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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»

IННОВАЦIЙНИЙ ПРОСТIР ДЛЯ СПIВПРАЦI В ГАЛУЗI НАУКИ, ОСВIТИ ТА БIЗНЕСУ

У груднi 2020 на базi унiверситету завдяки допомозi таких компанiй: «АЛД
iнжинiринг та будiвництво», Schneider
Electric Україна, «Автоматизацiя ТераВатт Груп» - та спiльнiй роботi кафедри
iнформацiйних технологiй електронних
засобiв та кафедри електричних машин вiдкрито науково-технологiчний
простiр «TechnoHUB».
У TechnoHUB студенти набувають
практичних навичок використання сучасного обладнання, проводять науковi дослiдження i прикладнi розробки
на замовлення пiдприємств. Основнi
напрямки роботи TechnoHUB: синтез
систем промислової автоматизацiї та
iнтернет-речей; адитивнi технологiї та
3D-моделювання; робота на верстатах з
ЧПК; розроблення цифрових двiйникiв
промислових об’єктiв.
Стенди в TechnoHUB спроектованi
як конструктори для забезпечення можливостi студентам та викладачам проводити повний цикл виготовлення автоматизованих систем, починаючи вiд
порєктування з використанням лiцензованого програмного забезпечення Eplan,

проведення монтажних робiт та завершуючи розробленням програмного забезпечення. За пiдтримки провiдних спецiалiстiв компанiй-спонсорiв
у TechnoHUB уже впровадженi зразки промислових автоматизованих систем для навчання студентiв «Система
керування компресором»» та «Монiторинг електротехнiчного обладнання».

Зараз продовжується робота з виготовлення автоматизованої сортувальної
лiнiї у спiвпрацi з компанiєю Profi+. Завершується проєктування стенду для
дослiдження впливу зовнiшнiх факторiв на параметри роботи сонячних
панелей пiд час експлуатацiї. Додаткове обладнання для проведення дослiджень було надано компанiєю «Атмосфера». У процесi роботи беруть участь

представники кафедр електричних машин, електропостачання промислових
пiдприємств.
Також TechnoHUB надає можливiсть здiйснювати пiдвищення квалiфiкацiї науково-педагогiчних працiвникiв нашого унiверситету та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. У сiчнi цього року на базi TechnoHUB уже пройшло навчання з програмування промислових контролерiв для представникiв нашого
унiверситету та ВСП «Запорiзький
фаховий коледж комп’ютерних технологiй НУ «Запорiзька полiтехнiка».

Запрошуємо спiвробiтникiв унiверситету, студентiв та пiдприємцiв до
спiвпрацi!

Галина Шило,
проректор з НПР та ППР

ERASMUS+
Студенти Є. Яремчеко (КНТ-120М)
– магiстр каф. програмних засобiв та
В. Панасенко (КНТ-610М) – магiстр кафедри комп’ютерних систем та мереж,
проходять стажування в Технiчному
Унiверситетi Iльменау (Нiмеччина).

I навiть в умовах пандемiї завдяки
програмi Erasmus+ KA1 нашi студенти
мають можливiсть навчатись у весняному семестрi в європейських унiверситетах – партнерах НУ «Запорiзька
полiтехнiка».

кому коледжi Томас Мор (Бельгiя).

Бакалаври Є. Бєлiнська (РП-518сп,
кафедра IТЕЗ) та Таран Я. (КНТ 220сп,
кафедра ПЗ) навчаються в коледжi AP,
Антверпен (Бельгiя) i працюють в iнтернацiональних командах над iнновацiйними проєктами.
Але бакалаври кафедри програмних засобiв Шимановiч А. (КНТ-228)
та Третьяков Д. (КНТ-228) навчаються поки ще онлайн в Унiверситетсь-

Галина Табунщик,
професор каф. ПЗ
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СПIВГОЛОВА ЗАПОРIЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ
Вiтаємо Стрекачова Данiiла, студента Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка», з обранням на
посаду спiвголови Запорiзької обласної
студентської ради при головi Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї!
На засiданнi Запорiзької обласної
студентської ради його кандидатуру як
представника студентського самоврядування НУ «Запорiзька полiтехнiка», пiдтримала переважна бiльшiсть присут-

нiх.
Ми пишаємося тим, що студентовi
нашого унiверситету лiдери студентських органiзацiй закладiв вищої освiти
та коледжiв Запорiзької областi доручили очолити Запорiзьку обласну студентську раду.
Щиро вiтаємо Данiiла Стрекачова з
обранням на посаду, бажаємо наснаги
i невичерпного бажання працювати на
розвиток!

