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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

Вiтання зi святом!

ДОРОГI ЖIНКИ!
Прекрасну половину людства вiтаємо з Жiночим днем!
Нехай щасливими будуть вашi думки, пiднесеними почуття. Спасибi
вам за видатний професiоналiзм, стараннiсть, зiбранiсть, акуратнiсть.
Спасибi за те, що ви з нами.
Бажаємо вам всiх благ свiту! Нехай все у вас буде добре!
Ректорат, Профкоми ЗНТУ

В I З И Т Д Е Л Е ГА Ц I Ї К А З А Х С ТА Н У

Продовжується робота з розвитку
мiжнародних вiдносин зi схiдними партнерами. У лютому ЗНТУ вiдвiдала делегацiя з Казахстану. До складу делегацiї увiйшли Умбетов Умирбек Умбетович – вiце-президент з навчальної роботи Мiжнародного казахсько-турецького
унiверситету iм. Ходжа Ахмета Ясавi
та Худайбергенов Бауиржан Амангельдиєвич – технiчний директор АТ «Кентауський трансформаторний завод».
Члени делегацiї зустрiлися з ректором Бєлiковим С.Б., проректором з наукової роботи та мiжнародної дiяльностi
Наумиком В.В., деканом електротехнiчного факультету Антоновим М.Л., завiдуючими кафедр електричних машин,
електричних та електронних апаратiв,
електропостачання промислових пiдприємств, електроприводу та автоматизацiї промислових установок, iнформацiйних технологiй електронних засобiв,
керiвником Центру iнтернацiоналiзацiї
та мiжнародного спiвробiтництва Плинокосом Д.Д., представниками ВМД та
РIС.
Вiце-президент
Мiжнародного
казахсько-турецького
унiверситету
У. Умбетов виступив з презентацiєю
унiверситету. Мiжнародний казахсько-

турецький унiверситет iменi Ходжi
Ахмеда Ясавi був створений в 1991
роцi за особистою iнiцiативою Глави
держави Н.А. Назарбаєва i на основi Мiжурядової угоди мiж Казахстаном i Туреччиною з метою пiдготовки сучасних висококвалiфiкованих
фахiвцiв з молодi тюркомовних країн.
Унiверситет розташований в духовному центрi тюркського свiту – м.
Туркестанi i є першим вузом в Казахстанi, який отримав статус мiжнародного вищого навчального закладу.

Пiд час зустрiчi були обговоренi напрями спiвробiтництва в освiтi, науцi
та виробництвi, розглянутi питання залучення професорсько-викладацького
складу ЗНТУ для пiдготовки кадрiв
за спецiальностями «Електроенергетика» та «Автоматизацiя та управлiння»
в МКТУ, питання обмiну студентами
та викладачами, можливостi реалiзацiї програми подвiйних дипломiв. Був
пiдписаний меморандум про спiвробiтництво, метою якого є розвиток спiвпрацi в галузi освiти i наукових дослiджень, а саме: – проектування i впровадження iнновацiйних програм пiдготовки i перепiдготовки кадрiв за спецiальностями «Електроенергетика» i «Авто-

матизацiя та управлiння»; – розробка спiльних освiтнiх програм, що вiдповiдають досягненням науки i потребам сучасного ринку працi; – забезпечення високої якостi пiдготовки фахiвцiв за рахунок спiльного використання кадрових, матерiально-технiчних,
навчально-методичних та iнформацiйних ресурсiв; – розвиток академiчної
мобiльностi студентiв i викладачiв; – залучення викладачiв для читання лекцiй i проведення семiнарiв для студентiв, магiстрантiв Iнженерного факультету МКТУ; – здiйснення спiльних науково-дослiдних проектiв; – створення системи пiдготовки, орiєнтованої на конкретнi види професiйної дiяльностi та професiйнi стандарти; –
органiзацiя консультацiйних семiнарiв,
що вiдповiдають потребам обох сторiн.

У квiтнi планується провести
зустрiч представникiв ЗНТУ та КМТУ
в Казахстанi.
Гостi вiдвiдали музей ЗНТУ, де
ознайомились з iсторiєю заснування i
розвитку унiверситету, та подiлилися
своїми враженнями та побажаннями у
книзi вiдгукiв.
Вiддiл мiжнародних зв’язкiв та роботи з
iноземними студентами
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ВIВАТ «МАШИНКА»! ВIВАТ ВИПУСКНИКИ!

