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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»

Г Е Н Е Р У В А Н Н Я I Н Н О В А Ц I Й

16-17 жовтня в НУ «Запорiзька полiтехнiка» на базi
економiко-гуманiтарного iнституту та з iнiцiативи кафедри
«Мiжнароднi економiчнi вiдносини» вiдбулася II Мiжнарод-
на науково-практична конференцiя «Генерування iнновацiй
iнклюзивного розвитку: нацiональний, регiональний, мiжна-
родний вимiр».

Перший день роботи – дискусiя на якiй з’ясовували тренди
еконoмiчнoго зростання й глобальнi трансформацiї, моделi
iнклюзивного розвитку, чинники розвитку нацiональної
економiки в умовах нестабiльностi, окреслювали роль
Людини в сучасному суспiльствi та її «включенiсть» у
соцiально-економiчнi процеси.

Другий день – коворкiнг «Iнновацiї – як фактор кон-
курентоспроможностi бiзнесу, ефективного розвитку тери-
торiй та державного управлiння» в межах IV InCo Forum,
який проводився з iнiцiативи Запорiзької обласної держав-
ної адмiнiстрацiї та Запорiзької торгово-промислової палати.

Мета конференцiї досягнута, новi завдання поставленi,
резолюцiя розроблена, позитивнi емоцiї отриманi – РУХАЄ-
МОСЯ далi науковою спiльнотою НУ «Запорiзька полiтехнiка»
до нових звершень!!!

Эмiлiя Прушкiвська,
каф. МЕВ

КОНФЕРЕНЦIЯ «ПIВДЕНЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНИХ СОЦIОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦIЙ:
ПИТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ, ЕТНОРЕЛIГIЙНОЇ, ЕТНIЧНОЇ
ТА НАЦIОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ IДЕНТИЧНОСТI»

3-4 жовтня 2019 року в примiщеннi Нацiонального унiверси-
тету «Запорiзька полiтехнiка» вiдбулася традицiйна XIII Все-
українська науково-практична конференцiя «Пiвдень Украї-
ни в умовах глобальних соцiокультурних трансформацiй:
питання культурної, етнорелiгiйної, етнiчної та нацiонально-
громадянської iдентичностi».

Спiворганiзаторами конференцiї стали кафедра українознав-
ства та загальної мовної пiдготовки гуманiтарного факультету
Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка»,
Мiнiстерство освiти i науки України, Iнститут полiтичних i
етнонацiональних дослiджень iм. I.Ф. Кураса НАН України,
Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя, Запорiзький
обласний краєзнавчий музей. В конференцiї, окрiм науковцiв
Запорiжжя, взяли участь представники наукових осередкiв
України та культурно-нацiональних товариств Запорiзької
областi. Загалом на конференцiю було подано бiльше нiж
вiсiмдесят наукових статей i матерiалiв.

Найбiльш потужною делегацiєю за всi роки проведення
конференцiї був представлений Iнститут полiтичних i етнона-
цiональних дослiджень iм. I.Ф. Кураса Нацiональної академiї
наук України.

На конференцiї виступили завiдувач вiддiлу нацiональних
меншин д-р полiт. наук, професор В.О. Котигоренко, про-
вiдний науковий спiвробiтник вiддiлу нацiональних меншин,
д-р iст. наук, професор Ю.О. Нiколаєць, провiдний науковий
спiвробiтник вiддiлу нацiональних меншин д-р полiт. наук
С.Ю. Римаренко, провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу
теорiї та iсторiї полiтичної науки канд. iст. наук А.Ю. По-
дольський, молодший науковий спiвробiтник вiддiлу етно-
полiтологiї, канд. iст. наук С.В. Набок, молодший науковий
спiвробiтник вiддiлу нацiональних меншин, канд. iст. наук
В.В. Новородовський.

