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Г А З Е Т А Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У «З А П О Р I З Ь К А П О Л I Т Е Х Н I К А»

У В А ГА ! Н А К А З М I Н I С Т Е Р С Т В А О С В I Т И I Н АУ К И У К РА Ї Н И № 4 2 0

Перейменування Запорiзького нацiонального технiчного
унiверситету

Вiдповiдно до пункту 13 частини I статтi 13 Закону України «Про вищу
освiту», статей 15-16 Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних
осiб,фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань», пункту 8 Поло-
ження про Мiнiстерство освiти i науки України, затвердженого постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 жовтня 2014 р. №630, та враховуючи подання
Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету вiд 11.02.2019 №32-01/433,

НАКАЗУЮ:
1. Перейменувати Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет у На-

цiональний унiверситет «Запорiзька полiтехнiка».
2. Директору департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н.Я.) внести

вiдповiднi змiни до контракту ректора Запорiзького нацiонального технiчного
унiверситету.

3. Ректоровi Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету Бєлiко-
ву С.Б. подати на затвердження Статут у новiй редакцiї та здiйснити передба-
ченi законодавством дiї, пов’язанi з перейменуванням закладу вищої освiти.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра
Рашкевича Ю.М.

Мiнiстр
Л. М. Гриневич

TРЕНIНГ ДЛЯ ПIДГОТОВКИ ЕКСПЕРТIВ З ЯКОСТI ОСВIТИ

20.03.2019 р. в Запорiзькому нацiо-
нальному технiчному унiверситетi вiд-
бувся тренiнг для пiдготовки експер-
тiв iз забезпечення якостi вищої освiти.
Тренiнг було реалiзовано в рамках про-
ектiв «Формування мережi експертiв iз
забезпечення якостi вищої освiти» та
«Нова система акредитацiї як засiб за-
безпечення якостi та подолання коруп-
цiї у вищiй освiтi», партнерами яких є
Iнститут вищої освiти НАПН України,
Мiнiстерством освiти i науки України та
Центр дослiджень вищої освiти (Чеська
Республiка).

Ранiше Iнститутом вищої освiти
НАПН України було здiйснено конкурс-
ний вiдбiр, пiдготовку та сертифiкацiю
40 тренерiв для їх подальшого залу-
чення у формування i розвиток мере-
жi експертiв iз забезпечення якостi ви-
щої освiти в Українi. Нацiональним тре-
нером з пiдготовки експертiв з якостi

освiти у м. Запорiжжя є доцент ЗНТУ
Скуйбiда Олена Леонiдiвна. На тренiн-
гу, що провела Скуйбiда О.Л., були при-
сутнi представники:
Класичного приватного унiверсите-
ту;
Запорiзького обласного iнституту пiс-
лядипломної педагогiчної освiти;
Таврiйського державного агротехно-
логiчного унiверситету;
Запорiзького нацiонального унiверси-
тету;
Хортицької нацiональної академiї;
Унiверситету iм. Альфреда Нобеля
(Днiпро),

а також провiднi науково-педагогiчнi
та методичнi працiвники Запорiзького
нацiонального технiчного унiверситету.
Скуйбiда О.Л.: «Зважаючi на те, що
тренiнг для пiдготовки експертiв iз
забезпечення якостi вищої освiти в
Запорiжжi проводив лише наш унiвер-
ситет, то мали рекордну кiлькiсть
учасникiв в порiвняннi з тренiнгами,
проведеними в iнших мiстах Украї-
ни – 57 осiб. На тренiнг нам надiсла-
ли величезну кiлькiсть заявок, то-
му при вiдборi учасникiв намагалися
з одного боку широко охопити ЗВО
регiону та всю вертикаль внутрiш-
ньої системи забезпечення якостi – се-
ред учасникiв були проректори, пред-

ставники вiддiлiв забезпечення якостi
освiти та освiтньої дiяльностi, ди-
ректори iнститутiв, декани, завiду-
вачi кафедрами, провiднi викладачi, а
також студенти. З iншого боку, вра-
ховували науково-педагогiчнi здобут-
ки, знання та досвiд в сферi забез-
печення якостi, а також високу мо-
тивацiю експертiв. Питання якостi
освiти на сьогоднi є вкрай актуальни-
ми. Це пов’язано з глобалiзацiєю, iнно-
вацiйним типом прогресу та масовим
характером вищої освiти. Щоб бу-
ти якiсною, вища освiта повинна вра-
ховувати трансформацiйнi процеси в
суспiльствi. Формування поряд з про-
фесiйними наскрiзних навичок, так
званих «soft skills», сьогоднi є очiкуван-
ням як роботодавцiв, так i студентiв.
Студентоцентроване навчання та ви-
кладання стало одним з базових прин-
ципiв Європейського простору вищої
освiти. Наявнiсть системи внутрiш-
нього забезпечення якостi у ЗВО є ви-
могою законодавства України, зокрема
законiв «Про вищу освiту» та «Про
освiту», а також нових стандартiв
вищої освiти.»