Одним iз найважливiших свят у
ЗНТУ є «Бал випускникiв». Цього року урочиста церемонiя вручення почесних дипломiв та дипломiв з вiдзнакою вiдбулася 29 сiчня, в актовiй залi
ЗНТУ.
У цей знаковий для випускникiв
день, їх прийшли пiдтримати i при-

вiтати не тiльки рiднi та друзi, а й
шановнi гостi: Олександр Володимирович Романовський, народний депутат України; Надiя Iванiвна Гринь, голова запорiзької обласної органiзацiї
Профспiлки працiвникiв освiти i науки України; Володимир Володимирович Подорожко, керуючий справами
виконавчого аппарату обласної ради;
Валерiй Олександрович Мостовий, голова районної адмiнiстрацiї Запорiзької мiської ради Олександрiвського
району; Валерiй Григорович Крайнiй,
вiце-президент Запорiзького обласного союзу промисловцiв та пiдприємцiв
(роботодавцiв) «Потенцiал».
З вiтальним словом до випускни-

кiв, викладачiв та батькiв – всiх, хто
натхненно працював над забезпеченням країни новими висококвалiфiкованими фахiвцями звернувся ректор
унiверситету Сергiй Бєлiков. Дипломи
з вiдзнакою випускникам-магiстрам
вручали декани факультетiв. Вони
бажали своїм вихованцям крокувати
життям впевнено i з легкiстю долати перешкоди. Кожне прiзвище зала
вiтала гучними оплесками, а спалахи
фотокамер без упину фiксували цей
крок у доросле життя.
Вiват «Машинка»! Вiват випускники!
Карина Боровик,
СН-317

ВОРКШОП ПРОЕКТУ BIOART В ПОЛIТЕХНIЧНОМУ УНIВЕРСИТЕТI МАДРИДУ

Представники Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету
(ЗНТУ) зав. каф. радiотехнiки i телекомунiкацiй С.В. Морщавка, зав.
каф. програмних засобiв С.О. Субботiн та доцент каф. програмних засобiв А.В. Пархоменко взяли участь

у Другому воркшопi «Обробка сигналiв для бiомедичної iнженерiї» (28
сiчня – 01 лютого 2019 р., Полiтехнiчний унiверситет Мадриду, м. Мадрид,
Iспанiя) за мiжнародним проектом
«Innovative Multidisciplinary Curriculum
in Artificial Implants for Bio-Engineering
BSc/MSc Degrees» (BIOART, реєстр. номер 586114-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2CBHE-JP) програми Еразмус+ Європейського Союзу.
Учасники проекту BIOART з України та Iзраїлю пiд час воркшопу пiдвищили свою квалiфiкацiю: ознайомилися з органiзацiєю навчального проце-

су в Мадридськiй полiтехнiцi, отримали методичнi матерiали для пiдготовки
нових та удосконалення iснуючих навчальних курсiв на кафедрах програмних засобiв та радiотехнiки i телекомунiкацiй, ознайомилися з лабораторною базою та науковими дослiдженнями Мадридської полiтехнiки.
Вiзит спiвробiтникiв ЗНТУ в рамках проекту BIOART забезпечив реалiзацiю його завдань, а також сприяв iнтернацiоналiзацiї ЗНТУ та поглибленню його спiвпрацi з партнерськими
унiверситетами.
Команда проекту BIOART

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РIВНЯ ПРОФЕСIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI ФАХIВЦIВ

20 лютого цього року на базi ЗНТУ
вiдбувся обласний семiнар-практикум
майстрiв виробничого навчання та викладачiв спецдисциплiн зварювального

напрямку шляхом ступеневої пiдготовки». У заходi взяли участь представники Департаменту освiти Запорiзької
ОДА, Державного навчального закладу «Запорiзький полiтехнiчний центр
професiйно-технiчної освiти», науковцi
кафедри зварювання; всi вони спiльними зусиллями вирiшували актуальне i
важливе завдання пiдготовки фахiвцiв
у системi професiйно-технiчної освiти
на рiзних її рiвнях. На семiнарi обговорювалися теми ступеневої пiдготовки
фахiвцiв, iнформацiйне забезпечення з