4 жовтня був проведений круглий стiл: «Врахування ет-
нокультурних особливостей Пiвдня України при розробцi та
проведеннi державної етнополiтики», найактивнiшу участь
в роботi якого прийняли: голова Запорiзького товариства та-
тарської культури «Алтин – Ай» Р.С. Ахмерова, голова За-
порiзького обласного литовського товариства Р.П. Балтушiте-
Фалькевич, голова обласного товариства польської культури
iм. А. Мiцкевича О.Ю. Павлюк, завiдувачка лабораторiєю
технiчного прогресу Нацiонального унiверситету «Запорiзька
полiтехнiка» Н.В. Деркач та iншi.

Гуманiтарний факультет
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СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧIВ НУ «ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА»
В КАТОЛИЦЬКОМУ УНIВЕРСИТЕТI ЛЬОВЕНА (БЕЛЬГIЯ)

Для якiсної пiдготовки студентiв з
нової мультидисциплiнарної магiстерсь-
кої програми «Телемедичнi та бiоме-
дичнi системи», що впроваджується
в НУ «Запорiзька полiтехнiка» за пiд-
тримки проекту Erasmus + «Iннова-
цiйна мультидисциплiнарна навчальна
програма для пiдготовки бакалаврiв
та магiстрiв зi штучних iмплантатiв
для бiоiнженерiї» 586114-EPP-1-2017-
1-ES-EPPKA2-CBHE-JP [BIOART]
(http://zntu.edu.ua/?q=node/6985), ви-
кладачi НУ «Запорiзька полiтехнiка»
з 2 по 6 вересня 2019 р. взяли участь
у заходi «Тиждень пiдвищення квалi-
фiкацiї», який вiдбувся в Католиць-
кому унiверситетi Льовена (Бельгiя).

Делегацiю вiд НУ «Запорiзька полi-
технiка» очолив проректор з наукової
роботи та мiжнародної дiяльностi д.т.н.,
проф. В.В. Наумик, який провiв зустрi-

чi з проф. Яном Iвенсеном, директором
кампуса Де Наiр, та проф. Бертом Лау-
єрсом, деканом факультету iнженерних
наук, щодо можливостей розширення
спiвпрацi мiж нашими унiверситетами.

Викладачi з Католицького Унiвер-
ситету Льовена провели семiнари та
майстер класи на теми: «3D-друк
для бiомедичних цiлей», «Iмплан-
ти для ортопедiї» i «Методи кон-
тролю фiзико-механiчних властиво-
стей та якостi iмплантатiв, виго-
товлених з бiосумiсних матерiалiв».

Учасники консорцiуму проекту ма-
ли можливiсть ознайомитись з науко-
вими розробками в галузi бiоiнженерiї,
що виконуються в кампусах Де Наiр та
Хеверлi.

Крiм того для учасникiв були
проведенi семiнари представника-
ми партнерських унiверситетiв: .The
need of corrosion prediction methods
for advanced orthopedic medical
implants: A Practical Body Stimulation
Environmental Aspect (Prof. Amir
Eliezer, SCE, Israel) 2.Patient-specific
orthopedic implants manufactured by
Additive Manufacturing (Prof. Guy
Ben-Hamu, SCE, Israel) 3. Solubility

of drugs leads to low bioavailability
resulting in suboptimal drug delivery.»
(Ammar Aiman, Jerusalem college of
Engineerig, Israel) 4. Introducing bio-
inspired adhesive-surfaces to the field
of biomedical engineering, particularly
in oral cavity tissues.» (Hasem Hatam,
Jerusalem college of Engineerig, Israel)
5. «Biodegradable Magnesium Alloy for
Osteosynthesis» (Prof. V. Shalomieiev,
NU Zaporizhzhia Polytechnic, Ukraine)

Пiд час вiзиту до компанiї Mate-
rialize Medical (м. Льовен), однiєї з
найстарiших та найбiльших компанiй,
що займаються 3D друком та роз-
робкою програмного забезпечення для
3D друку, учасники мали можливiсть
ознайомитись з сучасними досягнен-
нями в галузi адитивних технологiй
та їх застосуванням у бiоiнженерiї.

