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Г А З Е Т А З А П О Р I З Ь К О 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

О Г О Л ОШ ЕНН Я З Н Т У

До уваги громадян України, студентiв вищих навчальних закладiв, випускникiв ВНЗ, коледжiв та технiкумiв
Запорiзької, Днiпропетровської, Донецької, Кiровоградської, Херсонської областей!

Розпочався конкурсний вiдбiр гро-
мадян України чоловiчої та жiночої
статi, якi мають або здобувають сту-
пiнь вищої освiти не нижче бакалавра
(III-VI курс) очної (денної, вечiрньої)
i заочної (дистанцiйної) форм навчан-
ня, якi добровiльно виявили бажан-
ня проходити вiйськову пiдготовку за
програмою офiцерiв запасу на кафедрi
вiйськової пiдготовки Запорiзького на-
цiонального технiчного унiверситету.

Кандидатами до вступу на нав-
чання можуть бути тiльки громадяни
України, придатнi до вiйськової служ-
би за станом здоров’я, якщо їм станом
на 01.09.2017 не виповнилося 40 рокiв.

Конкурсний вiдбiр складається з:
рiвня успiшностi навчання:
I для студентiв ВНЗ середнiй бал

за 1-3 семестри (подає деканат);

I для тих, хто здобув освiтнiй сту-
пiнь вищої освiти не нижче бака-
лавра – середнiй бал з додатка до
диплома.

залiку з оцiнки рiвня фiзичної пiд-
готовки;
залiку з оцiнки рiвня засвоєння сту-
дентами програми допризовної пiд-
готовки для юнакiв (шкiльний курс
«Захист Вiтчизни») або медично-
санiтарної пiдготовки для осiб жi-
ночої статi (шкiльний курс «Основи
медичних знань») та професiйного
психологiчного вiдбору студентiв.
Вартiсть вiйськової пiдготовки ста-

новить приблизно 4000 грн. за 1 се-
местр навчання ( за кошти фiзичних
осiб).

Пiсля закiнчення навчання на ка-
федрi вiйськової пiдготовки випуск-

ники отримують вiйськове звання
«молодший лейтенант запасу», що
дає можливiсть на працевлаштуван-
ня у вiйськових частинах i форму-
ваннях Мiнiстерства оборони України,
Служби безпеки України, Мiнiстер-
ства внутрiшнiх справ, Державної пе-
нiтенцiарної служби України, Нацiо-
нальної гвардiї України.

Кандидатам з усiх питаннь звер-
татися на кафедру вiйськової пiд-
готовки за адресою: м. Запорiжжя,
вул. Цимлянська 23. Проїзд трамваєм
№3, 12 до зупинки «Цимлянська»;
тел.:769-00-01 – завiдувач кафедри
полковник Альохiн Костянтин Васи-
льович; тел.:769-00-02 – заступник за-
вiдувача кафедри з НР полковник Ко-
робов Олександр Валентинович.

ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ ПРАЦI

Мiжнародна органiзацiя працi оголо-
сила 28 квiтня Всесвiтнiм днем охорони
працi для того, щоб привернути ува-
гу свiтової громадськостi до масштабiв
проблеми, а також до того, яким чи-
ном створення та просування культури
охорони працi може сприяти зниженню
щорiчної смертностi на робочому мiсцi.

В Українi цей день отримав назву
«День охорони працi» i щорiчно вiдзна-
чається, згiдно з наказом Президента
України №685/2006 вiд 18 серпня 2006
року, 28 квiтня.

Темою цьогорiчного Всесвiтнього
дня охорони працi є «Оптимiзацiя збору

та використання даних з охорони пра-
цi».

Систематизацiя даних з охорони
працi надає змогу визначити прiорите-
ти в роботi з удосконалення нацiональ-
них програм охорони працi на робочих
мiсцях.

