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В I ТА Н Н Я З I С В Я ТА М И !

Шановнi студенти, викладачi, спiвробiтники i науковцi
Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету!

Вiтаємо вас з веселими та довгоочiкуваними святами – НОВИМ РОКОМ
ТА РIЗДВОМ ХРИСТОВИМ! Бажаємо вам i вашим близьким щастя,
мiцного здоров’я, життєвої мудростi й гармонiї!

Ректорат,
Профкоми ЗНТУ

ПРОПОНУЄМО ПРИГАДАТИ ЯСКРАВI МОМЕНТИ РОКУ, ЩО МИНАЄ.

К РАЩ И Й С Т УД Е Н Т

14-16 грудня 2018 вiдбувся фi-
нал конкурсу «Кращий студент Украї-
ни». Ця конкурсна програма покли-
кана виявити iнтерес та мотивува-
ти студентство України до подаль-
шого розвитку. Переможцi регiональ-
них етапiв приїхали в Херсон i три
днi брали участь у рiзних заходах,
кульмiнацiєю яких стало нагороджен-
ня переможцiв. Запорiжжя достойно

представив студент нашого унiверси-
тету – Сергiй Шульженко, студент

кафедри ЕПА, який от-
римав перемогу в номi-
нацiї «Кращий студент-
науковець».

Щирi вiтання та поба-
жання подальших звер-
шень!

Кафедра ЕПА

БIЗНЕС-IНКУБАТОР ЗНТУ ПРЕДСТАВЛЯЄ

З 30 листопада по 1грудня цього
року в виставковому центрi «Козак-
Палац» вiдбувся перший фестиваль
бiзнес-iдей «Start-up fest 2018». Цей
захiд – це креативний майданчик для
формування сучасної системи пiдтрим-
ки пiдприємництва.

В рамках заходу вiдбувся конкурс
Кубок мiста на кращий стартап. Влас-
нi iдеї представляли i учасники Бiзнес-
iнкубатора ЗНТУ, вiдкритого 11 жовтня
2018 року. За пiдсумками першого вiд-

бiркового туру було вiдiбрано 20 стар-
тапiв, серед яких 2 проекти вiд Бiзнес-
iнкубатора ЗНТУ: Sandbox та CFC.

Проект Sandbox пропонує викори-
стання вiртуальної реальностi (VR) для
оволодiння управлiнням складним об-
ладнанням на пiдприємствах. Це надає
можливiсть покращити результати нав-
чання та значно знизити кiлькiсть по-
милок в роботi з реальним обладнан-
ням. Цей проект отримав високi оцiнки
та посiв 2 мiсце, а члени команди, сту-
денти кафедри «Iнформацiйнi техноло-
гiї електронних засобiв», запрошенi на
навчання до Instment Business School.

Проект CFC вiд студентiв ка-
федри менеджменту також зацiка-
вив членiв журi. Вiн пропонує про-
грамне забезпечення, яке дає змо-
гу керiвникам отримувати всi фi-
нансовi показники дiяльностi пiдпри-

ємства в режимi реального часу.

Проект CFC отримав схвальнi вiд-
гуки журi, крiм того, група компанiй
Global Genesis запропонувала спiвпра-
цю у 2019 роцi з можливiстю подальшо-
го iнвестування.

Кафедра менеджменту
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МОВНА КОМУНIКАЦIЯ У СВIТОВОМУ ПРОСТОРI

Iз такою назвою до Дня української
писемностi та мови вiдбулася 5-7 ли-
стопада у ЗНТУ вже 15 Мiжвишiвська
наукова конференцiя за мiжнародною
участю. В нiй брали участь студенти
рiзних факультетiв i спецiальностей,
якi навчаються на першому-п’ятому
курсах в рiзних українських вишах, та
магiстранти, аспiранти, в тому числi з
польського унiверситету iменi Адама
Мiцкевича. Серед запорiзьких унiвер-
ситетiв саме ЗНТУ п’ятнадцятий рiк
поспiль iнiцiює до свята української мо-
ви науковий форум студентської молодi
з актуальних проблем українського мо-
вознавства, риторики, термiнознавства,
стилiстики.

