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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»

ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВIЗАЦIЇ СУСПIЛЬСТВА

18 листопада 2020 року вiдбула-
ся конференцiя ”Перспективи в обла-
стях цифрової промисловостi та пер-
спективного виробництва в Чорноморсь-
кому регiонi», присвячена 120-рiччю
Нацiонального унiверситету ”Запорiзь-
ка полiтехнiка». Конференцiя зiбрала
експертiв, що працюють в регiонах
у сферi передових цифрових техноло-
гiй. Провiднi вченi висвiтлили широ-
кий спектр питань цифровiзацiї сус-
пiльства, показали реалiзацiю влас-
них досягнень, пов’язаних iз вироб-
ництвом i повсякденнiстю. Учасники
також розповiли про перспективи по-
дальших дослiджень, деякi з яких зда-
ються неможливими. Вченi довели, що
iдеї, якi на початку видаються фанта-
стичними, стають реальнiстю сьогоднi.

«ВИВАТ «МАШИНКА»! 20 ЛЕТ СПУСТЯ»

Так називається книга ректора НУ
«Запорiзька полiтехнiка», доктора тех-
нiчних наук, професора, почесного ака-
демiка Нацiональної академiї педагогiч-

них наук України, академiка Транспорт-
ної академiї України, Української акаде-
мiї наук та Iнженерної академiї Украї-
ни, члена-кореспондента Мiжнародної
iнженерної академiї, почесного громадя-
нина м. Запорiжжя С.Б. Белiкова, яку
вiн присвятив 120-рiччю нашого унiвер-
ситету i своєму 20-рiччю перебування
на посадi ректора.

50 рокiв його життя пов’язанi з
унiверситетом – частиною сучасної
iсторiї вiд студентського життя – до
керiвника вишу. НУ «Запорiзька полi-
технiка» для нього стала справою всьо-
го життя, частиною його душi i серця.
У книзi Сергiй Борисович розповiдає
про iсторiю унiверситету, про людей,
якi вiддали «машинцi» своє життя, про
випускникiв i студентiв.

Презентацiя книги вiдбулася 29 жо-
втня (день призначення С.Б. Бєлiкова
ректором) в актовiй залi унiверситету.
Сюди були запрошенi почеснi гостi: ко-
леги ректора, випускники – знанi на

сьогоднi люди, друзi автора. На сценi
– ректор С.Б. Бєлiков та журналiст-
ка В.М. Манжура, яка допомагала у
створеннi книги. До цiєї дати було зня-
то невеличкий, але дуже професiйний
i життєвий фiльм про нашого ректо-
ра. Валентина Манжура розповiла про
спiльне написання книги, про людей,
якi допомагали у цiй справi.

Сергiй Борисович подiлився спогада-
ми про роки роботи у вишi i подарував
свою книгу почесним гостям заходу. Се-
ред них: В. Березовський, О. Кравчун,
В. Меркулов, О. Вiльнянський, I. Вол-
чок. На жаль, через пандемiю короно-
вiруса, не всi запрошенi змогли бути
присутнiми на презентацiї.

Захiд пройшов цiкаво i змiстовно.
Сергiй Борисович також подарував кни-
гу бiблiотецi i музею iсторiї технiчного
прогресу унiверситету.

Наталiя Деркач,
директор музею

УНIВЕРСИТЕТСЬКИЙ ЖУРНАЛ

За результатами рiшення засiдання
атестацiйної колегiї МОН України вiд
26.11.2020№1471 журнал «Новi матерiа-
ли i технологiї в металургiї та машино-
будуваннi» увiйшов до перелiку науко-
вих фахових видань України в категорiї
Б.

Наш журнал робить внесок у роз-
виток вченого потенцiалу, забезпечує

комунiкацiю мiж дослiдниками та ви-
свiтлює результати наукових праць. Ми
завжди зацiкавленi у постiйному покра-
щеннi змiсту журналу.

Запрошуємо науковцiв подавати
статтi у поточний випуск журналу.