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМIЯ ЛIДЕРСТВА В ГОСТЯХ У «ЗАПОРIЗЬКОЇ ПОЛIТЕХНIКИ»

12 лютого 2021 року до «Запорiзької полiтехнiки» завiтали представники Української академiї лiдерства. Мо-

лодiжна група iз захопленням вiдвiдала
унiверситетський музей, простеживши
вiхи 120-рiчної iсторiї навчального закладу. Пiсля тривалої ознайомчої екскурсiї вiдбулася цiкава дискусiя мiж
гостями та представниками музею, наслiдком якої стало моє безпосереднє
знайомство з академiєю. Вона являє
собою 10-мiсячну програму розвитку
для випускникiв шкiл вiком вiд 16 до
20 рокiв, а навчання триває 6 днiв на
тиждень. Програма допомагає молодi

знайти своє призначення, пiзнати країну та свiт у цiлому, усвiдомлено обрати майбутню професiю та розкрити лiдерськi якостi. Цiкаво, що слухачi спiлкуються винятково українською мовою,
а за потреби – англiйською. Саме навчання базується на трьох елементах –
фiзичному, емоцiйному та iнтелектуальному.
Ольга Чумаченко,
доцент кафедри українознавства та ЗМП

ДОБРИЙ ГЕНIЙ ОЛЕКСАНДРIВСЬКА

На початку лютого цього року в Запорiжжi було вiдкрито пам’ятник видатнiй особистостi – Фелiксовi Францовичу Мовчановському. Честь бути увiчненим у пам’ятi запорiжцiв Мовчановський заслужив, перш за все, неоцiненим внеском у реалiзацiю iнфраструктурних та соцiальних проєктiв на благо мешканцiв тодi ще невеликого повiтового мiста Олександрiвська кiнця
XIX – початку XX столiття. У 2016 роцi Ф. Мовчановському, мiському головi
м.Олександрiвська (Запорiжжя), виповнилося 165 рокiв вiд дня народження.
За фiнансової пiдтримки генерального
консула Республiки Польща в Українi
вийшла книга В. Шевченка «Польський
дворянин Фелiкс Мовчановський: життя та дiяльнiсть».

Успiшний пiдприємець власник лiсопильного заводу, найзаможнiша людина краю, долучився до громадської
роботу, жертвуючи на благороднi цiлi
особистий час i кошти. За його безпосередньої участi в 1900 роцi було
засновано Олександрiвське механiкотехнiчне училище, звiдки бере свiй початок Нацiональний унiверситет «Запорiзька полiтехнiка». У 1903 роцi за iнiцiативи голови мiської управи Ф. Мовчановського було вiдкрито училищехутiр для глухонiмих дiтей. Це був
унiкальний навчальний заклад, якому
в усьому свiтi немає аналогiв. За час
градоначальства Мовчановського (19011911, 1916-1917) було споруджено будинок мiського банку, закiнчено будiвництво Олександрiвської жiночої гiмназiї,
продовжено спорудження водопроводу i
водонапiрних веж, зведена перша електростанцiя, вiдкрита мiська громадська
бiблiотека (сьогоднi це Запорiзька обласна унiверсальна бiблiотека). У мiстi
працював краєзнавчий музей, вiдкритий у жовтнi 1904 року. Вiн був заснований вiдповiдно до рiшення педагогiчної ради Олександрiвського механiкотехнiчного училища. Це був один iз
перших музеїв краю.
На жаль, полiтичнi та революцiйнi подiї початку ХХ столiття затьмарили постать цiєї талановитої людини, довгий час про нього не було достатньої iнформацiї. Та сьогоднi небай-

дужi мешканцi м. Запорiжжя вiдновлюють пам’ять про цю видатну постать. У сiчнi 1992 року на примiщеннi будинку колишньої школи глухонiмих була вiдкрита меморiальна дошка
Ф.Мовчановському, а сам будинок оголошений пам’яткою iсторiї та архiтектури. У 2016 роцi роцi Запорiзька мiська рада прийняла рiшення «Про перейменування вулицi Копьонкiна в мiстi
Запорiжжi на вулицю Фелiкса Мовчановського». Ця вулиця розташована на
мiсцi колишнього училища-хутора для
глухонiмих, що дуже символiчно. Чимало iнших добрих справ на рахунку
Ф.Мовчановського. Мiська громада поважала його за невичерпну енергiю у
втiленнi прекрасних задумiв на нивi
культури, освiти, доброчинства та милосердя.
Фелiкс Мовчановський не став революцiонером, не був членом якоїсь
полiтичної партiї, але все своє життя з
усiєю енергiєю сiяв вiчне, розумне i добре, зароджував у душах людей почуття
милосердя, гуманiзму, взаємоповаги та
людяностi. Безумовно, в його бiографiї
також зустрiчаються темнi плями, але
вони не можуть затьмарити всього позитивного для рiдного мiста. У народi
кажуть «Правду посiєш – добро зiйде».
Фелiкс Францович жив i працював за
цiєю народною мудрiстю.
Наталiя Деркач,
директор музею
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До 150-рiччя Лесi Українки
ДОЧКА ПРОМЕТЕЯ
що не завадило їй прийти до висновку:
«Нi! Я жива, я буду вiчно жити.
Я маю в серцi те, що не вмирає».