Materialize Medical стала першо-
прохiдцем багатьох провiдних медич-
них застосувань 3D-друку i дає можли-
вiсть дослiдникам, iнженерам та клiнi-
цистам революцiйно впроваджувати iн-
новацiйнi технологiї для лiкування па-
цiєнтiв, якi покращують та рятують
життя.

Вiддiл мiжнародних зв’язкiв i роботи з
iноземними студентами

ОЛIМПIАДА З ПРОГРАМУВАННЯ

13-14 вересня вiдбувся II етап Все-
української олiмпiади з програмування,
який одночасно є чвертьфiналом Мiж-
народної студентської олiмпiади з про-
грамування ICPC. Бiльше трьохсот сту-

дентських та учнiвських команд мали
змогу помiрятись силами та визначи-
ти кращих. одночасно в шести мiстах
України. Змагання в Пiвденному регiонi
(Запорiзька, Миколаївська, Херсонська
та Одеська областi) проходили в Нацiо-
нальному унiверситетi кораблебудуван-
ня iм. адмiрала Макарова, що в Мико-
лаєвi.

Право брати участь в II етапi зма-
гань здобули команди НУ «Запорiзька
полiтехнiка» ZNTU_Question_Mark (Ба-
санець М.I., Дiденко А.Є., Камєнський
Д.В.), ZNTU_Deja_vu (Сологубов I.Я.,
Поляновський А.О., Терлецький С.В.),
ZNTU_CoRe (Козлов В.В., Судаков В.В.,
Бережний О.Ю.) та команда коледжу
радiоелектронiки НУ «Запорiзька полi-
технiка» cZCR_Binary_Code (Барано-
ва О.А., Перетятий В.О., Андрюшин

А.О.) пiд керiвництвом тренерiв Дей-
неги Л.Ю. та Камiнської Ж.К., виклада-
чiв кафедри програмних засобiв. Задачi
були дуже непростими, їх вирiшення
вимагало застосування знань з матема-
тики, логiки i, звичайно, програмуван-
ня, та вiдповiдного досвiду.

За результатами II етапу команда
ZNTU_Question_Mark (Басанець М.I.,
Дiденко А.Є., Камєнський Д.В.) посi-
ла 2 мiсце та пройшла до фiналу Все-
української олiмпiади з програмування,
який є пiв фiналом свiту!

Вiтаємо хлопцiв! Бажаємо успiху в
фiналi!

Лариса Дейнега,
кафедра програмних засобiв

Жанна Камiнська,
кафедра програмних засобiв
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Д Е Н Ь Д О Н О РА

16 – 17 жовтня 2019 року в Нацiо-
нальному унiверситетi «Запорiзька
Полiтехнiка» вiдбувся щорiчний захiд
– День Донора. Усi бажаючi (котрим
є 18 рокiв) здавали кров, яка зберi-

гатиметься у власному банку кровi
унiверситету.

У разi необхiдностi переливання
навчальний заклад забезпечить цим ре-
сурсом студента (або викладача) НУ
«Запорiзька Полiтехнiка».

Кожного року студенти проявляють
неабияку активнiсть у здачi кровi. Так i
цього разу, донорами стало 156 студен-
тiв! Лiдерами стали факультети: ЮФ,
ФРЕТ, БАД, КНТ.

Взагалi медики рекомендують
через певний час здавати кров,
так як це стимулює її вiдновлення.

Полiна Дiброва,
ст. гр. СН-319

ХАКАТОН IT-SCOUTS З РОБОТОТЕХНIКИ «SMART-CITY»

Команда кафедри радiотехнiки та
телекомунiкацiй Нацiонального унiвер-
ситету «Запорiзька полiтехнiка» у скла-
дi: керiвника викл. Мороза Г.В., Новiт-
ченко В.С. студ. гр. РТ-216, Калюж-
ного А. Г. студ. гр. РТ-227, Непомня-
щого В.О. студ. гр. РТ-219м, зайняли
ДРУГЕ командне мiсце в рамках на-
прямку «Smart-City» на «Хакатон IТ-
Scouts» з робототехнiки.

