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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»

ПОЧЕСНА ВIДЗНАКА
7 червня 2019 року вiдбулася урочиста церемонiя вручення Премiї Верховної Ради
України найталановитiшим молодим ученим у галузi фундаментальних i прикладних
дослiджень та науково-технiчних розробок за 2018 рiк. Мета премiї – сприяння iнновацiйному розвитку вiтчизняної науки i технiки, пiдвищенню престижу наукового працiвника.
Приємно вiдзначити, що в числi нагороджених – кандидат соцiологiчних наук, доцент
кафедри соцiальної роботи ЗНТУ, вчений секретар вченої ради ЗНТУ Вiктор Володимирович Кузьмiн з роботою на тему «Розробка i впровадження багаторiвневої моделi
соцiалiзацiї та комплексного супроводу студентiв-сирiт у вищих навчальних закладах
України»
Вiтаємо з перемогою! Бажаємо щастя, творчого натхнення та безмежної енергiї!
Ректорат, Профкоми ЗНТУ

НАУКОВО-ДОСЛIДНА РОБОТА СТУДЕНТIВ

Важливим компонентом наукової дiяльностi навчального закладу
є науково-дослiдна робота студентiв (НДРС). Рiзними формами НДРС
охоплено 2643 студенти (33,42% вiд
загальної кiлькостi студентiв).
Активно й плiдно працювали кафедри, вiддiл наукової роботи студентiв у
напрямку залучення студентiв до наукової роботи.
Необхiдно вiдзначити високу активнiсть студентiв у заходах унiверситетського рiвня: унiверситетському
етапi конкурсу студентських наукових

робiт, олiмпiадах з предметiв та спецiальностей, науково-практичних конференцiях.
Значних результатiв досягли студенти ЗНТУ в II етапi Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт (36
переможцiв) та в II етапi Всеукраїнської студентської олiмпiади з предметiв
та спецiальностей (13 переможцiв).
На високому рiвнi в нашому унiверситетi пройшли заходи Всеукраїнського масштабу: спiвробiтниками кафедри електропостачання промислових пiдприємств було проведено Всеукраїнську студентську олiмпiаду зi спецiальностi «Електротехнiчнi системи електроспоживання» та кафедрою обробки металiв тиском – Всеукраїнськi студентськi олiмпiади зi спецiалiзацiй «Обладнання та технологiї пластичного формування конструкцiй машинобудування» i
«Обробка металiв тиском», а кафедрою
обладнання та технологiї зварювального виробництва – Всеукраїнський кон-

курс студентських наукових робiт з напряму «Зварювання».
За програмою проведення щорiчної
науково-практичної конференцiї викладачiв, науковцiв, молодих учених, аспiрантiв та студентiв ЗНТУ «Тиждень
науки», яка проходила з 15 по 19 квiтня
2019 року на всiх кафедрах унiверситету, було заслухано понад 909 доповiдей
студентiв.
Плiдними результатами вiдзначається iндивiдуальна робота викладачiв, наукових спiвробiтникiв зi студентами.
Всi заходи з НДРС були спрямованi
на пiдвищення рiвня пiдготовки бакалаврiв, магiстрiв.
Щира подяка нашим лауреатам, науковим керiвникам, органiзаторам НДРС,
якi доклали неабиякого натхнення, працелюбностi для пiдготовки переможцiв,
досягнення високого рiвня у проведеннi
заходiв.
Вiддiл наукової роботи студентiв

ЗВАРЮВАННЯ 2019: ВИРОБНИЦТВО ТА ВИКОРИСТАННЯ

В рамках Запорiзького промислового форуму, який проходив 21-23 травня 2019 у виставковому центрi «КозакПалац» вiдбулася науково-практична
конференцiя «Зварювання 2019: виробництво та використання».
Головною темою цьогорiчної конференцiї визначено «Сучаснi тенденцiї

розвитку пiдготовки робочих спецiальностей для пiдприємств». До участi
у конференцiї залученi значнi та
впливовi постатi по данiй тематицi.
Серед них: директор мiжгалузевого
навчально-атестацiйного центру iнституту електрозварювання iм. Є. О. Патона НАН України П. П. Проценко
з темою «Мiжнароднi та нацiональнi системи професiйної квалiфiкацiї
персоналу в галузi зварювання»; директор науково-методичного центру
професiйно-технiчної освiти Запорiзької ОДА О. В. Паржницький «Сучаснi вимоги до професiйного навчання».