150 рокiв тому народилася вона в
сiм’ї Косачiв, щоб стати для свiту Лесею Українкою. Своєю звичайнiстю i
своєю винятковiстю – усiм вона дорога
для нас. Долею їй було даровано всього
сорок два роки, з яких тридцять вела
виснажливу вiйну з невилiковною хворобою, коли навiть яблунева пелюстка,
занесена весняним вiтром у вiкно, радувала її. Пронизливим болем звучать
рядки вiрша:
Хотiла б я вийти у чистеє поле,
Припасти лицем до сирої землi
I так заридати, щоб зорi почули. . .
Але в iншiй поезiї Леся впевнено
стверджує: «Нi! Я буду крiзь сльози
смiятись, серед лиха спiвати пiснi,
Без надiї – таки сподiватись! Жити
буду! Геть, думи сумнi!»
В iсторiю нашої культури Леся
Українка увiйшла не тiльки як вiдома
на весь свiт поетеса. Вона була щедро
обдарована iншими винятковими здiбностями: талантом до вивчення мов,
музичним хистом (певний час навiть
вагалася, чи не присвятити цiлком їй
своє життя); зовсiм юною Леся написала перший у країнi пiдручник з iсторiї
стародавнiх народiв; роками з любов’ю
збирала українськi народнi пiснi. Вона
мала тонку, вразливу душу, але гордо долала випробування в життi, «де
щастя й горе так божевiльно сплелись»,

Невмирущими впродовж усього
життя залишалися подвижництво,
обов’язок служити людям, прагнення до свободи й справедливостi. Не
даремно улюбленим героєм Лесi був
Прометей як уособлення людини нездоланної, яка в iм’я високої мети здатна
жертвувати собою. Надзвичайна обдарованiсть Лесi розкривається в силi її
фантазiї, нестримному летi уяви, що
давало змогу поетесi охоплювати зором
найвiддаленiшi обрiї свiтової iсторiї,
перейматися людськими пристрастями
як власними. Значущiсть спадщини
Лесi Українки не лише в її пронизливiй
багатограннiй поезiї, а перш за все
в її драматичному доробку, який до
сьогоднi достатньо не вивчений, а її
драматичнi поеми ще не стали окрасою багатьох українських театрiв. Її
художнє мислення сягало рiзних часiв,
життя рiзноманiтних епох i народiв.
Вдумливi читачi можуть розпiзнавати
в сюжетах давнини довколишню дiйснiсть, а узагальненi свiтовi образи давали важливий матерiал для роздумiв
про корiннi питання людського буття,
його «вiчнi проблеми». Зображуючи
єгипетську чи вавилонську давнину,
створюючи характери античної дiвчини
або раба-неофiта, вводячи в українську
лiтературу таких героїнь, як Мiрiам або
Кассандра, поетеса оспiвувала велич
людської особистостi. «В катакомбах»,
«Одержима», «Вавилонський полон»,
«На руїнах», «Кассандра», «Камiнний
господар» – ось далеко не повний перелiк iз понад двадцяти драматичних
творiв, в яких звучить хвала натурам
незламним, цiлiсним, що прагнуть до
духовної досконалостi.
Поруч з iншими українськими класиками Леся Українка наполегливо роз-