Наталiя Савчук,
начальник РВВ
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«I ВОЗВЕЛИЧИМО НА ДИВО I РОЗУМ НАШ, I НАШ ЯЗИК»

Саме цим вiдомим висловом українсь-
кого генiя Тараса Шевченка розпочала
пленарне засiдання вже шiстнадцятої
щорiчної наукової конференцiї за мiж-
народною участю до Дня української
писемностi та мови куратор цього фору-
му – доцент кафедри українознавства
та ЗМП Галина Сергiївна Онуфрiєнко.
Слова українського пророка обрано
лейтмотивом цьогорiчної конферен-
цiї «Науковi школи, професiйнi дина-
стiї, видатнi персоналiї «Запорiзької
полiтехнiки»: вiд механiко-технiчного
училища до сучасного нацiонально-
го унiверситету», бо присвячена кон-
ференцiя величному ювiлею рiдного
унiверситету – його 120-рiччю. Кон-
ференцiю проведено в онлайн-форматi
9-12 листопада 2020 р. i саме напередо-
днi дня народження альма-матер, який
святкується 19 листопада.

Вiд 2004 р. стало вже гарною тра-
дицiєю нашого унiверситету, зокрема
гуманiтарного факультету i кафедри
українознавства та загальної мовної пiд-
готовки, органiзовувати масштабнi на-
уковi конференцiї до щорiчного свята
української мови, яке гуртує студен-
тiв i викладачiв не тiльки з рiзних фа-
культетiв та iнститутiв нашого унiвер-
ситету, але й усiх запорiзьких ЗВО та
нацiональних унiверситетiв й академiй
iнших мiст України – Києва, Днiпра,
Кривого Рогу, Харкова для обговорення
актуальних питань щодо функцiонуван-
ня української мови в сучасному соцiу-
мi в цiлому i рiзних професiйних сфе-
рах. До участi в конференцiях останнi-
ми роками активно долучаються i ви-
пускники «машинки» попереднiх рокiв,
якi, здобувши бакалаврську освiту на
гуманiтарному факультетi унiверсите-
ту, продовжили навчання та наукову
дiяльнiсть, зокрема, в країнах Європи
(наприклад, у Польщi, Нiмеччинi, Iслан-
дiї).

Масштаби i географiя учасникiв на-
укової конференцiї з року в рiк збiль-
шуються; її тематика та проблематика
секцiй, локацiй урiзноманiтнюються но-
вими актуальними аспектами i напря-
мами; її форми проведення осучасню-
ються i доповнюються; її культурна про-
грама збагачується новими можливо-
стями й iнтернет-ресурсами, що разом
наочно засвiдчує: саме новацiї живлять
традицiї i всi традицiї розпочинаються
як iнновацiї.

У програмi нинiшньої кiлькаденної

наукової конференцiї – 80 доповiдей
та презентацiй студентiв бакалаврату
денної i заочної форм навчання, ма-
гiстрантiв, аспiрантiв, старших викла-
дачiв, доцентiв, професорiв, завiдувачiв
кафедр, а також керiвникiв напрямiв,
проєктiв, наукових дослiдникiв, учи-
телiв. Тематика i проблематика пленар-
них та секцiйних доповiдей вирiзнялася
актуальнiстю i вiдповiднiстю темi цiєї
ювiлейної конференцiї. Стодвадцятирiч-
на iсторiя унiверситету, його теперiш-
нiх факультетiв, новостворених кафедр
оживала в доповiдях студентiв.

Святкування Дня української пи-
семностi та мови розпочалося актив-
ною участю у всеукраїнському двадця-
тому радiодиктантi нацiональної єдно-
стi – викладачi i студенти ГФ, ЕФ, IФ,
ФБАД, ФКНТ, ФЕУ, ФСН написали
диктант i вiдправили його на вказану
адресу. Учасники конференцiї з iнших
ЗВО Запорiжжя та iнших мiст України
теж писали цей текст, за твором Iва-
на Малковича – вiдомого українсько-
го письменника, лауреата Нацiональної
премiї України iменi Тараса Шевченка.