Цьогорiчну конференцiю урочисто
вiдкрив ректор ЗНТУ – голова ректорiв
ЗВО Запорiзької областi, доктор тех-
нiчних наук, професор Бєлiков Сергiй
Борисович, наголосивши на прiорите-
тах сучасної вищої освiти: наукова ро-
бота студентiв, їх комунiкативна куль-
тура та вправне спiлкування в обранiй
професiї українською i мiжнародними
мовами. Привiтавши учасникiв конфе-
ренцiї на багатьох європейських мовах,
Сергiй Борисович власним прикладом
закликав студентiв поглиблено вивча-
ти державну та iншi мови для успiшної

професiйної комунiкацiї, в тому числi
у царинi науки.

З ґрунтовною доповiддю про
українську мову в сучасному свiтовому
просторi та комунiкативну культуру як
обов’язкову складову професiоналiзму
виступила куратор i засновник конфе-
ренцiї – доцент кафедри українознав-
ства та загальної мовної пiдготовки
Онуфрiєнко Галина Сергiївна.

Журналiст Гладiй Оксана Богданiв-
на розповiла про iсторiю створення за-
порiзької телепередачi «Мова як море».
Цiкаво пройшли пленарне i три секцiй-
нi засiдання. Учасники конференцiї об-
говорили впродовж трьох днiв такi ак-
туальнi проблеми: iсторичнi витоки та
теоретичнi засади мовної комунiкацiї,
дiловий етикет у мовнiй культурi рiз-
них країн свiту, традицiї й особливостi
українського мовного етикету.

Бiльшiсть учасникiв вiд ЗНТУ – це
студенти гуманiтарного факультету, а
також факультетiв будiвництва, архi-
тектури i дизайну, соцiальних наук,
економiки та управлiння. У своїх вiдгу-
ках студенти зазначили, що найкраще
публiчно виступили з науковими допо-
вiдями: Коваленко Єлизавета (ГФ-217),
Сафарова Гюнель (ЮФ-217), Кавун Ган-
на (СН-316), Щербина Артем (IФ-118),
Мусiйченко Полiна (БАД-538), Павлен-
ко Марiя (ГФ-318), Бiлiонок Денис (IФ-
218), Череп Тетяна (ХННРА), Пили-
пенко Валерiя (ФЕУ-618), Кичак Олек-
сандра (ЗНУ), Назаренко Олена (КНТ-
118), Терлецький Станiслав (КНТ-138),
випускник ЗДМУ Бєлiнський Богдан,
магiстрантка ГФ ЗНТУ Бондаренко
Ярослава, аспiрантка ЗНУ Добровольсь-
ка Марина. Учасникiв конференцiї зацi-
кавила i тематика стендових доповiдей,
якi пiдготували аспiрант Андрiй Гладiй
(м.Познань), студент Мигуль Данило
(Кривий Рiг), магiстрант Ярошенко Ар-

тем (ЛДУВС), курсантка Когут Єлиза-
вета (Київ), магiстрантки Шмига Олек-
сандра (Київ) i Малiна Олена (ЗНУ).

Упродовж конференцiї студенти ак-
тивно i наполегливо вчилися: перекон-
ливо i впевнено викладати обрану те-
му на широкий загал, робити презен-
тацiї, уважно слухати науковi виступи
iнших, записувати важливе для себе i
своєї професiї, коректно ставити запи-
тання, пiдсумовувати почуте у висту-
пах та прочитане у стендових доповi-
дях, помiчати нюанси обговорюваних
проблем, аналiзувати власне мовлен-
ня та iнших доповiдачiв i не боятися
виступати. Студенти набували досвiду
цивiлiзованої мовної комунiкацiї, дуже
важливої в кожнiй професiї. Участь у
конференцiї допомогла знайти i нових
друзiв, i цiкавих спiврозмовникiв, зба-
гатила новими знаннями, важливим до-
свiдом i практичними вмiннями, надих-
нула на бажання займатися науковою
роботою, дослiджувати мовнi проблеми,
опановувати iноземнi мови, досконало
знати українську, постiйно вдосконалю-
вати своє мовлення.