Пiсля тренiнгу експерти отримали
сертифiкати.

Юлiя Кашуба
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М I Ж Н А Р ОД Н I П А Р Т Н Е Р И

Мiжнародна спiвпраця є одним зi
стратегiчних напрямiв дiяльностi За-
порiзького нацiонального технiчного
унiверситету, так як вона сприяє зрос-
танню в першу чергу iнтелектуального
потенцiалу. Унiверситет веде активну
роботу не тiльки з постiйного розши-
рення партнерства але з встановлення
надiйної та довгострокової кооперацiї,
чому сприяють мiжнароднi програми
Erasmus+ KA1 та KA2.

Новi домовленостi щодо розвитку
спiвпрацi були досягнутi при зустрiчi
ректора ЗНТУ д.т.н., проф. С.Б. Бєлi-
кова з ректором Каринтiйського Унiвер-
ситету прикладних наук (Австрiя)
проф. Пiтером Гранiгом та прорек-
тором з наукової дiяльностi проф.
Майклом Ауером ( https://www.fh-
kaernten.at/fh-newsletter/details/fh-
besuch-von-delegation-aus-albanien-
und-der-ukraine/ ).

У вереснi 2018 д.т.н., проф.
С.Б. Бєлiков був почесним гостем
при iнаугурацiї ректора Унiверситету
Костянтина Фiлософа в Нiтрi (Словач-
чина), що дозволило вiдновити спiвпра-

цю ЗНТУ з УКФ i подати новi проекти
на фiнансування в рамках програми
Erasmus+ KA1.

Сьогоднi в унiверситетi пiд-
писанi 7 мiжiнституцiйних угод
з Європейськими унiверситетами
(http://zntu.edu.ua/akademichna-
mobilnist), зокрема Католицьким
унiверситетом Льовена (Бельгiя), Тех-
нiчним Унiверситетом Iльменау (Нiмеч-
чина), Унiверситетом прикладних наук
та мистецтв Дортмунда (Нiмеччина),
Каринтiйським унiверситетом приклад-
них наук (Австрiя), Унiверситетсь-
ким коледжем Томаса Мор (Бельгiя),
Мадридською полiтехнiкою (Iспанiя),
Унiверситетом Трансiльванiї м. Брашо-
ва, що дозволяє студентам проходити
навчання вiд 3 до 6 мiсяцiв в парт-
нерському унiверситетi та викладачам
обмiнюватись викладацьким досвiдом
та науковими досягненнями.

Завдяки виконанню мiжнародних
проектiв ЗНТУ став частиною центру
транскордонних дослiджень та компе-
тенцiй з управлiння проектами, iннова-
цiями та цифровою трансформацiєю у
кооперацiї з Католицьким Унiверсите-
том Льовена, Iнститутом прикладних
наук та мистецтв м. Дортмунд, Технiч-
ним унiверситетом м. Каунас, Унiверси-
тету Баскiв (м. Бiльбао) та унiверсите-
тами України та Казахстану.

Разом з Каринтiйським Унiверси-
тетом Прикладних Наук, Технiчним
унiверситетом Iльменау та Унiверсите-
том Трансiльванiї м. Брашов ЗНТУ
є партнером Глобального Онлайн

Консорцiуму та членом асоцiацiї он-
лайн iнжинiрингу ( http://www.online-
engineering.org/ ). Спiвпраця з Мад-
ридською полiтехнiкою стала мож-
ливою завдяки участi в мiжнарод-
ному проектi ЄС Еразмус+ «Iнно-
вацiйна мультидисциплiнарна нав-
чальна програма для пiдготовки ба-
калаврiв та магiстрiв зi штучних
iмплантiв для бiоiнженерiї» 586114-
EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
(http://zntu.edu.ua/?q=node/6985).