Всеукраїнськi команднi змагання
для молодi «Хакатон IТ-Scouts з робо-
тотехнiки «Smart-City» серед студен-
тiв вищих навчальних закладiв Украї-
ни вiдбулися у Вiнницi за iнiцiативою
громадської органiзацiї «Технiчний ска-
утський рух IT-Scouts» на базi Вiнниць-
кого нацiонального технiчного унiвер-

ситету з 20 по 21 вересня 2019 року.

Пiд час Хакатону вiдбулись змаган-
ня за двома напрямками: проходження

автономним роботом полiгону «Smart-
City» з виконанням 6 завдань та вистав-
ка технологiй «Smart-City» вiд учас-
никiв та компанiй-партнерiв. Учасники
продемонстрували власнi напрацюван-
ня з робототехнiки, поспiлкувались з
колегами, познайомились з технологiя-
ми Смарт-сiтi з використанням штуч-
ного iнтелекту, зустрiлись з лiдерами
ринку розробок «Smart-City».

Команда кафедри радiотехнiки та
телекомунiкацiй Нацiонального унiвер-
ситету «Запорiзька полiтехнiка» пред-
ставила проект «Smart-Bus», який був
вiдмiчений почесним другим мiсцем за
напрямком «Smart-City».

Кафедра радiотехнiки та телекомунiкацiй

INTERPIPE MECHATRONIC BATTLE 2019

19.10.2019 р. в межах INTERPIPE
TechFest 2019 вiдбувся чемпiонат з ме-
хатронiки Mechatronic Battle.

Учасниками Professional Mechatro-
nic League цього року стали студенти
вишiв та досвiдченi iнженери українсь-
ких пiдприємств, що значно пiдвищило
рiвень змагань у цiй лiзi.

НУ «Запорiзька полiтехнiка» пред-
ставили двi команди, серед яких ви-
борола можливiсть змагатися у фi-
налi команда кафедри ЕПА у тако-
му складi:‘ Шульженко Сергiй Сер-
гiйович, гр.Е-318м, Олєйнiков Мико-

ла Олександрович, гр.Е-319м, Гончаров
Дмитро Вiкторович, гр.Е-319м Трене-
ри: Осадчий Володимир Володимиро-
вич, к.т.н., доц. каф ЕПА, Назарова
Олена Сергiївна, к.т.н., доц. каф. ЕПА.

Змагання вiдбулися за трьома на-
прямками: гiдравлiка, пневматика та
промисловi контролери. Матерiаль-
ною базою змагань є обладнання
Fichertecknik та Festo. Майстер-клас
вiдбувся на базi Iнтерпайп НТЗ.

У запеклiй боротьбi команда кафед-
ри ЕПА випередила всi студентськi
команди, наступаючи на п’яти коман-
дам iнженерiв, серед яких представни-

ки таких пiдприємств як МК «Азов-
сталь», ПАТ «АрселорМiттал Кривий
Рiг», «Олейна».

Дякуємо особисто Євгену Рижен-
ко та Миколi Якимчуку за органi-
зацiю та проведення змагань, мож-
ливiсть отримати новi знання, на-
вички у розв’язаннi виробничих зав-
дань та досвiд роботи на реальному
сучасному промисловому обладнаннi.

Вiтаємо студентiв та їх тренерiв з
гарними результатами i бажаємо

подальших успiхiв!

Олена Назарова,
каф. ЕПА
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В I Т А Є М О З В I Д З Н А К ОЮ

Наукова бiблiотека iм. Максимовича
Київського нацiонального унiверсите-
ту iм. Тараса Шевченка, яка є науково-
методичним центром, що здiйснює за-
гальне методичне керiвництво бiблiо-
теками закладiв вищої освiти всiх си-
стем та вiдомств, органiзувала та про-
вела фестиваль «Читач року». Цей фе-
стиваль дарує можливiсть бiблiотекам
унiверситетiв пiдтримати й вiдзначити

iнiцiативних та активних своїх вiдвiду-
вачiв.