Єлизавета Сизова БАД-538, Гюнель
Сафарова ЮФ-217, Єлизавета Коваленко

ГФ-217

ВIДКРИТТЯ «БIЗНЕС-IНКУБАТОРА ЗНТУ»

2018 року в ЗНТУ за iнiцiативи ка-
федр менеджменту та iнформацiйних
технологiй електронних засобiв вiдбу-
лося вiдкриття п’ятого в областi бiзнес-
iнкубатора. Майданчиком для нього
стала кафедра менеджменту економiко-
гуманiтарного iнституту ЗНТУ.

Метою створеного проекту є на-
дання пiдтримки у розробцi старта-
пiв, бухгалтерська та юридична допомо-
га пiдприємцям-початкiвцям. На вiд-
криттi були присутнi: Елла Слепян,
перший заступник голови облдержад-
мiнiстрацiї; проф. Сергiй Бєлiков рек-
тор ЗНТУ; Анатолiй Остапенко, началь-
ник управлiння органiзацiйного забез-
печення дiяльностi ради виконавчого
апарату Запорiзької обласної ради; Ар-
тур Гарслян, керiвник компанiї «ГЛО-
БАЛ ГЕНЕЗИЗ»; Володимир Степанен-
ко генеральний директор регiонально-
го Фонду пiдтримки пiдприємництва
в Запорiзькiй областi; Тетяна Пулiна,
директор «Бiзнес-iнкубатора ЗНТУ».

Учасником iнкубатора на конкурс-
нiй основi може стати студент будь-
якого закладу вищої освiти, який прой-
шов вiдбiр за результатами вiдкритого
конкурсу та готовий зареєструватися
як пiдприємець, або приватний пiдпри-
ємець, який займається бiзнесом менше
року.
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СВЯТО МОЛОДОГО ФАКУЛЬТЕТУ

10 жовтня в актовiй залi ЗНТУ вiд-
булась iсторична подiя – день народ-
ження факультету будiвництва, архi-
тектури та дизайну. Рiк тому, вiдповiд-
но до рiшення Вченої ради ЗНТУ та
загальних зборiв, з iнiцiативи ректо-
ра проф. Сергiя Бєлiкова було створе-
но нову структурну одиницю у складi
фiзико-технiчного iнституту – факуль-
тет будiвництва, архiтектури та дизай-
ну (декан факультету проф. Антипенко
Є.Ю.).

«Об’єднання двох динамiчних ви-
пускових кафедр – будiвельного вироб-
ництва та дизайну у факультет – це не
тiльки велика студентська сiм’я, що на-
раховує понад 500 студентiв, але й знач-
ний науково-педагогiчний потенцiал,
стратегiчною метою якого є формуван-
ня квалiфiкованих фахiвцiв будiвель-
ного виробництва, архiтектури, дизай-
ну та композицiйних матерiалiв з вiд-
повiдними сучасними спецiалiзацiями
забезпечення економiчної привабливос-
тi майбутнiх архiтектурно-будiвельно-
дизайнерських продуктiв Запорiзького
регiону.» – iнформує сайт ЗНТУ.

Ведучi заходу – Анастасiя Кладко
та Глiб Лунi розповiли про iсторiю мо-
лодого факультету та запросили проф.
Сергiя Бєлiкова розпочати концерт, а
також нагородити найкращих студентiв
та викладачiв грамотами. «Сьогоднi ми
пiдбиваємо першi пiдсумки дiяльностi
факультету будiвництва, архiтектури
та дизайну. Iдея створення давно до-
зрiвала i раптом вибухнула: факультет

вiдбувся.
ФБАД має достойних студентiв, гар-

ний викладацький склад, плiднi стосун-
ки з промисловцями, в тому числi з
нашим найпотужнiшим пiдприємством
«Мотор Сiч». Тож сьогоднi я хотiв би
привiтати факультет, його студентiв
та викладачiв, i нагородити грамотами
найкращих.» – сказав ректор.

