович,
старший викладач кафедри ТТ);
Куртов Олександр Анатолiйович, студ. гр.
IФ-312 – Диплом II ступеня у Всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Зварювання» (науковий
керiвник Бережний Станiслав Петрович,
доцент кафедри ОТЗВ);
Бондаренко Ярослава Iгорiвна, студ. гр.
ГФ-313 – Диплом II ступеня у Всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових
робiт зi спецiальностi «Переклад» (науко-
вий керiвник Хавкiна Олена Миколаївна,
доцент кафедри ТПП);
Куртов Олександр Анатолiйович, студ. гр.
IФ-312 – Диплом II ступеня у Всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових
робiт за напрямом «Металургiя» (науко-
вий керiвник Бережний Станiслав Петро-
вич, доцент кафедри ОТЗВ);
Меронюк Ольга Володимирiвна, студ. гр.
ГП-111м – Диплом II ступеня у Всеукра-
їнському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Юридичнi науки» (науко-
вий керiвник Тимчук Олексiй Леонiдович,
доцент кафедри КЦМП);
Бабакiн Артем Анатолiйович, Е-324сп–
Диплом II ступеня у Всеукраїнському кон-

курсi студентських наукових робiт у га-
лузi «Електротехнiка та електромеханi-
ка» (науковий керiвник Антонов Микола
Леонiдович, декан ЕТФ, доцент кафедри
ЕПА);
Котов Роман Олександрович, студ. гр.
КНТ-621м, Лосєва Анна Андрiївна, студ.
гр. КНТ-621м – Диплом II ступеня у Все-
українському конкурсi студентських нау-
кових робiт у галузi «Iнформацiйнi техно-
логiї» (науковий керiвник Киричек Галина
Григорiвна, доцент кафедри КСМ);
Стаднiк Олександр Вiкторович, студ. гр.
Т-411м, Лук‘яненко Вiталiй Павлович,
студ. гр. Т-410м – Диплом II ступеня у
Всеукраїнському конкурсi студентських
наукових робiт у галузi «Двигуни та енер-
гетичнi установки» (науковий керiвник
Слинько Георгiй Iванович, завiдувач ка-
федри ДВЗ);
Паршин Микита Олександрович, студ. гр.
ГП-411м – Диплом III ступеня у Всеукра-
їнському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Гендернi дослiдження» (на-
уковий керiвник Пода Олена Юрiївна, до-
цент кафедри журналiстики);
Лiтвiнов Денис Дмитрович, студ. гр. Е-
213 – Диплом III ступеня у Всеукраїнсько-
му конкурсi студентських наукових робiт
зi спецiальностi «Електричнi машини та
апарати» (науковий керiвник Дiвчук Тетя-
на Євгенiївна, старший викладач кафедри
ЕМ);
Лех Вiкторiя Олександрiвна, студ. гр. РТ-
812 – Диплом III ступеня у Всеукраїнсько-
му конкурсi студентських наукових робiт
у галузi «Iнформацiйна безпека» (науко-
вий керiвник Козiна Галина Леонiдiвна,
доцент кафедри ЗI);
Агаєв Максим Анатолiйович, студ. гр. Е-
111м– Диплом III ступеня у Всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Електротехнiка та еле-
ктромеханiка» (науковий керiвник Шрам
Олександр Анатолiйович, доцент кафедри
ЕПП);
Васинський Владислав Олександрович,
студ. гр. Е-324сп– Диплом III ступеня у
Всеукраїнському конкурсi студентських
наукових робiт у галузi «Електротехнiка
та електромеханiка» (науковий керiвник
Антонов Микола Леонiдович, декан ЕТФ,
доцент кафедри ЕПА);
Малий Олександр Сергiйович, студ. гр.
Е-324сп– Диплом III ступеня у Всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Електротехнiка та еле-
ктромеханiка» (науковий керiвник Анто-
нов Микола Леонiдович, декан ЕТФ, до-
цент кафедри ЕПА);
Бахiр Маргарита Володимирiвна, студ. гр.
ГП-111м– Диплом III ступеня у Всеукра-
їнському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Юридичнi науки» (науко-
вий керiвник Максакова Руслана Микола-
ївна, завiдувач кафедри КАТП);
Колосов Костянтин Сергiйович, студ. гр.
РТ-113– Диплом III ступеня у Всеукра-
їнському конкурсi студентських науко-
вих робiт у галузi «Радiотехнiка» (науко-
вий керiвник Фурманова Наталiя Iванiвна,
старший викладач кафедри IТЕЗ).

Бажаю всiм переможцям нових здобуткiв у
навчаннi i науковiй дiяльностi! Нехай вам
завжди щастить!

Алiна Лазунько,
провiдний фахiвець вiддiлу наукової роботи

студентiв
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МОТОР, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ СТОЛIТТЯ!

У жовтнi нам, студентам-
першокурсникам, видалась прекрасна
можливiсть вiдвiдати Музей технiки
«Мотор Сiч».

Iсторiя пiдприємства почалася в
1907 роцi. До грудня 1915 року завод
випускав сiльськогосподарськi механi-
зми й iнструменти, виконував рiзнi ви-
ди механiчного оброблення, вiдливав
вироби з чавуну та мiдi.