Пленарне i три секцiйнi засiдання
проведенi онлайн у режимi вiдеокон-
ференцiї з використанням платформи
Google Meet (їх модератори – доцен-
ти кафедри українознавства та ЗМП
Онуфрiєнко Г. С., Воронюк I. О., Бiлен-
ко Т. Г. i професор кафедри Мантуло
Н. Б.). Найбiльш докладно й аргументо-
вано українською лiтературною мовою
вiд НУ «Запорiзька полiтехнiка» висту-
пили такi студенти першого, другого,
четвертого курсiв: на пленарному за-
сiданнi – студ. гр. ГФ-217 Єлизавета
Коваленко; на секцiї 1 – студ. гр. ЮФ-
119 Сергiй Гавриш i студ. гр. IФ-110
Олександр Майстренко; на секцiї 2 –
студ. гр. ЕФ-410 Артем Анулiч. Вони
вiдповiли на запитання присутнiх на
вiдеоконференцiї, продемонструвавши
високий ступiнь володiння українською
мовою.

Цiкавою для учасникiв була доклад-
на iнформацiя про досягнення профе-
сорiв НУ «Запорiзька полiтехнiка» – ла-
уреатiв Державної премiї України в га-

лузi науки i технiки; про науковцiв
унiверситету, освiтня дiяльнiсть яких
вiдображена в унiкальних довiдкових
виданнях «Славетнi запорiжцi» та «Iме-
на України»; про видатнi особистостi
унiверситету, якi взяли участь у те-
лепрограмах i радiоефiрах «Суспiльне:
Запорiжжя»; про традицiї, започатко-
ванi великою плеядою науковцiв унiвер-
ситету; про напрями i результати нау-
кового спiвробiтництва лiнгвiстiв «За-
порiзької полiтехнiки» та лiнгвiстичних
i культурологiчних кафедр Днiпровсь-
кого нацiонального унiверситету iменi
Олеся Гончара, Запорiзького нацiональ-
ного унiверситету, Нацiональної акаде-
мiї внутрiшнiх справ України, Акаде-
мiї адвокатури України, Київського на-
цiонального унiверситету iменi Тара-
са Шевченка, Львiвського нацiональ-
ного унiверситету iменi Iвана Фран-
ка та iн.; про наукову взаємодiю ка-
федри журналiстики i кафедри украї-
нознавства та ЗМП; про внесок тер-
мiнологiчних праць науковцiв унiвер-
ситету в українське прикладне термi-
нознавство; про участь студентiв Олек-
сандрiвського механiко-технiчного учи-
лища в дослiдженнi Я. П. Новицько-
го в галузi археологiї; про Д. М. Под-
дєрьогiна – засновника Олександрiвсь-
кого механiко-технiчного училища та
подальших очiльникiв закладу; про
iсторiю лiнгвiстичної пiдготовки iнозем-
них студентiв в нашому унiверситетi;
про цифрову грамотнiсть у сучасному
освiтньому процесi i фаховiй комунiка-
цiї; про науковий потенцiал унiверсите-
ту очима його випускникiв; про цю кон-
ференцiю як важливе джерело досвiду
з публiчної комунiкацiї для теперiшнiх
аспiрантiв. У доповiдях студентiв ЕФ
та ТФ йшлося про науковi досягнен-
ня професорсько-викладацького складу
кафедри вищої математики з нагоди її
90-рiчного ювiлею.

Окрасою конференцiї стала її коло-
ритна культурна програма. Пiдготов-
ленi працiвниками унiверситетської бiб-
лiотеки вiртуальнi матерiали влучно
доповнили презентацiї доповiдачiв на
пленарному засiданнi. Учасники кон-
ференцiї отримали можливiсть ознайо-
митися з експозицiєю «Наша гордiсть»:
професори НУ «Запорiзька полiтехнiка»
– лауреати Державної премiї України
(упорядник Федюн С. В. – бiблiотекар
1-ої категорiї), фотовиставкою «Вернi-
саж талантiв НУ „Запорiзька полiтех-
нiка“», де представленi роботи «Схiд-
Захiд» Корнус Т. М. (упорядник Федь-
ко Н. I. – завiдувач сектору бiблiотеки).
З цими цiкавими вiртуальними матерiа-
лами всi охочi можуть ознайомитися на
сайтi бiблiотеки унiверситету.

