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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

ШАНОВНI КОЛЕГИ!
Щиро вiтаємо з професiйним святом – ДНЕМ ПРАЦIВНИКА ОСВIТИ!
Висловлюємо щиру вдячнiсть за творчу, самовiддану працю, вiдповiдальне
ставлення до свого покликання, педагогiчну майстернiсть i безкорисливе добро,
якi ви даруєте своїм вихованцям.
Нехай же на цьому шляху вас завжди супроводжують успiхи. Нехай щедрою буде до вас доля, обминають життєвi негаразди, а вашi серця зiгрiває
людська довiра та любов.
Натхнення вам, мудростi й терпiння в нелегкiй справi навчання та виховання
молодого поколiння – майбутнього нашої Батькiвщини.
Ректорат, профкоми

ОПТИМIЗАЦIЯ СИСТЕМИ ОСВIТИ

20 вересня 2018 року у Запорiзькому
нацiональному технiчному унiверситетi
пройшла конференцiя трудового колективу. Серед важливих питань, якi були
на порядку денному, було питання про
приєднання Запорiзького будiвельного
коледжу до структури ЗНТУ.
Згiдно з новим законом «Про вищу
освiту», коледжi опинилися поза системою закладiв вищої освiти, тепер вони
мають три варiанти виходу з ситуацiї.

Якщо це потужний заклад – вiн може активно зайнятися лiцензуванням
i отримати дозвiл на пiдготовку бакалаврiв, ставши самостiйним iнститутом.
Якщо такої можливостi немає, коледж
може стати структурним пiдроздiлом
вишу 3-4 рiвня акредитацiї та готувати
студентiв за його напрямками. I третiй
шлях – активне лiцензування робiтничих професiй – i перехiд iз системи
ВНЗ до системи професiйно-технiчної
освiти iз пiдготовкою робiтничих кадрiв.
Приєднання Запорiзького будiвельного коледжу до структури ЗНТУ дозволить не тiльки зберегти коледж та
робочi мiсця працiвникiв, а й розширити дiяльнiсть завдяки збiльшенню
навантаження користуючись наявними
лiцензiями унiверситету та лiцензуванням спецiальностей рiвня молодшого бакалавра, враховуючи наявний науковопедагогiчний потенцiал ЗНТУ.
Потрiбно також зазначити, що спiв-

праця «Машинки» з закордонними колегами вiдкриває для коледжу можливостi реалiзацiї академiчної мобiльностi студентiв i викладачiв, органiзацiй спiльних конференцiй, семiнарiв та iншi вигоди вiд спiвпрацi.

У результатi об’єднання регiон отримає потужний науково-освiтнiй центр,
i, сподiваємося, що це стане першим
кроком на шляху до створення полiтехнiчного унiверситету.
Ректорат

ГЕНЕРУВАННЯ IННОВАЦIЙ
4-5 жовтня 2018 року в ЗНТУ
була проведена мiжнародна науково–
практична конференцiя «Генерування
iнновацiй iнклюзивного розвитку: нацiональний, регiональний, мiжнародний вимiр», на якiй були розглянутi питання щодо промислово-економiчного
розвитку та зменшення рiвня безробiття. На зустрiч були запрошенi доктори
економiчних наук, доценти, представники Запорiзької торгово-промислової палати, студенти, вченi з Болгарiї, Поль-

щi, представники бiзнесу.
У рамках проведення конференцiї
було визначено особливостi й роль iнклюзивних iнновацiй в забезпеченнi
соцiально-економiчного розвитку, представлено схеми методологiчних засад
iнклюзивних iнновацiй. Розроблено пропозицiї щодо упровадження iнклюзивних iнновацiй в економiку України.
Кафедра мiжнародних економiчних
вiдносин
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ПО С В Я ТА У С Т УД Е Н Т И

31 серпня 2018 року «Машинка»
урочисто зустрiла своїх першокурсникiв та їх батькiв. Посвята у студенти
– значна подiя для тих, хто в цьому
роцi з честю витримав вступнi випробування i здiйснив крок до мрiї. Дверi

унiверситету вперше вiдчинилися для
1700 новачкiв – першокурсниками, якi
будуть продовжувати традицiї вишу,
працюватимуть на пiдвищення добробуту рiдного краю й всiєї країни.
З вiтальним словом до новоспечених студентiв звернувся ректор
Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету Сергiй Бєлiков.
Вiн розповiв про вiдомих та шанованих людей, що закiнчили «Машинку», про перспективи, що вiдкриваються для саме наших студентiв, а
також вручив першокурсникам символiчнi ключ до знань та студентський квиток. Чимало настанов та побажань почули в цей день студенти
й вiд поважних гостей та викладачiв.