У нашому унiверситетi функцiонує
Система управлiння охороною працi
(СУОП), яка є частиною загальної си-
стеми управлiння унiверситету i спри-
яє запобiганню нещасним випадкам та
професiйним захворюванням на вироб-
ництвi, а також небезпецi для третiх
осiб, що виникає у процесi господарю-

вання. Ця система включає комплекс
взаємопов’язаних заходiв на виконан-
ня вимог законодавчих та нормативно-
правових актiв з охорони працi i є го-
ловним принципом полiтики керiвниц-
тва ЗНТУ у сферi охорони працi.

До «Дня охорони працi» передбаче-
но проведення огляду-конкурсу, в яко-
му вiзьмуть участь усi структурнi пiд-
роздiли, будуть визначенi найкращi з
них, якi забезпечили якiсне виконання
вимог СУОП у 2016 – 2017 роках.

Станiслав Єльманов,
начальник вiддiлу охорони працi та технiки

безпеки

П Е РШ А С Т УД В Е С Н А

24.03 о 18:00 в актовiй залi ЗНТУ
стартувала перша студвесна. Початок
задали студенти ФТI. Як завжди, все
почалося дуже цiкаво та весело. Вже

на початку вечора ми дiзналися, хто
«зайчиком» проходить на свята до ак-
тового залу. I це, звичайно ж, дороге
журi: А. Iванченко, О. Зима, Д. Шенд-
рик, О. Гончаров, С. Лободюк, В. Без-
смертний та iншi.

Уже спочатку ми зрозумiли, що
на нас чекає справжня голлiвудська
прем’єра пiд назвою «Студентське жит-
тя: вiд першокурсника до магiстра». I
скажу вам, прем’єра вдалася на славу.
Ажiотаж був ще той. Тут кожен знай-

шов себе, побачив рiзницю мiж першим
i останнiм роками навчання. Хтось ро-
бив висновки, хтось знайшов пiдказки,
а хтось просто, впiзнавши себе, змiг
добре посмiятися.

Удачi в навчаннi, миру в думках, лю-
бовi в душах та весни в серцях усiм!
Дякую за приємно проведенi двi годи-
ни.

Василина Гав’як,
ГП 416
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СЕКЦIЯ «ПРОГРАМНI ЗАСОБИ» КОНФЕРЕНЦIЇ «ТИЖДЕНЬ НАУКИ» ЗНТУ

18 квiтня 2017 р. на кафедрi про-
грамних засобiв ЗНТУ працювали ка-
федральна секцiя щорiчної науково-

технiчної конференцiя студентiв, ви-
кладачiв, науковцiв, молодих учених
i аспiрантiв «Тиждень науки» та пiд-
сумкове засiдання конкурсної комiсiї
конкурсу студентських наукових робiт
«SmartCity» («Розумне мiсто»), що про-
водився спiльно з Громадською органi-
зацiєю «Запорiзька незалежна суспiль-
на органiзацiя» (ГО «ЗНСО») за пiдт-
римки мiжнародного проекту «Центри
передового досвiду для молодих уче-
них» програми «Темпус» Європейського
Союзу (реєстр. номер 544137-TEMPUS-
1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) та Ради
молодих учених i спецiалiстiв ЗНТУ.

У межах проведених заходiв студен-
тами, молодими ученими i викладача-
ми було представлено численнi доповiдi

за тематикою науково-дослiдницьких
робiт кафедри програмних засобiв. За
результатами розгляду доповiдей спон-
сором секцiї ГО ЗНСО було нагородже-
но грошовими премiями авторiв кра-
щих доповiдей: 1 мiсце (О. Корнiєнко) –
500 грн., 2 мiсце (I. Бiруля) – 300 грн.,
3 мiсце (Ю. Грабовська) – 200 грн.

Решта учасникiв отримали подяки
ГО «ЗНСО» з пiльговими знижками
на навчання на курсах. За результа-
тами подальшого вiдбору, конкурсною
комiсiєю проектiв «SmartCity» заплано-
ване нагородження студентiв цiнними
подарунками вiд ГО «ЗНСО».