використанням IТ-технологiй, використання 3D технологiй у зварювальному виробництвi, технологiй доповненої
i вiртуальної реальностi в навчальному
процесi та iншi. Гостi вiдвiдали унiверситетськi лабораторiї, Музей технiчного
прогресу ЗНТУ.
Розпочата велика справа, яка буде
продовжуватися у подальшiй спiльнiй
роботi науковцiв та майстрiв виробничого навчання.
Олександр Овчинников,
зав. каф. ОТЗВ

ВIЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПОВНИХ ТЕКСТIВ ЖУРНАЛIВ ВИДАВНИЦТВА
SPRINGER NATURE
Шановнi науковцi Запорiзького краю!
Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет став одним з 6
українських вишiв, що отримали доступ до повних текстiв публiкацiй журналiв видавництва Springer Nature!
Springer Nature – це 2211 назв або
понад 6 600 000 статей та понад 1 млн.

матерiалiв конференцiй, архiв яких починається iз 1997 року.
Доступ
до
ресурсу здiйснюється з локальної мережi унiверситету за посиланням:
https://link.springer.com
Перелiк журналiв ви-

давництва Springer Nature до яких
надається доступ в рамках програми
Журнали Он-Лайн Українським Дослiдникам (ЖОЛУДЬ) в 2019 роцi, ви
можете переглянути за посиланням:
http://uran.net.ua/projects/jolud/joludspringer.htm
Наукова бiблiотека

28 лютого 2019 р.

3

IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК

ВIТАЄМО ПЕТРИКIНА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА З 80-РIЧЧЯМ!

Понад 55 рокiв життя Петрикiна Володимира Васильовича пов’язано з Запорiзьким машинобудiвним iнститутом,
кафедрою металорiзальних верстатiв та
iнструменту. Пiсля закiнчення у 1961
роцi Запорiзького машинобудiвного iнституту зi спецiальностi «Технологiя
машинобудування, верстати та iнструмент», вiн працював три роки на Запорiзькому автозаводi «Комунар», а з
1963 року Володимир Васильович працює в нашому унiверситетi на посадах
асистента, старшого викладача. Пiсля
закiнчення аспiрантури в Московському авiацiйному iнститутi i захисту кандидатської дисертацiї у 1972 роцi працює на посадi доцента, а з 2010 року професора кафедри металорiзальних верстатiв та iнструменту. Ще навчаючись
в аспiрантурi, а потiм уже працюючи в

ЗМI займався обробкою теплостiйких
покриттiв для апаратiв, що спускаються, космiчних кораблiв. В сферi його наукових iнтересiв обробка шлiфуванням
титанових сплавiв (спiвпраця з пiдприємствами «Салют», НПО С.П. Корольова), якiсть поверхневого шару важкооброблюваних сплавiв, його напружений
стан, структурнi та фазовi перетворення, деформацiйне змiцнення та iнш.
Людина скромна та уважна, щедра
душею, виховує i не тiльки своїх дiтей,
онукiв i правнучку (їх у нього четверо),
а й вiддає свої багатi професiйнi знання
студентам. На дипломування Володимир Васильович бере студентiв з будьяким ступенем пiдготовки, працює з
ними прискiпливо и системно, а в результатi випускає з вiдмiнною оцiнкою.
Про рiвень вiдношення до навчання
говорить i той факт, що при проведеннi Всеукраїнських олiмпiад з «Взаємозамiннiстi, стандартизацiї та технiчнiх
вимiрювань» (2002-2004 рр.) Володимир
Васильович був найактивнiшим учасником створеного органiзацiйного комiтету з пiдготовки студентiв i, за вiдгуками представникiв вишiв України, нашi
студенти були на «голову» вище вiд всiх
iнших. То був злет рiвня навчання зi
спецiальностi.