Шановнi першокурсники, пам’ятайте, що студентство – кращий перiод життя! Нехай навчання дається
легко, iспити складаються швидко, а
вiльного часу буде вдосталь!
Валентина Мартиненко,
Е-316

ФЕСТИВАЛЬ INTERPIPE TECHFEST

15–16 вересня в Днiпрi пройшов
третiй фестиваль «Interpipe TechFest».
Його головна мета – сприяти популяризацiї iнженерiї, технiки i технологiй, зокрема й нової спецiальностi – мехатронiки.

Органiзатор фестивалю – велика металургiйна компанiя «Interpipe. На фестивалi Interpipe TechFest були представленi 16 технiчних вузiв i коледжiв
країни. Серед них – Київська, Одеська та Днiпровська полiтехнiки, технiчнi
заклади вищої освiти Запорiжжя, Харкова, Чернiгова, Днiпра.
ЗНТУ представляла команда студентiв кафедри електроприводу та
автоматизацiї промислових установок: – Шульженко Сергiй Сергiйович, гр.Е-314м, – Олєйнiков Микола
Олександрович, гр.Е-326сп, – Гончаров Дмитро Вiкторович, гр.Е-326сп
Тренери: – Осадчий Володимир Володимирович, к.т.н., доц. каф ЕАПУ,
ЗНТУ, – Назарова Олена Сергiїв-.

на, к.т.н., доц. каф ЕАПУ, ЗНТУ
У загальному залiку команда ЗНТУ
виборола III мiсце.
Вiтаємо з перемогою!
Кафедра електроприводу та автоматизацiї
промислових установок

БУДЕМО ЗНАЙОМI
зайшли до стiн унiверситету, готували
кожен семiнар, рухались тiльки зграйками, хвилювались спiзнитися. Проте
час i самовдосконалення все змiнюють.
А щоб у цьому впевнитись, достатньо
було побачити талановитi виступи наших студентiв.
Це було просто дивовижно, дякуємо всiм, хто приймав участь в цьому
концертi.
I наостанок топ-5 порад:
21 вересня о 18:00, в актовому залi ЗНТУ вiдбувся концерт талановитих студентiв «Машинки», присвячений новачкам-першокурсникам.
Чи пам’ятаєте ви свiй перший курс?
Невпевненi та розгубленi ви вперше

ходити на заняття дуже важливо –
чи то лекцiя, чи то семiнар. Спочатку ви працюєте на залiкову, а потiм
залiкова працює на вас;
наукова дiяльнiсть: напишiть тези з
предмета, який вам подобається, або
з проблемного предмета, який ви не

розумiєте, але хочете «автомат», це
того варто;
спiлкуйтесь зi старшими курсами
своєї спецiальностi, у когось з них
обов’язково залишились лекцiї чи семiнари з колишнiх курсiв – вони залюбки ними подiляться;
станьте частиною якоїсь комiсiї – наприклад, прес-служби;
вiдвiдуйте всi позанавчальнi заходи,
як-от фестивалi мистецтв, КВК, СТЕМи, форуми, а краще – станьте учасником.
Ось такi правила. Дотримуйтесь їх i
вашi студентськi роки стануть легкими
та незабутнiми.
Тетяна Коляда,
МТУ-216
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BESTIES – ЗАХIД ДЛЯ СТУДЕНТIВ

18 вересня у Запорiзькому нацiональному технiчному унiверситетi вiдбувся захiд для студентiв унiверситету
пiд назвою beBESTies. Органiзаторами
цього заходу були члени Ради студентiв технiчних вишiв Європи (BEST
Zaporizhzhya). Мета заходу – ознайомлення студентiв зi структурою та
дiяльнiстю Ради як на локальному, так
i на мiжнародному рiвнях.
Спiкерами виступали: президент
BEST Анастасiя Максимовська (ст. гр.
ГФ-315) та Владислав Грицев (ст. гр.
РТ-815). Захiд подiлявся на двi частини. Перша частина beBESTies була присвячена ознайомленню студен-