вивала сучасну лiтературну мову, вдосконалювала художню стилiстику, дбала
про лексичне й синонiмiчне збагачення
рiдної мови. Пiд шаленим вогнем ганебних царських указiв про заборони та
переслiдування української мови Леся
твердо вiрила у нездоланнiсть рiдного
слова:
Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повиннi загинуть обоє!
Неперевершеною в нашiй лiтературi за змiстом i формою залишається драма-феєрiя «Лiсова пiсня», в якiй
Леся Українка втiлює образ людини
майбутнього, для якої найважливiше
в життi – це воля. В уста лiсової Мавки
вона вкладає власнi роздуми про волю як неодмiнне для кожної людини
природнє бажання бути незалежною, бо
«як це так, щоб воля та й пропала? Це
ж так колись i вiтер пропаде?». На її переконання людина, має розвивати свої
природнi обдарування, не спускатися на
шляхи гонитви за матерiальними статками, славою, ницими потребами. Болем сповненi слова Мавки, зверненi до
коханої людини, яка знехтувала своїм
талантом музиканта та вразливою душею: «Жаль, що ти своїм життям не
змiг до себе дорiвнятись».
Рано обiрвалося життя нашої Лесi,
її пiсня, її прагнення. Сорокадворiчною
пiшла вона в iншi свiти, пiшла, не зломлена духом, сповнена гiдностi, людяностi, великого творчого горiння. Творчiсть Лесi Українки давно перетнула
українськi кордони, її твори перекладенi десятками мов свiту, а щире слово продовжує жити, починаючи вiд мальовничого українського Полiсся, де вона народилася, до далекого гiрського
Сурамi (Грузiя), де згасло її життя, й
лунає по всьому свiту.
Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та
загальної мовної пiдготовки

Свiтлої пам’ятi
ГУЗЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
22 лютого 2021 р.
на 84 роцi пiшла з
життя Людмила Миколаївна Гузенко. Гузенко Л.М. працювала в унiверситетi з
1961 року. За цей перiод пройшла шлях
вiд викладача до доцента, завiдувача
кафедри росiйської мови для iноземних
студентiв, працювала в унiверситетах
ФРН, США, викладала росiйську мову
на iнтернацiональних курсах у Фiнляндiї.
Була перекладачем з нiмецької мо-

ви у складi запорiзької делегацiї директорiв i головних iнженерiв в м. Лейпциг
(Нiмеччина (1967 р.), а також у складi
офiцiйної делегацiї в Австрiї (1982 р.).
Протягом десяткiв рокiв вела групи
аспiрантiв ЗМI, а також iнженерiв з
науково-дослiдних iнститутiв м. Запорiжжя, готувала до складання канд. мiнiмуму з нiмецької мови.
Як фахiвець з нiмецької мови, перекладала для заводiв i фабрик м. Запорiжжя iнструкцiї з монтажу та експлуатацiї до технiчного обладнання, яке прибувало з Нiмеччини. Л.М. Гузенко понад 10 рокiв керувала Запорiзьким ме-

тодичним об’єднанням кафедри та секцiї росiйської i української мов, яка працювала з iноземцями, виступала з доповiдями на мiжнародних симпозiумах
у м. Москвi, Баку, Бухарестi, а також у
Фiнляндiї, США. Людмила Миколаївна
Гузенко знаний науковець, пiдготувала два навчальнi посiбники з проблем
викладання нiмецької, української та
росiйської мов.
Вiчна пам’ять колезi та чудовiй людинi!
Колектив кафедри українознавства та ЗМП
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IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК

24 березня 2021 р.

МО В О З Н А В Ч I С Т УД I Ї
До Мiжнародного дня рiдної мови,
22 лютого, на платформi Google Meet
вiдбулася перша онлайн-зустрiч учасникiв мовознавчих студiй «Територiя
слова». Головною метою органiзаторiв
стало бажання допомогти працiвникам
нашого вишу пiдвищити рiвень знань з
української лiтературної мови, її норм,
полiпшити грамотнiсть в оформлюваннi дiлових паперiв, написаннi наукових
праць, допомогти у поповненнi лексичного запасу та у вiльному володiннi мовою.
Перша зустрiч вiдбулася за участю
доцента кафедри українознавства та загальної мовної пiдготовки, кандидата
фiлологiчних наук Iрини Воронюк. Модератором заходу була завiдувачка сектору бiблiотеки Наталiя Федько. Серед
вiдвiдувачiв – спiвробiтники кафедр
обладнання та технологiй зварювального виробництва; композицiйних матерiалiв, хiмiї та технологiй; електроприводу та автоматизацiї промислових
установок; охорони працi та навколишнього середовища; українознавства та
загальної мовної пiдготовки; наукової
бiблiотеки тощо.
Пiд час онлайн-зустрiчi вiдвiдува-