Активну участь узяли i студенти-
першокурсники в пiдготовцi вiртуаль-
ної галереї «Книжковi видання на-
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уковцiв кафедри українознавства та
ЗМП з iсторiї, культурологiї, про-
фесiйної та наукової комунiкацiї для
студентiв перших курсiв ЗВО Украї-
ни» (упорядник Тимошенко Тарас,
студ. гр. ФБАД-510) та в розроблен-
нi низки медiа-матерiалiв конферен-
цiї (Чебан Юлiя, студ. гр.ФБАД-530).

Учасники конференцiї мали змогу
ознайомитися з цiкавими творчими ро-
ботами запорiзької майстринi ТО «Са-
моцвiти Запорiжжя» С. В. Балуєвої,
представленими у двох її вiртуальних
презентацiях: «Лялька-мотанка – один
iз символiв нацiональної iдентичностi
українцiв» i «Ляльки в костюмах рiз-

них областей України та нацiональних
дiаспор».

Ця ювiлейна наукова конференцiя
обов’язково залишиться в пам’ятi i тих,
хто виступав з доповiддю, i тих, хто
слухав доповiдi та ставив запитання,
i членiв оргкомiтету та робочої групи,
якi доклали великих зусиль, як подiя
урочиста, вiдповiдальна, iнформацiйно
пiзнавальна, корисна, цiкава, красива i
незабутня. Кожен студент-доповiдач на
конференцiї отримав безцiнний досвiд,
а в багатьох першокурсникiв вiн був
перший з пiдготовки наукових висту-
пiв. Кожний доповiдач вчився вiдповi-
дати на запитання та брати рiвноправ-
ну участь в обговореннi проблем. Ко-
жен учасник конференцiї вчився уваж-
но слухати виступи iнших, а це ж так
важливо в усiх без винятку професiях.
Для багатьох активна участь у конфе-
ренцiї стала шансом випробувати власнi
сили як доповiдача українською мовою,
повчитися самостiйно знайомити з пiд-
готовленою презентацiєю, при цьому
приборкуючи своє природне хвилюван-
ня. У цьому активну i дiєву допомогу
надавали студентам їх науковi керiв-

ники пiд час консультацiй i тренiнгу
виступу. В нашому унiверситетi студен-
ти дiйсно мають унiкальну можливiсть
з першого семестру свого навчання на
рiзних факультетах i за рiзними спе-
цiальностями брати активну участь i в
пiдготовцi наочних матерiалiв конфе-
ренцiї до Дня української писемностi та
мови, i в її роботi як доповiдачi та як
активнi слухачi. Саме так розпочинав-
ся для багатьох успiшних випускникiв
бакалаврату i магiстратури унiверси-
тету, про що вони повiдомили пiд час
своїх виступiв чи у своїх тезах допо-
вiдей, шлях в аспiрантуру та цiкаву
науково-дослiдну творчiсть.

Конференцiя допомогла студентам
усвiдомити, що ораторська майстер-
нiсть набувається поступово. I першi
кроки в царинi публiчної комунiкацiї
українською мовою студентами зроб-
ленi, проте щодня треба вдосконалю-
вати себе на шляху до успiху.

Єлизавета Коваленко (ГФ-217),
Юлiя Чебан (БАД-530),

члени робочої групи оргкомiтету ювiлейної
конференцiї

ЮВIЛЕЙНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ ОЧИМА ЇЇ УЧАСНИКIВ

Програма нинiшньої конференцiї по-
будована дуже вдало,через доповiдi роз-
криваються славна iсторiя i науковi здо-
бутки унiверситету , видатнi постатi
цього справдi унiкального закладу ви-
щої освiти. Чудова галерея видань на-
уковцiв кафедри українознавства та
ЗМП ! Ви молодцi, шановнi колеги!