Сергiй СУББОТIН,
завiдувач кафедри ПЗ, керiвник секцiї

«Програмнi засоби»

В Е С Н Я Н А М У З И Ч Н А П Е Р Е Р В А

7 березня 2017 бiля головного корпу-
су рiдного унiверситету вiдбулася му-
зична передсвяткова перерва. Це було
щось неймовiрне. До мiжнародного жi-
ночого дня унiверситет запланував по-

тiшити та здивувати свою кращу поло-
вину. I це точно вдалося. Зi сцени луна-
ли слова привiтання вiд органiзаторiв
свята, керiвництва унiверситету, сту-
дентiв. Таке не купиш нi за якi грошi.
Це те, що називають «реально приєм-
но».

Прекрасний ведучий, випускник
«Машинки» Дмитро Шендрик розважав
аудиторiю: жарти, комплiменти, сло-
ва пiдтримки, поради, цiкавi вiктори-
ни, запитання, якi викликали числен-
нi усмiшки та водночас змушували нас
вмикати свiй мозок. Думаю, унiверси-
тет вкотре гордий за вихованця.

Пiд час перерви проводилися розi-
грашi «патрiотичних» чашок, канце-
лярських виробiв, шоколадних смако-
ликiв та iнших цiкавинок для студентiв.
Невинними жартами публiку запалю-
вала КВК-команда. Пiд кiнець перерви
усiх привiтав пiснею студент ЗНТУ Iл-
ля Зiнченко.

Знаєте, виступи були коротки-
ми, проте дуже влучними, нiжни-
ми, смiшними, такими, якi точно за-
пам’ятаються.

Василина Гав’як,
ГП 416

К ОХ А Н Н Я З П Е РШ О Г О П О ГЛ Я Д У !

17 березня студенти ЗНТУ були вра-
женi в самiсiньке серце! Жодного не
оминула «Стрiла Купiдона». Романтика

наповнила повiтря актової зали ЗНТУ о
18.00 i не покидала його протягом двох
годин!

Центр культури i дозвiлля ЗНТУ за
пiдтримки профкому студентiв органi-
зував свято у форматi реалiтi-шоу «Ко-
хання з першого погляду». Були запро-
шенi 3 красенi-хлопцi i 3 чарiвнi дiвчи-
ни, а зал iз затамованим подихом сте-
жив за тим, як народжуються почуття
i створюються пари.

По завершеннi маємо двi пари, ку-
пу розiграних сертифiкатiв вiд наших
партнерiв, а також масовий повiльний
танець у рiднiй актовiй залi.

Сподiваємося, що й надалi будуть
проводитися подiбнi заходи, адже те-
ма романтики завжди актуальна, а спо-
стерiгати живi емоцiї в реальному часi
завжди цiкаво.

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

К Р О В — ДЖ Е Р Е Л О Ж И Т Т Я

Навеснi Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет обов’язково видi-
ляє 2 днi на традицiйний День донора.
22 i 23 березня свою кров пожертвува-

ли 193 особи. Таким чином ми не тiльки
здiйснили добру справу та поповнили
банк кровi, що використовується наши-
ми студентами, викладачами та спiв-
робiтниками в разi необхiдностi.

Цього року комiсiя оздоровлення
профкому студентiв ЗНТУ особливо
креативно пiдiйшла до органiзацiї свята
донорства. Були представленi фотозо-
ни i розданi посвiдчення донора ЗНТУ.
Цей документ буде фiксувати кiлькiсть
вiдвiдувань Дня донора, завдяки чому
згодом будуть визначенi нашi почеснi

донори. Адже ми переконанi, що донори
– справжнi герої! Ми не знаємо, скiльки
людей сьогоднi або завтра потребувати-
муть донорської кровi, однак розумiємо:
найчастiше кров донора – це єдиний
шанс повернути людинi життя. За ста-
тистикою, здаючи кров один раз, ми
допомагаємо як мiнiмум чотирьом тяж-
кохворим.

Щиро вдячнi всiм, хто взяв участь
у Днi донора i пишаємося вами!