Вiн викладає багато дисциплiн з
фаху: рiзання металiв; взаємозамiннiсть, стандартизацiя та технiчнi вимiрювання; iнформацiйнi системи автоматизованого виробництва; виробництво рiзального iнструменту; верстати
та обладнання; стандартизацiя в дизайнi. П’ять рокiв Володимир Васильович
працював на посадi декана по роботi
з iноземними студентами: це допомога їм в органiзацiї навчання, дозвiлля,
дотримання правил внутрiшнього розпорядку, дисциплiни та всього iншого,
що необхiдне для пiдготовки iноземних
студентiв. Високий рiвень такої органiзацiї вiдмiчений урядовими нагородами
Нiмеччини, Польщi, В’єтнаму.
За успiхи в роботi професор Петрикiн В.В. має понад 30 заохочень. Нагороджений Почесними грамотами МОНУ, знаком «Вiдмiнник освiти», вiдзнакою ЗНТУ «За бездоганну працю III, II
та I ступенiв» iнш.
Сердечно вiтаємо Вас вельмишановний Володимире Васильовичу, з
ювiлеєм! Бажаємо мiцного здоров’я,
особливого щастя, нових успiхiв у Вашiй працi!
Ректорат, профспiлковий комiтет,
машинобудiвний iнститут, кафедра»
«Металорiзальнi верстати та iнструменти»

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ПРОФКОМУ
Яскравою подiєю став
святковий концерт, присвячений профкому студентiв
ЗНТУ. Танцi, пiснi, козацькi виступи, нагородження
дiючого активу i багато чого цiкавого.
Запальнi номери змушували аплодувати безперестану.
Та найголовнiше зовсiм не прикраси, кульки чи танцi. В цей день в однiй залi зiйшлося декiлька поколiнь
профкомiвських активiстiв, вiд початку дiї органiзацiї i до сьогодення. Зна-

ти свою iсторiю, пам’ятати про своє
корiння – ось що дає силу майбуттю.

Спiлкування з тими, хто вже прой-

шов цей шлях дає безцiнний досвiд тим,
хто тiльки став на його початок. Такi
заходи об’єднують, дають можливiсть
оцiнити те, що ми маємо, i зрозумiти,
чого нам варто прагнути.
Свято закiнчилося, та спогади назавжди залишаться в серцях глядачiв.
Зовсiм не важливо, скiльки рокiв тому
ти закiнчив унiверситет. Тебе вже може не бути у профкомi, та профком у
тобi залишиться назавжди, бо, як то
кажуть, колишнiх «профкомiвцiв» не
буває.

ВIТАННЯ З КУБИ

Нещодавно Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет вiдсвяткував 118 рiчницю з дня заснування. За
цей перiод тисячi й тисячi юнакiв i
дiвчат отримали вищу освiту i взяли
активну участь у розбудовi економiки
країни. Серед випускникiв «машинки»
було багато iноземцiв з країн Азiї, Аф-

рики i Латинської Америки. Нещодавно
на адресу ЗНТУ з далекої Куби надiйшов дуже теплий лист.
Ось його текст: «Ректору унiверситету д.т.н. професору Бєлiкову Сергiю
Борисовичу. Вiтаю. Мене звуть Мануель Вега Альмагуер.
Я з Гавани, Куба. Я навчався в цьому iнститутi з 1978 по 1983 роки. Моя
спецiальнiсть – обробка металiв тиском.
Iнженер-механiк. Я завжди буду вдячний за пiдготовку, яку я отримав в моєму унiверситетi, що дозволило менi стати доктором технiчних наук, професором, деканом, ректором в унiверситетах
на Кубi. А також радником мiнiстра вищої освiти Анголи. Хай щастить у 2019.

Щиро обiймаю усiх.»
У далекому 1983 роцi у «Машинцi»
навчалося 87 студентiв з Куби, А також навчалися громадяни Афганiстану,
Монголiї, Уганди, Бангладеш, Мадагаскару, Лiвану, Iраку, Йорданiї, Тунiсу,
Танзанiї, Гани, Iндiї, Ефiопiї, Бахрейну,
Гамбiї, Малi, Руанди, Бенiну, Марокко,
Сирiї, Алжиру, Коста-Рiки, Еквадору,
Гайани, Домiнiканської Республiки, Венесуели, Колумбiї, Перу, Верхньої Вольти, Зiмбабве, Нiгерiї, Бурундi, Лаосу,
Iрану, Заїру, Сьєрра-Леоне, Ємену, Конго, Шрi-Ланки, Анголи, Судану, Сенегалу, Панами, Сальвадору.
Вiддiл мiжнародної дiяльностi та роботи з
iноземними студентами
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ПIШОВ З ЖИТТЯ КОЛИШНIЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
ПАТ «ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР»,
ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН М. ЗАПОРIЖЖЯ
ХАДЖИНОВ
ЛЕОНIД ПЕТРОВИЧ
Леонiд Петрович завжди був
другом нашої славетної Запорiзької
МАШИНКИ. Вiн
пройшов шлях вiд
майстра цеху до
голови правлiння
– генерального директора найбiльшого у Європi трансформаторобудiвного пiдприємства –
ПАТ «Запорiжтрансформатор».
Дiяльнiсть Леонiда Петровича була нерозривно пов’язана iз ЗНТУ. Завдяки його наполегливiй державницькiй позицiї на ПАТ «Запорiжтрансформатор» були створенi кращi фiлiї про-