тiв з основними засадами дiяльностi
органiзацiї. Було розгорнуто наступнi теми: структура органiзацiї; проекти BEST; перспективи для студентiв
ЗНТУ; функцiонування робочих груп
органiзацiї; переваги членiв BEST на
ринку працi.
На другiй частинi була проведена
презентацiя на тему освiтнiх курсiв за
кордоном. Учасники заходу мали нагоду дiзнатися корисну iнформацiю: що
таке курси BEST; як на них потрапити; якi є правила оформлення подачi
та iнше. Пiсля заходу студенти були
запрошенi на каву, де вони мали змогу
поспiлкуватися з представниками органiзацiї, отримати вiдповiдi на всi свої
запитання, заповнити анкету для вступу до BEST, а також дiзнатися як особистий досвiд роботи в Радi студентiв
допомiг учасникам у професiональному та особистому життi.
Марина Кiхтенко,
ГФ-215

УВАГА

КОНКУРС!

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення посад:
.

.
.

.

.

завiдувача кафедри «Управлiння персоналом i економiки працi»
завiдувача кафедри «Транспортнi технологiї»
завiдувача кафедри «Охорона працi i навколишнього середовища»
завiдувача кафедри «Електропривод та автоматизацiя
промислових установок»
завiдувача кафедри «Спецiальна освiта»

– 1;

– 1;
– 1;

– 1;

– 1.

Термiн подання заяв та документiв для
участi у конкурсi – 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

О Л I М П I А Д А З П Р О Г РА М У В А Н Н Я

13–16 вересня 2018 року в Нацiональному унiверситетi кораблебудування iменi адмiрала Макарова вiдбувся II
етап Всеукраїнської студентської олiмпiади з програмування органiзований
як чвертьфiнал Мiжнародної олiмпiади
ACM-ICPC. До участi в II етапi було за-

прошено команди ВНЗ I-IV рiвнiв акредитацiї, якi вибороли право участi у
I етапi.
За результатами I етапу Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет представляли такi команди:
ZNTU_Kappatalize (Євген Твердохлiб,

Варвара Хохлова, Андрiй Шинкарьов,
Максим Мiщенко); ZNTU_CoRe (Валерiй Козлов, Олександр Бережний, Володимир Судаков); ZNTU_Pro100Team
(Євгенiй Падалкiн, Денис Пуляєв, Олександр Короткий); ZNTU_JustMagiC++
(Iгор Корнiєнко, Станiслав Зiнов‘єв,
Юрiй Лукашенко).
Тренери: Н. О. Миронова, доцент
каф. ПЗ, Л. Ю. Дейнега, ст. викл. каф.
ПЗ, Ж. К. Камiнська, асистент каф. ПЗ.
Команда ZNTU_Kappatalize отримала право представляти ЗНТУ у фiналi
України, який проводиться в межах
Пiвденно–схiдного європейського пiвфiналу студентської першостi свiту з
програмування ACM.
Бажаємо нашим студентам успiхiв
та подальших перемог!
Кафедра програмних засобiв

ДЕНЬ ПАМ’ЯТI ЖЕРТВ ФАШИЗМУ

День пам’ятi жертв фашизму –
це день вшанування пам’ятi десяткiв
мiльйонiв людей, якi постраждали вiд

злочинного свiтосприйняття. Це мiльйони солдатiв, яких фашистськi лiдери
зiштовхнули один з одним, мирнi жителi, якi гинули пiд бомбами, у концтаборах, вiд хвороб i вiд голоду. Немає
такої країни, яка б виграла вiд правлiння нацистiв, немає такої нацiї, яка
б збагатилася матерiально або духовно
в результатi їх володарювання. Важливо пам’ятати, що ця iдеологiя принесла
втрати й руйнування не тiльки тим, хто
їй протистояв, але i тим, хто її створив.
Щорiчно в цей пам’ятний день пiд

час мирних акцiй використовується таке гасло: «Об’єднатися, щоб протистояти неофашизму».
З метою належного вiдзначення Дня
пам’ятi жертв фашизму в унiверситетi протягом вересня було проведено ряд вiдповiдних заходiв: навчальнi
години з ушанування пам’ятi жертв фашизму, бесiди просвiтницького змiсту
та iншi.
Альона Родькiна,
нач. виховного вiддiлу
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ШКОЛА ПРОФАКТИВУ 2018