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912
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Т . Г . Ш Е В Ч Е Н К О I Б I Л ЬШ О В И Ц Ь К И Й С Т Е Р Е О Т И П

Кожне слово українського поета-
пророка Т.Г. Шевченка, куди б не заки-
дала його зла доля, зронялося заради
України та українцiв. «В Україну iдiть,
дiти! В нашу Україну!» – спрямовував
вiн свої думи, сподiваючись, що його
почують i зрозумiють. Нащадки осяг-
нули та прийняли його бiль i турботу
про долю рiдного народу. Його пере-
стороги й досi залишаються актуальни-
ми, нiби написаними сьогоднi, дивую-
чи, звiдки поет понад двiстi рокiв тому
знав, скiльки лиха чекає на українцiв,
скiльки доведеться ще здолати переш-
код на шляху до волi i незалежностi.
Для українцiв вiн став символом Бать-
кiвщини, нагадуванням про неї, де б
вони не перебували, а «Кобзар» завжди
зберiгався в родинах поруч iз Бiблiєю.
Але не всi щиро вiрили слову Шевчен-
ка, багато хто перекручував його дум-
ки, переiнакшував дух його творчостi,
навiть тексти «Кобзаря» пристосовую-
чи пiд своє бачення i на свою користь.

Один зi стереотипiв у сприйняттi
спадщини поета – бiльшовицький.

Спочатку, iдучи пiдкорити Україну
вогнем i мечем у 1917-1918 рр., росiйсь-
кi бiльшовики намагалися повалити
й Шевченка, стерти будь-яку пам’ять
про нього. Але незабаром, збагнувши,
що цей край самими багнетами не уяр-
мити, загарбники змiнили тактику –
змушенi були пiти на українiзацiю i

надалi приховувати свою ненависть до
українства пiд машкарою соцiалiстич-
ного iнтернацiоналiзму. Довелося зми-
ритися i з Шевченком, але при цьому
сфальшувати його творчiсть.

Суть бiльшовицького стереотипу
сприйняття Шевченка, який войовничо
нав’язувався українцям, – селянська
простота, мужича неотесанiсть нашо-
го генiального поета. Шевченко зма-
льовується атеїстом, революцiонером-
демократом, iнтеранацiоналiстом-
русофiлом. Деякi найгострiшi його
протимосковськi твори цензура забо-
ронила зовсiм («Як би-то ти, Богдане
п’яний . . . », «За що ми любимо Богда-
на?»); iншi друкувалися в «Кобзарях»,
але в школi та навiть в унiверсите-
тах i не згадувались; аналiзувати їх
глибоко, декламувати прилюдно забо-
ронялося («Розрита могила», «Чигрине,
Чигрине. . . », «Великий льох», «Холод-
ний Яр» та iн.). Цi поезiї попри те, що
супроводжувалися застережливими
коментарями, пiддавалися безсовiсним
цензурним спотворенням. Примiром,
загальновiдомi тепер рядки з думи
«Чигрине, Чигрине. . . »: «За що ж бо-
ролись ми з ляхами? За що ж ми
рiзались з ордами? За що скородили
списами Московськi ребра??» – у ра-
дянських виданнях виглядали дещо
iнакше: замiсть «московських» ребер
чомусь закралося «татарськi».

У всiх зiбраннях творiв поета аж
до сьогоднi закiнчення медитацiї «Не
завидуй багатому. . . » друкується в та-
кому виглядi: «Не завидуй же нiкому,
Дивись кругом себе: Нема раю на всiй
землi, Та нема й на небi».

А в дорадянських виданнях чи-
таємо: «Не завидуй же нiкому, Ди-
вись кругом себе: Нема раю на всiй
землi, Хiба що на Небi!». Здаєть-
ся, дрiб’язковi недогляди: недобачено
окличного знака, великої лiтери в словi
«Небо», замiсть «хiба що» поставлено
«та нема й», – а смисл вiрша докорiнно
мiняється.

У перекладах росiйською мовою
Шевченка подавали простакуватим,
безбожним, войовничим революцiоне-
ром.