фiлюючих кафедр нашого унiверситету. Багато рокiв Леонiд Петрович очолював ДЕК i приймав активну участь в
атестацiї iнженерних кадрiв. Понад тисячу наших випускникiв – командирiв
виробництва отримали дипломи iнженерiв саме з його рук.
Ми пишаємося нашою спiвпрацею
iз Леонiдом Петровичем Хаджиновим
i висловлюємо щирi спiвчуття його
рiдним i близьким, учням i друзям,
славетному колективу ПАТ «Запорiжтрансформатор» та усiм мешканцям
м. Запорiжжя.
Ректорат, профком викладачiв i
спiвробiтникiв ЗНТУ, профком студентiв,
аспiрантiв i докторантiв ЗНТУ

28 лютого 2019 р.

УВАГА

КОНКУРС!

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення посад:
.

завiдувача кафедри «Соцiальна робота»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Дизайн»

– 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

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ УНIВЕРСИТЕТУ

У
спорткомплексi
ЗНТУ
1314.02.2019 за пiдтримки профспiлки
ЗНТУ було проведено традицiйну cпартакiаду ЗНТУ «За бадьорiсть i здоров’я»
серед викладачiв i спiвробiтникiв. У
змаганнях брали участь представники п’ятох iнститутiв унiверситету за
програмою з п’яти видiв спорту. 30 призерiв спартакiади в особистому залiку
були нагородженi пам’ятними призами.
У змаганнях з кульової стрiльби
третє мiсце у машинобудiвного iнституту, друге – у фiзико-технiчного, перше
– у економiко-гуманiтарного iнституту.
За найвлучнiшу стрiльбу пам’ятними
призами нагороджено завiдувача лабораторiєю кафедри КМХТ Олександра
Петрашова i старшого викладача цiєї
кафедри Валентину Повзло.

Укладач
Ганна
Мировська

У змаганнях з «darts» третє командне мiсце у iнституту управлiння
та права, друге – у iнституту iнформатики та радiоелектронiки, перше –
у економiко-гуманiтарного iнституту.
За найвлучнiше метання нагороджено: серед чоловiкiв – старшого викладача кафедри ФКОНВС Андрiя Черненка, серед жiнок – провiдного фахiвця факультету КНТ Дiану Трубичину.
Змагання з настiльного тенiсу завершилися командною перемогою економiкогуманiтарного iнституту. Друге мiсце
– у iнституту управлiння та права, у
iнституту iнформатики та радiоелектронiки – третє мiсце. Найкращi гравцi
в особистому залiку: старший викладач кафедри ФКОНВС Сергiй Мотуз i
викладач цiєї ж кафедри Андрiй Жержерунов, а доцент кафедри УФКС Iнна
Чередниченко стала переможцем серед
жiнок.
Шахи. III мiсце – iнститут iнформатики та радiоелектронiки, II мiсце – iнститут управлiння та права,
I мiсце – у фiзико-технiчного. Найкращi гравцi в особистому залiку: доцент кафедри соцiальної роботи Владислав Коваль, доцент кафедри МЕВ
Анатолiй Мелещенко, доцент, декан факультету КНТ Микола Касьян, стар-

ший викладач кафедри ФКОНВС Олександр Ремешевський, старший лаборант кафедри ОТЗВ Iрина Аверченко.

Команда економiко-гуманiтарного
iнституту виявилася найкращою i у
змаганнях з волейболу, на другому мiсцi команда iнституту управлiння та
права, на третьому – команда фiзикотехнiчного iнституту.
У загальнокомандному залiку спартакiади: I мiсце – ЕГI II мiсце – IУП III
мiсце – ФТI Вiтаємо переможцiв! I до
нових зустрiчей на спортивних майданчиках «Машинки»!
Спортивний клуб ЗНТУ

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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