Академiя адвокатури України вже
багато рокiв тiсно спiвпрацює з вами.
Дякуємо за плiднi науковi контакти
всьому колективу унiверситету i персо-
нально кураторовi цих з 2004р. форумiв
– доценту Галинi Сергiївнi Онуфрiєнко
(модератор локацiї в секцiї 3 конфе-
ренцiї – завкафедри академiї, професор
Конончук Т.I. (Київ)).

Вдячна за запрошення i честь висту-
пити на пленарному засiданнi ювiлейної
наукової конференцiї до Дня українсь-
кої писемностi та мови (керiвник вiддi-
лу виробництва тематичного та на-
цiонального контенту фiлiї АТ НСТУ
«Запорiзька регiональна дирекцiя» Гла-
дiй О.Б.).

З точки зору змiсту цей захiд вiдрiз-
няється винятково широким колом пи-
тань i високим рiвнем учасникiв. Вис-
ловлюю свою подяку органiзаторам кон-
ференцiї за вашу велику роботу, за-
вдяки якiй участь у цiй конференцiї
настiльки приємна i корисна. Бажаю
вам творчої наснаги та життєвої енергiї,
сумлiнних студентiв з невгамовною жа-
гою до пiзнання (випускник магiстра-
тури ЗНТУ, керiвник напрямку Окс-
форд медiкал Єршов С.В.).

Традицiйна конференцiя допомогла
зрозумiти, що українська мова є багат-
ством для кожного з нас, а досконале
володiння мовою – це один з iнструмен-
тiв досягнення успiху у своєму життi.
Я почула багато цiкавої i пiзнавальної
iнформацiї (студ.гр. ГФ- 210 Єльци-
на О.О.)

Кожного року студенти рiзних фа-
культетiв ЗНУ iз задоволенням бе-
руть участь як доповiдачi в конферен-
цiях у «Запорiзькiй полiтехнiцi» до Дня
української писемностi та мови, що-
разу переконуючись у тому, що мiж-
вишiвськi науковi форуми – це дiйс-
но дiєвий чинник пiднесення мовно-
комунiкативної культури студентства
(модератор локацiї в секцiї 1 – кан-
дидат фiлологiчних наук, ст. ви-
кл.каф.українознавства ЗНУ Ласка-
ва Ю.В.).

Однiєю з родзинок глибокого фахо-
вого пiдходу до визначення тематич-
ної палiтри програми цiєї конференцiї
є охоплення iсторiї становлення рiзних
наукових шкiл та досягнення видатних
персоналiй закладу впродовж його роз-
витку i значення їхнiх здобуткiв на-
тепер, що втiленi передусiм у мовi, з
якою набувається нацiональна iдентич-
нiсть. Така величезна i вдумлива робо-
та – свiдчення поваги до iсторiї унiвер-
ситету, шанобливої пам’ятi про досяг-
нення науковцiв «Запорiзької полiтех-
нiки» в попереднi десятилiття i шани
сучасних досягнень (модератор лока-
цiї в секцiї 1 конференцiї – зав. кафед-

ри унiверситету внутрiшнiх справ
iм. Е.О. Дiдоренка , доцент Пащук Р.I.
(Сєвєродонецьк)).

Прекрасне оформлення цiєї ювiлей-
ної наукової конференцiї! Щороку сту-
денти, курсанти, магiстранти Нацiо-
нальної академiї внутрiшнiх справ i ви-
кладачi кафедри правничої лiнгвiсти-
ки беруть активну участь у мiжви-
шiвських форумах у «Запорiзькiй полi-
технiцi» до Дня української писемно-
стi та мови (модератор локацiї в сек-
цiї 2- канд.юр.наук, доцент Красниць-
ка А.В.)

У В А Г А К О Н К У Р С !

Нацiональний унiверситет
«Запорiзька полiтехнiка»

оголошує конкурс на замiщення
посад:

. директора Наукової бiблiо-
теки

– 1;

. завiдувача кафедри
«Мiкро- та наноелек-
тронiки»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд
дня оголошення конкурсу в газетi. Доку-
менти подаються на iм’я ректора унiвер-
ситету. Заяву перед поданням необхiд-
но зареєструвати у вiддiлi дiловодства
унiверситету. Адреса унiверситету: 69063,
м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 64
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