Вiдповiдно до укладених угод ви-
кладачi ЗНТУ можуть подiлитися своїм
досвiдом з викладання спецiальних
дисциплiн, та провести 8 годин лек-
цiй в унiверситетах партнерах за ра-
хунок програми Erasmus+ KA1. За
перiод з 2015 по 2019 рiк 7 викла-
дачiв ЗНТУ вже провели лекцiї в
партнерських унiверситетах пiд час
проведення мiжнародних тижнiв та
спецiальних семiнарiв. Також завдяки
програмi студенти ЗНТУ мали можли-
вiсть прослухати лекцiї викладачiв Нi-
мецьких та Бельгiйських унiверситетiв
(http://zntu.edu.ua/novi-mozhlyvosti-
ta-perspektyvy-mizhnarodnoyi-
spivpraci, http://zntu.edu.ua/dosyagnen
nya-ta-perspektyvy-mizhnarodnoyi-
spivpraci-z...). Бiльш детальну iн-
формацiю про програму мож-
на знайти на сайтi унiверсите-
ту (http://zntu.edu.ua/akademichna-
mobilnist) та нацiонального Еразмус+
Офiса ( http://erasmusplus.org.ua/).

Вiддiл мiжнародних зв’язкiв та роботи з
iноземними студентами

СТУДЕНТИ-ЕЛЕКТРОПРИВОДНИКИ В ГОСТЯХ У ЗАПОРIЖСТАЛI

22 березня студенти II-IV курсiв ка-
федри електропривода i автоматизацiї
промислових установок (ЕПА) пiд ке-
рiвництвом завiдувача кафедри ЕПА
Пирожка А.В. та доцента кафедри ЕПА
Назарової О.С. вiдвiдали з екскурсiєю
одне з найбiльших металургiйних пiд-
приємств України – ПАТ «Запорiж-
сталь».

Дружнiй вiзит розпочався iз зустрi-
чi з керiвником Молодiжної органiза-
цiї комбiнату Iльченко С.В. i обговорен-
ня актуальних соцiальних молодiжних
питань, основних напрямкiв розвитку
Молодiжної органiзацiї, її iнiцiатив та
активностей. Пiд час перегляду фiль-

мiв до 85-рiччя комбiнату та 25-рiччя
Молодiжної органiзацiї ознайомилися з
масштабами їх дiяльностi та iсторiєю
успiху.

Пiсля цього пiд керiвництвом за-
ступника лiдера Молодiжної органiза-
цiї Нiколенка Р.М. делегацiя вiдвiда-
ла головну диспетчерську з величез-
ним екраном, на якому вiдображають-
ся основнi параметри усiх головних
агрегатiв, що беруть участь у мета-
лургiйному виробництвi; ознайомились
з роботою реконструйованої доменної
печi №3, яка оснащена сучасною си-
стемою аспiрацiї; вiдвiдали цех гаря-
чої прокатки тонкого листа, який вра-
зив екскурсантiв червоногарячим ко-
льором металу, що прокатується, i йо-
го пластичнiстю; роботу намотувально-
розмотувальних механiзмiв i петлеут-
римувача студенти спостерiгали у цеху
холодної прокатки №1; нова травиль-
на лiнiя зустрiла вiдвiдувачiв чисто-
тою та охайнiстю виробничих примi-
щень i вiдсутнiстю у вiдкритому досту-
пi будь-яких шкiдливих речових, що

можуть вплинути на органiзм людини.
Завершили свiй вiзит у живому куточ-
ку Управлiння залiзничного транспорту
комбiнату.

Варто зазначити, що перед почат-
ком екскурсiї усi учасники пройшли
iнструктаж з технiки безпеки та були
забезпеченi спецiальним одягом комбi-
нату i засобами iндивiдуального захис-
ту. Для бiльшої мобiльностi екскурсан-
тiв та комфорту пiд час вiзиту на ви-
робництво керiвництвом комбiнату бу-
ло видiлено комфортабельний автобус.
Пiд час проведення екскурсiй у цехах з
гучною роботою виробничих агрегатiв
використовувались iндивiдуальнi екс-
курсiйнi системи – радiогiд.

Екскурсанти висловлюють особли-
ву вдячнiсть за органiзацiю та прове-
дення змiстовної та цiкавої екскурсiї
керiвництву комбiнату «Запорiжсталь»,
представникам Молодiжної органiзацiї
та усiм працiвникам, якi зробили цей
дружнiй вiзит представникiв ЗНТУ до
«Запорiжсталi» незабутнiм!