Виступаючi наголошували на проблемах сьогодення з даної тематики та
представляли власне бачення виходiв зi
складних ситуацiй. Модератором заходу був iнiцiатор конференцiї завiдувач
кафедри ОТЗВ нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка» д.т.н.,
проф. О. В. Овчинников.
Розпочата велика справа, яка буде
продовжуватися у подальшiй спiвпрацi науковцiв та майстрiв виробничих
пiдприємств.
Олександр Овчинников,
завiдувач кафедри ОТЗВ
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ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ
П’ять iнститутiв протягом навчального року готували виступи i представляли глядачам свої таланти. Рiзнi теми,
iдеї i номери, та всiх їх об’єднувало бажання бути першими, кращими. Емоцiї
на межi – ведучий оголошує результати.
17 травня всi присутнi у залi змогли насолодитися творчiстю найуспiшнiших артистiв, танцюристiв i спiвакiв
року – i все це, нашi студенти, гордiсть
Запорiзької полiтехнiки.

Почеснi дипломи учасникiв отримали iнститути iнформатики та радiоелектронiки, а також iнститут управлiння
та права. Боротьба за першi три мiсця
була запеклою, але за рiшенням суддiв бронзовим призером став фiзико-

технiчний iнститут. Друге мiсце посiв
творчий колектив машинобудiвного iнституту.
I нарештi, другий рiк поспiль,
абсолютним переможцем Фестивалю
мистецтв стала команда Економiкогуманiтарного iнституту.
Молодi, запальнi i талановитi нашi
студенти рiк у рiк доводять, що нам
є чим пишатися, i це не тiльки мiцна
технiчна база, але й яскраве творче дозвiлля студентiв.
Прес-служба профкому студентiв

РЕАЛIЗАЦIЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ СОЦIАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВIДНОСИН
Перехiд України до ринкової економiки, поширення рiзних форм власностi iстотно змiнили змiст соцiальнотрудових вiдносин у нашiй державi. Iнтереси роботодавцiв i найманих працiвникiв не завжди збiгаються, i можливе
зiткнення цих iнтересiв на будь-якiй
стадiї трудових правовiдносин призводить до виникнення розбiжностей. В
Українi виникають випадки порушення норм трудового законодавства, що
є причиною виникнення як iндивiдуальних , та i колективних трудових
спорiв. Основним законодавчiм актом,
який визначає правовi й органiзацiйнi засади функцiонування системи заходiв по вирiшенню колективних трудових спорiв (конфлiктiв) (далi – КТС
(к)) є Закон України «Про порядок вирiшення колективних трудових спорiв
(конфлiктiв)» (далi- Закон), який спрямований на досягнення взаємодiї сторiн
соцiально-трудових вiдносин у процесi
врегулювання КТС(к), що виникли мiж
ними.
КТС(к) – це розбiжностi, що виникли мiж сторонами соцiально-трудових
вiдносин, щодо: встановлення нових або
змiни iснуючих соцiально-економiчних
умов працi та виробничого побуту;
укладення чи змiни колективного договору, угоди;виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
невиконання вимог законодавства про
працю.
Згiдно з чинним законодавством
процедура формування вимог найманих працiвникiв здiйснюється в залежностi вiд виробничого, галузевого, те-

риторiального, нацiонального рiвня, на
якому виник КТС(к).
Слiд зазначити, що сторонами
КТС(к) на виробничому рiвнi є найманi працiвники (окремi категорiї найманих працiвникiв) пiдприємства, установи, органiзацiї чи їх структурних пiдроздiлiв або первинна профспiлкова чи
iнша уповноважена найманими працiвниками органiзацiя та роботодавець.
Роботодавець або уповноважена
ним особа, органiзацiя роботодавцiв,
об’єднання органiзацiй роботодавцiв зобов’язанi розглянути вимоги найманих
працiвникiв та повiдомити їх представникiв про своє рiшення у триденний
строк з дня одержання вимог. Якщо задоволення вимог виходить за межi компетенцiї роботодавця, вiн зобов’язанi
надiслати їх у триденний строк з дня
одержання вимог власнику або до вiдповiдного вищестоящого органу управлiння, який має право прийняти рiшення.
При цьому строк розгляду вимог найманих працiвникiв кожною iнстанцiєю
не повинен перевищувати трьох днiв.
Загальний строк розгляду вимог i
прийняття рiшення (з урахуванням часу пересилання) не повинен перевищувати тридцяти днiв з дня одержання
цих вимог.
Рiшення роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв, власника, вiдповiдного вищестоящого органу управлiння викладається у письмовiй формi i не пiзнiше наступного дня надсилається уповноваженому представницькому органу iн-