Проте, окрiм нагородження науков-
цiв БАДу, концерт ще мав чим нас зди-
вувати: неймовiрний танок в будiвель-
них касках вiд прекрасної команди кра-
сунь «Луан Арт», команда «Uptown
Funk» зi спортивним танцем, гурт «Два
из двух» з пiснею Макса Коржа «Пла-
менный свет», пiсня про кохання вiд
Дениса Золотарьова, «шкiльний гумор»
вiд команди КВК «Не Арина мать», i ку-
ди ж без нашої зiроньки ЗНТУ – Анни
Косович з пiснею про Україну. Це були
неймовiрнi виступи. Вiтаємо факультет
БАД з рiчницею!

Тетяна Коляда
МТУ-216

КУБОК УКРАЇНИ ЗI СПОРТИВНОЇ АЕРОБIКИ

В оновленому палацi спорту
«Юнiсть» 24.11.2018 вiдбулися фiнальнi
змагання Кубку України зi спортивної

аеробiки, в яких прийняли участь ко-
манди одинадцятьох областей. Запорi-
жжя має честь закривати нацiональний
сезон спортивної аеробiки на правах
лiдера спортивної аеробiки країни та
базового мiста нацiональної збiрної.

На змаганнях, що проходили у рiз-
них вiкових категорiях, господаркам
вдалося пiдтвердити свiй високий клас.
Команда Запорiзької областi (яка скла-
дається на основi спортсменiв ЗНТУ)
посiла перше мiсце у командному за-
лiку та одержала Кубок України 2018!

Пiдготували команди: збiрну зi

спортивної аеробiки ЗНТУ – Свiтла-
на Атаманюк, збiрну з фанк-аеробiки
ЗНТУ – МСМК Катерина Шеховцова та
тренер дитячої збiрної команди ЗНТУ
Олександра Подопригора.

Справжньою окрасою заходу став
флеш-моб вiд студентiв рiзних факуль-
тетiв за спецiалiзацiєю «аеробiка» з фi-
зичної культури, у якому взяли участь
понад 150 студентiв. Вiтаємо! Бажаємо
нашим спортсменам наснаги i перемог
у майбутньому!

Кафедра фiзичної культури, олiмпiйських
та неолiмпiйських видiв спорту

СПIВРОБIТНИЦТВО, ЩО ПЕРЕВIРЕНО РОКАМИ

З 29 жовтня по 2 листопада в За-
порiзькому нацiональному технiчному
унiверситетi професор Католицького
Унiверситету Льовена (Бельгiя), почес-
ний професор ЗНТУ Пiтер Аррас провiв
лекцiї «Вiртуальне прототипування»,
«3D принтiнг» та «Свiтовий енергетич-
ний баланс та автомобiлiзацiя: пробле-
ми та перспективи» для студентiв та-

ких факультетiв ЗНТУ: комп’ютерних
наук i технологiй, машинобудiвного та
автомобiльного.

Також викладачi та науковi спiв-
робiтники ЗНТУ разом iз спiвробiтни-
ками АТ Мотор-Сiч пройшли 2 листопа-
да тренiнг з використання методу скiн-
ченних елементiв в CAD-системi CREO
для розрахункiв характеристик мiцно-
стi штучних iмплантiв.

Цi лекцiї стали можливими завдя-
ки програмi iндивiдуальної мобiльно-
стi Erasmus+ KA1 за пiдтримки Євро-
пейського союзу, що дiє з Католицьким
Унiверситетом Льовена з 2015 року. Пiд
час наради щодо перспектив спiвпрацi
ректор ЗНТУ д.т.н., проф. С.Б. Бєлi-
ков зазначив унiкальнiсть Iнженерно-
го факультету Католицького унiверси-
тету Льовена, що активно спiвпрацює

вже з 4 факультетами ЗНТУ, зокре-
ма машинобудiвним факультетом, авто-
мобiльним факультетом, факультетом
комп’ютерних наук i технологiй та фа-
культетом будiвництва, архiтектури i
дизайну.

В рамках програми iндивiдуаль-
ної мобiльностi студенти ЗНТУ ма-
ють можливiсть навчатись у євро-
пейських унiверситетах протягом 4-6
мiсяцiв. Сьогоднi пiдписано 7 iнсти-
туцiйних угод з вищими навчальни-
ми закладами Бельгiї, Нiмеччини, Ав-
стрiї, Iспанiї, Румунiї. Бiльш деталь-
ну iнформацiю можна знайти на сай-
тi ( http://zntu.edu.ua/akademichna-
mobilnist ).