В оригiналi:
I смеркає, i свiтає,
День Божий минає.

Здається, кращого немає
Нiчого в Бога, як Днiпро
Та наша славная країна.

Було, роблю що, чи гуляю,
Чи Богу молюся.

У перекладi:
И темнеет, и светает,
И ночь наступает.

Я не могу назвать, не знаю
На свете лучшего, чем Днепр
И чем родная Украина.

Бывало – думаю, гуляю,
Сижу за работой. . .

З початку 60-х рокiв, вiдколи здiйс-
нювалася нова, чергова хвиля українсь-

кого нацiонального вiдродження,

названого шiстдесятництвом, молодi
патрiоти поновили давню традицiю вiд-
значати 22 травня – день перевезення
праху Шевченка з Петербурга до Киє-
ва, повернення поета з чужини на рiдну
землю.

Бiльшовицька влада всiма доступни-
ми їй засобами затято перешкоджала
цим велелюдним акцiям, вбачаючи в них
виклик офiцiйному розумiнню i вшану-
ванню Шевченка, вияви «буржуазного
нацiоналiзму».

Дух, життєву правду тих днiв пере-
дано у спогадах Свiтлани Кириченко –
тогочасної працiвницi Iнституту лiтера-
тури АН УРСР: «Простiр вiд входу у
сквер й у всi боки вiд пам’ятника запруд-
жено людьми. Натовп рухається, перели-
вається. Виглядають знайомих, вiтають
один одного. Купчаться спiвочi гурти,
зринає пiсня. Праворуч на верхньому
майданчику, майже впритул до поста-
мента, стоїть чоловiк iз кiноапаратом на
тринозi.

Я була переконана, що знiмають для
документального фiльму – з тих, що їх
демонструють перед кiносеансами. Пока-
зали наступного дня, але не в кiнотеат-
рах. На роботi ми почули, що до акаде-
мiчної Президiї викликають директорiв
iнститутiв: крутитимуть їм учорашню
кiноплiвку, щоб упiзнали своїх працiв-
никiв. Я була тiєю новиною ошелешена.
Нi, не налякана, зовсiм не те, – край-
нiй ступiнь здивування! Вшанувати по-
верненння вже мертвого поета на рiдну
землю – це, виявляється, образа велико-
го росiйського народу, вияв буржуазного
нацiоналiзму i взагалi антирадянська де-
монстрацiя».

Сьогоднi українське вiдродження,
хоч i повiльною ходою, але вперше йде
шляхом, що його проторував Шевчен-
ко. Людина створена вiльною, їй Богом
дано право вибору, скористаймося ж на-
рештi цим правом во благо, а не во зло.
Як здiйснилися чорнi, так рано чи пiзно
недмiнно здiйсняться i найсвiтлiшi вiщу-
вання Шевченковi. Але вiд нас залежить,
чи станеться це сьогоднi, чи доведеться
знову чекати столiття.

Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та ЗМП
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«Е П ОХ А Т Е Т Я Н И Я Б Л О Н С Ь К О Ї»

На початку березня в Запорiзькому
обласному художньому музеї на честь
100-рiччя вiд дня народження вiдомої
художницi Тетяни Яблонської вiдбула-
ся презентацiя виставки «Епоха Тетяни
Яблонської".

На нiй були присутнi шанувальни-
ки творчостi, друзi та просто колеги
Тетяни Нилiвни. Вони подiлилися спо-
гадами про цю неймовiрно багатогран-
ну й творчу особистiсть. Також висту-
пив колега Тетяни Нилiвни Владлен
Дубiнiн. Вiн завжди захоплювався її
смiливiстю експериментувати i пробу-
вати себе в нових стилях i напрямах:
«Вона змiнювала почерки. Це рiдкiсть,
коли художник зi знайденого образу
переходить до нових. . . ».