НУ «Запорiзька полiтехнiка» пред-
ставила свого переможця – Ольгу
Валентинiвну Алексєєнко, старшо-
го викладача кафедри машин та
технологiї ливарного виробництва.

Вона є читачем нашої бiблiотеки з
1995 року, i за цей час спiвробiтники
унiверситетської книгозбiрнi знають її
як енергiйного помiчника бiблiотекарiв,
що не тiльки сама цiкавиться новими
надходженнями лiтератури, а й заохо-
чує до читання студентiв.

Вiтаємо Ольгу Валентинiвну з по-
чесною вiдзнакою «Читач року». Бажає-
мо невичерпної енергiї та натхнення!

Дякуємо Ользi Валентинiвнi за вiд-
данiсть читанню й нашiй бiблiотецi,
за постiйну пiдтримку та доброзич-
ливiсть!

Свiтлана Мазур,
наукова бiблiотека

ШК ОЛ А О П Е РА Т О Р I В Д Р О Н I В

Користуючись
популярнiстю
та ефект-
нiстю польотiв
дронiв, залу-
чаэмо учнiвсь-
ку молодь до
технiчних на-
прямкiв освiти.
Завдяки пере-

мозi в конкурсi соцiальних iнiцiатив
«Ми – це мiсто» на кафедрi електро-
привода та автоматизацiї промислових
установок розпочали реалiзацiю ство-
рення школи операторiв дронiв (ШОД)
в НУ «Запорiзька полiтехнiка».

Унiверситет зробив ремонт примi-
щення (ауд.521). Придбали меблi й об-
ладнання (4 квадрокоптера для примi-
щень i одного для професiйних польо-

тiв), отримали новi комп’ютери й про-
ектор.

Створення школи операторiв дронiв
на базi Запорiзької полiтехнiки є необ-
хiднiстю, що дозволить молодi всебiчно
розвиватись, використовуючи сучаснi
технологiї, а для багатьох – можливiсть
обрати майбутню професiю.

Андрiй Пирожок,
каф. ЕАПУ

СЕМIНАР ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ У ВЕСНЯНОМУ СЕМЕСТРI 2019/2020 Н.Р. В ЄВРОПЕЙСЬКИХ
УНIВЕРСИТЕТАХ ДЛЯ СТУДЕНТIВ НУ «ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА»

Для студентiв 3-4 курсу бакалавра-
ту та студентiв магiстратури НУ «За-
порiзька полiтехнiка», якi бажають от-
римати досвiд навчання в унiверсите-
тах Європи, координатор академiчної
мобiльностi проф. Табунщик Галина Во-
лодимирiвна 30 вересня 2019 р провела
семiнар щодо iснуючих можливостей.
НУ «Запорiзька полiтехнiка » має 7 угод
з партнерськими унiверситетами, якi
надають фiнансування нашим студен-

там:
спiвпраця з Католицьким унiверсите-
том Льовена, Бельгiя;
спiвпраця з Технiчним унiверсите-
том Iльменау, Нiмеччина;
спiвпраця з Iнститутом прикладних
наук м. Дортмунд, Нiмеччина;
спiвпраця з Унiверситетом Трансiль-
ванiя в Брашовi, Румунiя;
спiвпраця з Каринтiйським Унiверси-
тетом прикладних наук, Австрiя;

спiвпраця з Мадридським Полiтех-
нiчним Унiверситетом, Iспанiя;
спiвпраця з Унiверситетським ко-
леджем Thomas More Mechelen-
Antwerpen, Бельгiя;

За перiод з 2015-2019 н.р. в унiверсите-
тах партнерах за кошти програми Ераз-
мус+ КА1 пройшли навчання 36 сту-
дентiв НУ «Запорiзька полiтехнiка». В
осiнньому семестрi 2019/2020 фiнансу-
вання отримали ще 7 студентiв.

Завжди маємо можливiсть знайти
щось цiкаве, гарно провести час та
дiзнаватись щось нове. До нових звер-
шень!

Вiддiл мiжнародних зв’язкiв та роботи з
iноземними студентами
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