Кафедра ЕПА
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Д Е Н Ь Д О Н О Р А З Н Т У

13-14 березня 2019 року у стiнах
Запорiзького нацiонального технiчно-
го унiверситету вiдбувся 20-й (ювiлей-
ний) День донора, на якому студен-
ти i викладачi, за власним бажан-
ням, прийняли участь та здали кров.
Цей День донора пройшов пiд гасла-
ми «Стань донором! Врятуй життя!».
Студенти ЗНТУ неодноразово брали
участь у подiбних акцiях, в унiверси-
тетi. День Донора проводиться двiчi
на рiк – до Всесвiтнього дня донора
(14 червня) i навеснi. Органiзацiєю дня

донора займалась оздоровча комiсiя
ЗНТУ, за пiдтримки ректора унiвер-
ситету професора Сергiя Борисовича
Бєлiкова та профкому студентiв ЗНТУ
на чолi з Андрiєм Володимировичем
Iванченко. Забiр кровi вiдбувався лiка-
рями Обласної станцiї переливання
кровi два днi: 13.03.19 та 14.03.19. Усьо-
го за цей перiод було 142 охочих здати
кров, але шестеро були не допущенi
з рiзних причин. Загалом здало кров
– 136 донорiв, з них 132 студенти, 4 –
спiвробiтника.

Окрiм морального задоволення вiд
усвiдомлення того, що ти врятував
чиєсь життя, здача кровi приносить
i фiзичну користь нашому органiзму.
Ця процедура тренує органiзм, поси-
лаючи сигнал до самооновлення. Не
будьте байдужими, приймайте участь
та робiть життя кращим разом з нами.

Кафедра фiзичної культури, олiмпiйських
та неолiмпiйських видiв спорту

У В А Г А К О Н К У Р С !

Нацiональний унiверситет
«Запорiзька полiтехнiка»

оголошує конкурс на замiщення
посад:

. декана iнженерно-фiзично-
го факультету

– 1,

. завiдувача кафедри «Турис-
тичного, готельного та рес-
торанного бiзнесу»

– 1,

. завiдувача кафедри «Елек-
тропостачання промислових
пiдприємств»

– 1,

. завiдувача кафедри «Кон-
ституцiйне, адмiнiстративне
та трудове право»

– 1.

Термiн подання заяв та документiв для
участi у конкурсi – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Докумен-
ти подаються на iм’я ректора унiверсите-
ту. Заяву перед поданням необхiдно за-
реєструвати у вiддiлi дiловодства унiвер-
ситету. Адреса унiверситету: 69063, м. За-
порiжжя, вул. Жуковського, 64

МОЛ ОД I Ж Н И Й С П Е Ц П I Д Р О З Д I Л «Щ И Т»

5 квiтня 2019
року вiдбулася
24-та рiчниця
iз дня заснуван-
ня громадсько-
го формування
з охорони гро-
мадського поряд-
ку «Молодiжного
спецпiдроздiлу

«ЩИТ». Дiяльнiсть МСП «ЩИТ» спря-
мована на пiдтримання громадського
порядку та вирiшення проблем. Студен-
ти, що входять до складу МСП «ЩИТ»,
попри щiльнi графiки чергувань та
тренувань, встигають бути сумлiнними
студентами.

В цей день було сказано багато гар-
них, натхнених слiв, але найголовнiшi
пролунали з вуст ректора Нацiональ-
ного унiверситету «Запорiзька полiтех-
нiка», професора Сергiя Борисовича
Бєлiкова: «Менi приємно те, що в нашо-
му унiверситетi зберiгаються традицiї,
колись, ще за радянських часiв, добро-
вiльна дружина зберiглась, i набула у
нас високого статусу i розвитку».

На сьогоднi МСП «ЩИТ» єдине сту-
дентське громадське об’єднання такого
профiлю. I ми пишаємося тими хлоп-
цями i дiвчатами, якi не шкодують
власного часу i сил, стоять на сторо-
жi нашої безпеки пiд час культурно-
масових заходiв рiзного масштабу.

Ми вiтаємо МСП «ЩИТ», i їх коман-
дира Василя Федоровича Дєвочкiна iз
цим великим святом, i бажаємо їм на-
тхнення у подальшiй роботi, а головне
здоров’я i щастя!

Профком студентiв, аспiрантiв та
докторантiв

РОДИННI ЦIННОСТI – ПОНАД УСЕ!

Найважливiше, що є у кожної лю-
дини – це її родина. Родина – це те,
що надихає бiльшiсть людей на величнi
вчинки, це пiдтримка у скрутнi хви-
лини, затишний дiм, здоровi дiти, це –

сила, це – святий дар. Саме тому, оби-
раючи собi супутника життя, варто бу-
ти впевненим у тому, що ця людина
зможе бути поруч у всiх сенсах. Про
це говорили 5 березня 2019 р на лекцiї
«Родиннi цiнностi», яку до дня молитов-
ної пам’ятi святого благовiрного князя
Ярослава Мудрого проводив священик
Покровського собору м. Запорiжжя –
Олександр Мiрошниченко.