У груднi 1915 року Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Дюфлон,
Костянтинович i К» викупило завод i
змiнило профiль його виробничої дiяль-
ностi. Завод почав освоєння виробни-
цтва авiацiйних двигунiв, i в жовтнi

1916 року було виготовлено перший 6-
цилiндровий мотор водяного охолодже-
ння «Дека» М-100.

Найбiльше менi запам‘ятався перi-
од дiяльностi заводу за часiв Другої
свiтової вiйни, коли все пiдприємство
було евакуйоване до Омська. Початок
вiдправлення припав на червень. Сам
переїзд тривав 4 мiсяцi, а вже у груднi
завод почав випускати першу проду-
кцiю на новому мiсцi.

Пiсля закiнчення вiйни в 1953 ро-
цi на заводi починають випускати ре-
активнi двигуни.

У 1995 р пiдприємство перетворене у
вiдкрите акцiонерне товариство «Мотор
Сiч». На сьогоднi на пiдприємствi роз-
почато серiйне виробництво авiацiйних
двигунiв для лiтакiв та вертольотiв.

Я бажаю всiм хоч раз вiдвiдати цей
музей, зазирнути в iсторiю заводу, по-
бачити на власнi очi двигуни i моделi
лiтакiв.

Марiя Матола,
РТ-916

НЕЗНАНИЙ I ТАКИЙ ЗНАЙОМИЙ – РIДНИЙ КРАЙ

В Українi є чарiвнi й унiкальнi мiсця.
Саме в одне з таких мiсць наприкiнцi
вересня здiйснили (за сприяння проф-
кому ЗНТУ) свою подорож бiблiотечнi
фахiвцi нашого унiверситету.

Приморський Успенський монастир
є однiєю з релiгiйних пам‘яток України.
Знаходиться вiн у Запорiзькiй областi
в селi Приморському на березi Кахов-
ського водосховища. У затишнiй мiсци-
нi стоїть спокiйно-величний, великий
i свiтлий храм Святителя Миколи Чу-
дотворця i Свято-Успенський жiночий

монастир. Оглядаючи цi святинi, якi
привертають до себе увагу паломникiв,
iсторикiв i туристiв не лише з України,
вiдчуваєш особливий спокiй i передчу-
ття чуда в своєму життi.

З цього дивовижного куточка виру-
шаємо до с. Григорiвки, де в гущави-
нi державного ботанiчного заказника
«Пристiни» проблискує штучне озеро.
Озеро має безлiч назв – Панське (Бар-
ське) озеро, Купель Катерини, Синє
озеро та багато iнших. Ця рукотвор-
на водойма з цiлющою водою живи-
ться двадцятьма п‘ятьма джерелами.
Синя, схожа на морську вода в будь-
який час року однакової температури.
Щодня Панське озеро вiдвiдує бiльше
сотнi людей.

Знайомство з незнаними куточками
рiдного краю, спiлкування з колегами
в неробочому форматi, неймовiрна кiль-
кiсть позитивних емоцiй – все це по-
дарувала нам наша чудова подорож. I
маємо сподiвання, надихнула на новi
звершення.

Юлiя Овсяк,
профгрупорг НБ, провiдний бiблiотекар

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс

на замiщення посад:

. завiдувача кафедри «Мета-
лорiзальнi верстати та iн-
струмент»

–1;

. завiдувача кафедри «Психо-
логiя»

– 1;

. завiдувача кафедри «Ме-
неджмент»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Документи
подаються на iм’я ректора унiверситету.
Заяву перед поданням необхiдно зареє-
струвати у вiддiлi дiловодства унiверси-
тету. Адреса унiверситету: 69063, м. Запо-
рiжжя, вул. Жуковського, 64

МСП «ЩИТ» ЗАХИЩАЄ
ЧЕСТЬ ЗНТУ

23 вересня на базi 55-ої окремої
артилерiйської бригади Управлiнням
молодi, фiзичної культури та спор-
ту Запорiзької облдержадмiнiстрацiї
був проведений фiнальний етап обла-
сного вiйськово-спортивного конкурсу
«Призовник-2016». У ньому брали участь
17 команд студентської та трудової моло-
дi, зокрема представники вишiв та коле-
джiв нашої областi, «Мотор Сiчi», «Запо-
рiзької АЕС» та iншi. Команди змагались
у конкурсах строю та пiснi, неповному
розбираннi-збираннi зброї, одяганнi за-
собiв захисту, першої медичної допомо-
ги в умовах «бойових дiй», спецiалiзова-
ному кросi, пiдтягуваннi в бронежиле-
тi, змаганнях зi стрiльби та вiйськово-
прикладної естафети.

Запорiзький нацiональний технiч-
ний унiверситет представляла коман-
да «ЩИТ ЗНТУ», до складу якої вхо-
дили спiвробiтники нашого спецпiдроз-
дiлу «ЩИТ». Команда гiдно представила
наш унiверситет, хоч i не стала перемож-
цем. Будемо сподiватися, що отриманий
перший досвiд участi в цьому заходi до-
зволить у наступному роцi вибороти пе-
ремогу.

Прес-служба профкому студентiв ЗНТУ
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