шої сторони колективного трудового
спору (конфлiкту) разом iз соцiальноекономiчним обґрунтуванням.
КТС(к) виникає з моменту коли
уповноважений представницький орган
найманих працiвникiв, категорiї найманих працiвникiв, колективу працiвникiв або профспiлки одержав вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв повiдомлення про
повну або часткову вiдмову у задоволеннi колективних вимог i прийняв рiшення про незгоду з рiшенням роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй роботодавцiв або коли строки
розгляду вимог, передбаченi Законом,
закiнчилися, а вiдповiдi вiд роботодавця, уповноваженої ним особи, органiзацiї роботодавцiв, об’єднання органiзацiй
роботодавцiв не надiйшло.
Про виникнення КТС(к) орган, який
представляє iнтереси найманих працiвникiв або профспiлки, зобов’язаний у
триденний строк письмово проiнформувати роботодавця, мiсцевий орган виконавчої влади, орган мiсцевого самоврядування за мiсцезнаходженням пiдприємства та НСПП.
В Запорiзькiй областi до вiддiлення
НСПП можна звернутись за адресою:
пр. Соборний, 164, каб. 771, т. 2390305,
2390172, е-адресу: zp-nspp@ukr.net
Сергiй Четвертак,
начальник вiддiлення НСПП в Запорiзькiй
областi

ПЕРЕМОГА ЗНТУ-ЗАС

Пiсля того, як завершилися останнi

матчi 36 туру в чемпiонатi України з
гандболу, стало вiдомо, що у боротьбi
за 3-тє мiсце зiйдуться команди ЗНТУЗАС та Донбас.
18, 20 та 21 травня на аренi Палацу
спорту ЗАС пройшли фiнальнi iгри мiж
двома претендентами на бронзу.
Так, пiсля трьох днiв насичених
яскравими моментами команда ЗНТУ-

ЗАС iз рахунком 38:27 виборола перемогу i стала бронзовим призером 36-го
туру чемпiонату України з гандболу.
Ми вiтаємо хлопцiв iз довгоочiкуваною перемогою i заслуженим третiм
мiсцем! Бажаємо їм мiцного здоров’я,
завзяття та незламного спортивного духу.
Прес-служба студентiв профкому
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«МУЗЕЙ – ЦЕ МIСЦЕ ДIАЛОГУ МIЖ ЛЮДЬМИ, ЯКИХ РОЗДIЛЯЄ ПРОСТIР I ЧАС...»
Музей iсторiї технiчного прогресу
ЗНТУ розвивається, набирає обертiв,
прагне бути ще кращим. Навчальний
2018-2019 рiк для музею був успiшним.
За цей час у музеї побувало понад 3
тисячi вiдвiдувачiв.
Традицiйно студенти перших курсiв унiверситету вiдвiдали музей та
прослухали цiкавi, змiстовнi розповiдi
про iсторiю унiверситету, якi проводила
працiвник музею, доцент О.А. Чумаченко. Вiдвiдали музей студенти-учасники
рiзноманiтних олiмпiад, конкурсiв та
фестивалiв з усiєї України; гостями були учнi з м. Волочиська Хмельницької
областi, студенти-iноземцi з пiдготовчого вiддiлення, iноземнi гостi - викладачi та представники рiзних навчальних

закладiв Англiї, Казахстану, Нiмеччини, Туреччини. У нас склалися тiснi
зв’язки з коледжами унiверситету, що
дало змогу у цьому роцi вiдвiдати наш
музей учням цих закладiв.
Продовжується тiсна спiвпраця з
факультетами та кафедрами: музейнi працiвники допомагали у проведеннi конференцiй, олiмпiад, проводили
цiкавi зустрiчi у стiнах музею. Музей поповнюється новими стендами та
експонатами. Так в рамках проведення заходiв до 100-рiччя Незалежностi Польщi, пройшло урочисте вiдкриття пам’ятного стенду присвяченого видатнiй людинi – мiському головi початку ХХ столiття м. Олександрiвська
Ф. Ф. Мовчановському.

18 травня вiдзначався мiжнародний
день музеїв, темою якого у цьому роцi
обрано «Музеї як культурнi хаби: майбутнi традицiї». В цей день в унiверситетi вiдбулося декiлька заходiв за
участю музею. В рамках спiвпрацi i миру мiж народами музей вiдвiдали представники Унiверситету прикладних наук та мистецтв м. Дортман (Нiмеччина),
делегацiя iз Великої Британiї в рамках
проекту Erasmus, вiдбувся також День
вiдкритих дверей унiверситету.
Музеї сучасностi продовжують встановлювати дiалог мiж культурами, будують мости для мирного свiту i визначати стале майбутнє.
Наталiя Деркач,
директор музею

СПОРТИВНЕ СВЯТО
Навчальний рiк завершено – саме
час пiдводити пiдсумки. 17 травня в
спортивному комплексi НУ «Запорiзька
полiтехнiка» вiдбулося спортивне свято. Весь рiк студенти змагалися за першiсть у Спартакiадi та й iнших змаганнях.
Було нагороджено призерiв i переможцiв Спартакiади НУ «Запорiзька