Вiн розповiдав цiкавi та смiшнi
iсторiї з життя, на лекцiї обговорю-
валися теми шлюбу та кохання. Сту-
дентам було цiкаво поспiлкуватися
у теплiй компанiї, задати питання,

та посмiятися з життєвих ситуацiй.

Ми впевненi, що про це повинен зна-
ти кожен, адже коли ми дорослiшаємо,
приходить розумiння, що в життi немає
нiчого цiннiшого за родину.

Iрина Овчарова,
МТУ-118
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К У Р С И П Е РШ О Ї Д О П ОМ О Г И

Кожна людина хоч раз у життi по-
трапляла у ситуацiю, коли комусь тер-
мiново була потрiбна перша допомога.
Перша реакцiя – розгубленiсть i панiка.
Щоб допомогти людинi, яка того потре-
бує, мало теоретичних знань, чи почу-
тих де-iнде порад. Студенти «Машин-
ки» вирiшили долучитися до тих, хто
хоче i вмiє надавати першу допомогу,
саме тому, протягом двох тижнiв з 28
лютого пройшли 12-годиннi курси пер-
шої допомоги у стiнах рiдної альма-
матер.

На курсах усi бажаючi пройшли тео-
ретичну та практичну пiдготовку за

рiзними темами:
технiка виконання вiдновлюючого по-
ложення;
серцево-легенева реанiмацiя;
першi дiї при порушеннi прохiдностi
дихальних шляхiв;
допомога при кровотечах та ампута-
цiї;
рани та перша допомога;
допомога при травмах опорно-
рухового апарату;
черепно-мозкових травмах, а також
травмах хребта;
способи транспортування постражда-
лого, дiї при ДТП;
опiки та обмороження;
перша допомога;
дiя при iнших невiдкладних станах
(тепловi удари, укуси комах, втрата
свiдомостi, судоми, iнсульт).
Курси вже завершено, студенти

склали iспит i отримати сертифiкати.
Цiкаво, корисно i зовсiм не важко –
навчитися надавати першу допомогу
просто, головне бажання i цiлеспрямо-

ванiсть. Варто подякувати за курси За-
порiзькiй обласнiй органiзацiї товари-
ства Червоного Хреста України, завдя-
ки їх старанням, тих, хто вмiє надава-
ти першу допомогу стало ще бiльше.

Зауважимо, що це не першi курси,
якi проходили нашi студенти, i сподiває-
мося, що далеко не останнi, тож запро-
шуємо усiх бажаючих записатися або
в ауд.368а, або ж напряму в органiзацiї
Червоного Хреста за адресою: Поштова,
4а.

Карина Боровик,
СН-317

Н А П I В Ф I Н А Л К В К Н А К У Б О К Р Е К Т О РА

Увага! Головну iнтригу вечора роз-
крито. Тепер ми знаємо iмена фi-
налiстiв КВК на кубок ректора! До трiй-
ки сильнiших увiйшли: «Дiанозаврики»
(абсолютнi переможцi iз рахунком 14,
4); «ОРВI» (iз рахунком 13.8); «Фiаско»
(iз рахунком 11.3).

Команди «Рабабуська» i «Вишнева
сiмка» також боролися за мiсце у фiналi

i дарували глядачам гумор i посмiшки,
за що їм хочеться сказати окреме спа-
сибi. Мiж iншим, фiнал вiдбудеться 26
квiтня, тож чекаємо на тебе в актовiй
залi ЗНТУ.

Iрина Овчарова,
МТУ-118

З А П О Р I ЖЖ Я О Б И РА Є С П О Р Т

6 квiтня бiльше тисячi запорожцiв
стали учасниками традицiйного спор-
тивного свята «Ранкова руханка» напе-

редоднi Всесвiтнього дня здоров’я, яку
проводила старший викладач кафедри
ФКОНВС, МС зi спортивної аеробiки
Кокарєва С.М.

Сьогоднi ми показали усiй Українi,
як у Запорiжжi люблять спорт. При-
ємно, що сьогоднi основними учасни-
ками Руханки стали студенти нашого
Нацiонального унiверситету «Запорiзь-
ка полiтехнiка».

Спасибi нашим спортивним
студентам i викладачам кафедри
ФКОНВС за органiзацiю i актив-
ну участь в святi спорту! Тiльки

у здорової i фiзично сильної нацiї
є майбутнє! Україна має майбутнє!

Кафедра фiзичної культури, олiмпiйських
та неолiмпiйських видiв спорту
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