З 20 по 23 серпня в ОК «Маяк» АТ «МОТОР СIЧ» вiдбувся один з цiкавих i
яскравих заходiв ЗНТУ – п’ята Школа
профспiлкового активу.
Традицiйно в кiнцi серпня проводиться школа профактиву ЗНТУ. Її мета – полiпшити роботу активiстiв профкому за допомогою тренiнгiв, конкурсiв,
квестiв, iгор та змагань.
За правилами школи кожен факуль-

тет, гуртожиток або пiдроздiл представляє команда з 6 осiб. Кожна група презентує свої назву, девiз, форму i готує
афiшу.
Школа збирає найактивнiших та
найкреативнiших студентiв «Машинки». Вони вдосконалюють свої лiдерськi
здiбностi.
В цьому роцi на тренiнгах, що
пiдготували та провели Андрiй Iванченко i Кирило Дядя, студенти змогли
ознайомитися з особливостями роботи
профкому студентiв ЗНТУ та представити свої iдеї проектiв для розвитку
унiверситету, навчитися критичного мислення й ефективностi спiльної
працi. Також формуванню дружнього колективу сприяли спортивнi змагання, в яких студенти брали участь.

За рiшенням журi 3-є мiсце зайняла
команда «Симбiоз» (факультет економiки та управлiння), 2-е мiсце – команда «За нашi успiхи» (електротехнiчний
факультет) i здобула перемогу команда
«Студ. Лiга» (студмiстечко).
Школа профактиву – це можливiсть
проявити себе, свої здiбностi й таланти,
навчитися працювати в командi.
Анастасiя Бойченко,
ФЕУ-516

ПРИЙНЯТТЯ ВIЙСЬКОВОЇ ПРИСЯГИ

27 липня 2018 року випускники вiйськової кафедри Запорiзького нацiональ-

ного технiчного унiверситету склали
присягу на вiрнiсть народу України.
За час свого iснування наша кафедра пiдготувала бiльше нiж 14 тисяч офiцерiв запасу для Збройних Сил. Навчання на вiйськовiй кафедрi дає студенту
не тiльки додатковi знання та навички,
необхiднi майбутньому офiцеру запасу або державному службовцю, але i
дозволяє покращити свою професiйну
пiдготовку як цивiльного фахiвця.
Привiтати випускникiв прийшли ви-

кладачi кафедри вiйськової пiдготовки, вище керiвництво унiверситету та
керiвництво областi й мiста, а також
батьки, рiднi та близькi. Ректор унiверситету Сергiй Бєлiков побажав успiхiв
у служiннi Батькiвщинi, доброї життєвої дороги. Завершився ритуал прийняття Вiйськової присяги урочистим
маршем молодого поповнення офiцерiв
України.
Кафедра вiйськової пiдготовки

БИТВА УНIВЕРСИТЕТIВ. СПОРТ

3 жовтня в Запорiзькому державному медичному унiверситетi пройшов
перший етап проекту «Битва унiверситетiв» – змагання з волейболу Зазначимо, що «Битва унiверситетiв»

Укладач
Ганна
Мировська

проходить у Запорiжжi другий рiк поспiль. Участь у проектi беруть студенти
шести запорiзьких вишiв: ЗНТУ, ЗНУ,
ЗДМУ, ЗДIА, КПУ та ЗIЕIТ.
Цьогорiчнi переможцi спортивного
етапу: 1 мiсце – збiрна ЗНТУ; 2 мiсце – команда ЗДМУ; 3 мiсце – команда
ЗДIА.
Склад команди ЗНТУ: Бабiч Д.,
капiтан команди (БАД 116), Паленко В. (УФКС-116), Грiнь В. (Т-815),
Мирошниченко Д. (УФКС-226), Терновий О. (Т-313), Омельчук А. (КНТ-815),
Поставний Д. (Е-817), Соловйов М.
(Е-117), Слива О. (РТ-715), Залозецький К. (IФ-513), Чумак I. (КНТ-525),

Кормiн Д. (М-116), Бойко O. (БАД-116),
Кошарна К. (КНТ-525). Тренер – Луценко С. Г., ст. викладач кафедри ФКОНВС.

Кафедра фiзичної культури, олiмпiйських
та неолiмпiйських видiв спорту

Редакцiйна колегiя: 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 – голова 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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