полiтехнiка». У пiдсумку змагань мiсця розподiлилися таким чином: 1 мiсце
– студенти факультету комп’ютерних
наук та технологiй (вже четвертий рiк
поспiль); 2 мiсце – студенти факультету
будiвництва, архiтектури та дизайну; 3
мiсце - студенти факультету економiки
та управлiння.
Прес-служба профкому студентiв
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НОВI IНВЕСТИЦIЇ – НОВI МОЖЛИВОСТI. НЕ ПРОҐАВ!
фондами, унiверситет надає iнформацiю про рiзнi акцiї i проекти.
Один з таких проектiв працює
прямо зараз, про нього я хочу розповiсти трохи детальнiше. Благодiйний фонд «Посмiшка дитини» реалiзує «Програму економiчного розвитку Схiдної України», у рамках якої ти
можеш отримати мiнi-грант у розмiрi
до 200 доларiв на проходження навчальних курсiв, отримання та/або покращення iснуючих професiйних навичок.
Учасниками проекту можуть стати
ВПО, що зареєстрованi та проживають
у Луганськiй, Донецькiй, Запорiзькiй
та Днiпропетровськiй областях. Такий
проект гарна змога i мотивацiя покращити свої навики. Детальну iнформацiю можна знайти за посиланням
http://lap.drc.ngo/title/vet

Внутрiшньо перемiщенi особи –
вразлива категорiя, якiй потрiбна пiдтримка i допомога. На жаль, серед таких людей часто опиняються i студенти.
Що робити молодi, яка потрапила
у такi обставини? На щастя, унiверситети з розумiнням i турботою ставляться до таких студентiв, i намагаються створити для них максимально
комфортнi умови. По-перше, студентипереселенцi мають право на отримання соцiальної стипендiї, по-друге, спiвпрацюючи iз рiзними благодiйними

УВАГА

КОНКУРС!

Нацiональний унiверситет
«Запорiзька полiтехнiка»
оголошує конкурс на замiщення
посад:
.

.

декана факультету управлiння фiзичною культурою та
спортом
декана факультету мiжнародного туризму та економiки

–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

Карина Боровик,
СН 317

ОЛIМПIАДА З АВТОМАТИЗАЦIЇ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

Команда Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка» прийняла участь в II етапi Всеукраїнської студентської олiмпiади з галузi
знань «Автоматизацiя та приладобудування» зi спецiальностi «Автоматиза-

цiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї», що проходила 20-22 травня 2019
р. в Одеськiй нацiональнiй академiї харчових технологiй. Минулого року наш
унiверситет успiшно представляли студенти кафедри «Iнформацiйнi технологiї електронних засобiв» Антон Калиниченко та Денис Романюк.
Цього року до складу команди увiйшли представники кафедр IТЕЗ та
ЕПА: Iгор Бучко, Дмитро Гончаров,
Микола Олейнiков та Амiна Рєзанова.
Тренерами виступили к.т.н., доц. каф.
«Електропривод та автоматизацiя промислових установок» Казурова А. Є.,

к.т.н., доц. каф. «Iнформацiйнi технологiї електронних засобiв» Малий О. Ю.
та ст. викл. каф. «Охорони працi та
навколишнього середовища» Писарський А. О.
Нашi студенти лише вдруге стали
учасниками цього заходу, але завдяки
пiдготовцi i досвiду «першопроходцiв»
команда НУ «Запорiзька полiтехнiка»
посiла друге мiсце!
Вiтаємо команду, тренерiв та пишаємось досягненнями!
Кафедра iнформацiйних технологiй
електронних засобiв

«МIС ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА – 2019»

23 травня 2019 року вiдбувся кон-

Укладач
Ганна
Мировська

курс «Мiс Запорiзька Полiтехнiка»!
Пройшов вiн традицiйно в актовiй залi
головного корпусу, де 12 конкурсанток
змагалися за титул найкрасивiшої дiвчини унiверситету. Учасницi пройшли
кастинг, пiсля чого їх чекали 2 мiсяцi
старанних i тривалих репетицiй, було
важко, але вiдступати нiхто не збирався.
Протягом конкурсних виступiв
учасницi пiдкорили глядачiв своєю

красою i харизмою, грацiєю i пластичнiстю.
I ось, пiсля тривалої дискусiї члени
журi оголосили результати: переможницею конкурсу «Мiс Запорiзька Полiтехнiка – 2019» стала учасниця пiд №12
Валентина Гаркавенко (Т-317); першою
вiце-мiс визнана Вiолетта Зеленкова
(БАД-118), а другою вiце-мiс – Анастасiя Козловська (БАД-618).
Прес-служба профкому студентiв

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, Т. М. Тиховська,
В. О. Рибiн, Є.I. Iвахненко, О. М. Бабенко – 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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