Вiддiл мiжнародних зв’язкiв та роботи з
iноземними студентами
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БИТВА УНIВЕРСИТЕТIВ: СТУДЕНТСЬКИЙ КIНОФЕСТИВАЛЬ

Останнi акорди програно, а кадри
показано. Ось i все – позаду 6-й,
заключний етап «Битви унiверситетiв».
Весь цей час ми героїчно боролися
за звання кращого вишу, i нарештi
боротьба позаду. Заключний етап
проводився в
Запорiзькому
нацiонально-
му технiчному
унiверситетi. Сту-
денти з iнших
унiверситетiв
мiста з цiкавiстю
оглядали вiдре-
монтовану актову
залу ЗНТУ з
нетерпiнням че-
каючи початку. I
ось воно – першi
кадри вже на екранi.

Протягом двох годин всi присут-
нi мали задоволення споглядати кiно-
картини, створенi талановитими сту-
дентами шести унiверситетiв Запорiж-
жя. Дехто з учасникiв продемонстру-

вав декiлька фiльмiв, кожний з яких
справив враження на глядачiв. Бурх-
ливу реакцiю викликав фiльм ЗДIА,
який поєднав у собi не тiльки сучас-
ну музику, а i з гумором представив
вищезгаданий навчальний заклад. Ро-

боти ЗНТУ також
привернули ува-
гу. Зокрема, анi-
мацiйний мульт-
фiльм про звичай-
нi буднi студентiв
у гуртожитках.

Призовi мiсця
розподiлилися на-
ступним чином: I-
е мiсце – За-
порiзький нацiо-
нальний унiверси-
тет; II-ге мiсце –

Запорiзька державна iнженерна акаде-
мiя; III-є мiсце – Запорiзький нацiо-
нальний технiчний унiверситет.

Карина Боровик,
СН-317

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет оголошує

конкурс
на замiщення посад:

. завiдувача кафедри
«Облiк i оподаткування»

–1;

. завiдувача кафедри
«Прикладна математи-
ка»

–1.

Термiн подання заяв та документiв
для участi у конкурсi – один мiся-
ць 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. За-
порiжжя, вул. Жуковського, 64

Н А Й В ИЩ А Ц I Н Н I С Т Ь

Життя людини завжди було i бу-
де найвищою цiннiстю. Кожне життя
– унiкальне i неповторне, але iнодi во-
но може опинитися пiд загрозою. В та-
кi моменти часто порятунком стає до-
норська кров. Уже дев’ять рокiв в За-

порiзькому нацiональному технiчному
унiверситетi iснує традицiя – «День До-
нора». Захiд проводиться двiчi на рiк.
Долучитися до благородної акцiї могли
всi бажаючi, кому виповнилося 18 рокiв,
i хто не має протипоказань.

В цьому роцi (17, 18 жовтня) до
тимчасового пункту прийому кровi з
бажанням допомагати завiтали 184 сту-
денти. Рекордсменом став факультет
комп’ютерних наук та технологiй, на
другому мiсцi факультет радiоелек-
тронiки та телекомунiкацiй, на третьо-
му та четвертому – факультети соцiаль-
них наук, мiжнародного туризму та
управлiння. Також подяка представни-
кам факультетiв економiки та управлiн-
ня й транспортного факультету.

Бути донором кровi – дуже по-
чесно i вiдповiдально. За iнформа-
цiєю багатьох дослiджень, у донорiв-
волонтерiв вiдзначають пiдвищення
iмунiтету, загальне омолодження ор-
ганiзму, пiдвищення стiйкостi до кро-
вовтрати i навiть зменшення ризи-
ку хвороб серцево-судинної системи.

Сама процедура здачi кровi займає
кiлька хвилин, а кров одного донора мо-
же врятувати життя трьох людей. Дя-
куємо учасникам за чуйнiсть, милосер-
дя та небайдужiсть!

Тетяна Коляда
МТУ-216
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