Iсторiя Запорiзького художнього
музею тiсно пов’язана з Тетяною Яб-
лонською. Вона побувала в Запорiж-

жi один-єдиний раз, усього лише один
день, щоб вiдвiдати острiв Хортицю,
який її вразив. I це сталося в перiод
створення музею, напередоднi його вiд-
криття. З першого дня iснування й до
останнього дня Тетяни Нилiвни її iз За-
порiжжям пов’язували теплi стосунки.
Колекцiя її творiв збиралася впродовж
36 рокiв i становить 31 полотно. Вони
датованi з 1945 i до 2002 року. Перша
робота, яка надiйшла до музею, коли
йому було всього декiлька мiсяцiв, була
знаменита «Колиска», пов’язана з ро-
ботами Яблонської перiоду захоплення
народним мистецтвом. Мене найбiльш
за все вразила робота «Продавець ля-
льок у Iталiї» (1984). Незвичайна палiт-
ра кольорiв та образ самотнього чоло-
вiка серед натовпу на вечiрнiй вулицi
мiста притягує погляд.

Багато картин художниця подару-
вала музею. Останньою з них став пей-
зажний мотив «Похмурий день» (2002),
виконаний пастеллю на сiрому паперi.
Цiєю роботою вона нiби попрощалася –
через 3 мiсяцi ця видатна жiнка, яка не
тiльки несла красу мистецтва свiтовi,
але й надихала iнших своєю творчiстю,
вiдiйшла у Вiчнiсть, спалахнувши яс-
кравою зiркою в неосяжному Всесвiтi
свiтового мистецтва.

Анастасiя Бойченко,
ФЕУ 516

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет оголошує

конкурс
на замiщення посад:

. декана факультету ра-
дiоелектронiки та теле-
комунiкацiй;

–1;

. декана машинобудiвно-
го факультету;

–1;

. декана гуманiтарного
факультету;

–1;

. декана факультету еко-
номiки та управлiння;

–1;

. завiдувача кафедри
«Композицiйнi та по-
рошковi матерiали i
технологiї»

– 1;

. завiдувача кафедри
«Технологiя авiацiйних
двигунiв»

– 1.

Термiн подання заяв та документiв
для участi у конкурсi – один мiсяць
вiд дня оголошення конкурсу в газетi.
Документи подаються на iм’я ректо-
ра унiверситету. Заяву перед подан-
ням необхiдно зареєструвати у вiд-
дiлi дiловодства унiверситету. Адре-
са унiверситету: 69063, м. Запорiжжя,
вул. Жуковського, 64

ЩЕ П Л Е Н Н Я – Ц Е Н А Д I Й Н И Й Б А Р ’ Є Р В I Д I Н Ф Е К Ц I Ї

Ми з’являємося на свiт зi стериль-
ного середовища, i з самого моменту
народження нас безперервно атакують
мiкроорганiзми. З багатьма з них ми
навчилися мирно спiвiснувати.

Але є й такi, що потрапляючи в
наш органiзм, руйнують його, отрую-
ючи токсинами. Цьому можна запобiг-

ти! Для цього людство створило вакци-
ну. Сенс вакцинацiї – накопичити пот-
рiбну кiлькiсть антитiл, щоб у разi зус-
трiчi з грiзним ворогом поставити на
його шляху потужний щит.

При вакцинацiї в органiзм вводить-
ся ослаблений антиген, а iнодi тiльки
сигнальна молекула, але наш iмунiтет
все одно починає виробляти антитiла.
Вакцини бувають рiзнi. Реакцiя на щеп-
лення – iндивiдуальна, i передбачити її
неможливо. У бiльшостi випадкiв реак-
цiя обмежується невеликим порушен-
ням самопочуття або ж обходиться без
цього. Огляд лiкаря перед щепленням
обов’язковий.

Не соромтеся ставити запитання
лiкаревi. Лiкар роз’яснить, якi реакцiї
на щеплення можуть виникнути i коли,

а також – в яких випадках звертатися
по термiнову допомогу.

Бережiть своє здоров’я! Дотримуй-
теся рекомендацiй медичних працiвни-
кiв!

Юлiя Кацюба,
лiкар-терапевт КЗОЗ «Студентська

полiклiнiка»
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