чi почули про цiкавинки, на якi багата українська мова, ознайомилися з новою редакцiєю українського правопису.
Панi Iрина акцентувала увагу слухачiв на змiнах, якi можна умовно подiлити на двi великi групи: власне змiни у написаннi слiв (без варiантiв) i
варiантнi доповнення до чинної норми.
Тож учасники онлайн-зустрiчi тепер
знають, як правильно написати слова
конвеєр, проєкт, траєкторiя; чому власнi назви Текерей, Дiкенс та iншi, подiбнi
до них, треба писати без подвоєння приголосних; чому пiв хвилини, пiв Києва, пiв аркуша треба писати окремо, а
пiвколо, пiвкуля, пiвдень разом. Наприклад, такi слова, як: вебсайт, флешiнтерв’ю, нанокомп’ютер, макромолекула,
топменеджер, мiкрохвилi (але: мiкроЕОМ) та iншi. Також дiзналися, що
у написаннi слiв лауреат/лавреат, кафедра/катедра, ефiр/етер та деяких
iнших слiв допускається правописна
варiантнiсть. Варiативний правопис мають також i певнi iменники в родовому
вiдмiнку: гiдностi/гiдности, незалежностi/незалежности, радостi/радости та
iн.
З матерiалами, використаними пiд

час першої зустрiчi, можна ознайомитися, завiтавши до бiблiотеки (зала мистецтвознавчої лiтератури, ауд. 516).
Також всi охочi можуть записатися на
подальшi заняття, якi вiдбуватимуться поки що раз на мiсяць в онлайнформатi, отримати необхiдну iнформацiю за телефонами: (061) 7-698-616,
(061) 7-698-466. Надалi сподiваємося на
офлайн-зустрiчi, за якими всi вже дуже скучили. Плануємо зустрiтися наприкiнцi березня. Конкретну дату буде
оголошено пiзнiше.
Тож завiтайте до нас! Пiдвищуйте
свiй рiвень знань з української мови,
тренуйтеся вiльно володiти нею!
Наталiя Федько,
зав. сектору наукової бiблiотеки

ДЕНЬ РIДНОЇ МОВИ
За щорiчною традицiєю, святкуючи
Мiжнародний день рiдної мови, згадуємо мiжвишiвську наукову мовну конференцiю. Iнiцiатором та iдейним натхненником конференцiї вже 16 рiк поспiль
є доцент кафедри українознавства та
ЗМП, доктор фiлософiї у фiлогiчних
науках Онуфрiєнко Галина Сергiївна.
В органiзацiї конференцiї цього року
також узяли участь й iншi фiлологи
кафедри українознавства та ЗМП, зокрема Бiленко Т.Г., Воронюк I.В., Мантуло Н.Б. Цьогорiчний захiд був присвячений ювiлею – 120-рiччю нашого
унiверситету.
Епiдемiя внесла деякi корективи,
тому i пленарнi засiдання, i робота
трьох секцiй перемiстилися в онлайнпростiр. У XVI Мiжвишiвськiй науковiй
iнтернет-конференцiї «Науковi школи,
професiйнi династiї, видатнi персоналiї
«Запорiзької полiтехнiки»: вiд механiкотехнiчного училища до сучасного нацiо-
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нального унiверситету» взяли участь
студенти i викладачi всiх запорiзьких
унiверситетiв, представники багатьох
ЗВО України та закордонних наукових
установ.
Учасники мали змогу переглянути
вiртуальнi книжковi галереї наукових
здобуткiв iсторикiв та лiнгвiстiв кафедри українознавства та ЗМП, ознайомитися з презентацiєю про лауреатiв
Державної премiї України – професорiв НУ «Запорiзька полiтехнiка», а
також про досягнення професорськовикладацького складу технiчних та гуманiтарних кафедр унiверситету.
Протягом чотирьох днiв (9-12 листопада 2020 р.) вiдбувалися цiкавi онлайнзустрiчi, кориснi дискусiї, обмiни науковими iдеями. Плiдна робота надихає
на подальшi дослiдження в царинi гуманiтаристики.

Vivere est cogitare!
Жити значить мислити!
Вiтаю всiх органiзаторiв та
учасникiв XVI Мiжвишiвської
наукової iнтернет-конференцiї
«Науковi школи, професiйнi
династiї, видатнi персоналiї
«Запорiзької полiтехнiки»: вiд
механiко-технiчного училища
до сучасного нацiонального
унiверситету» з початком цього чудового заходу та з Днем української
писемностi та мови!
Науковими та професiйними досягненнями я завдячую перш за все своїй Alma Mater
– Нацiональному унiверситету «Запорiзька
полiтехнiка», який я закiнчив у 2011 роцi за
спецiальнiстю «Мiжнароднi вiдносини». Дуже вдячний всiм своїм викладачам та науковим керiвникам за якiсну бакалаврську освiту, а зокрема органiзаторцi сьогоднiшньої конференцiї – Онуфрiєнко Галинi
Сергiївнi. Бажаю творчих та професiйних
злетiв!
Щиро вiтаю всiх вас з Iсландiї!

Г.М. Волинець,
доцент каф. журналiстики

Андрiй Гладiй
Dr. PhD у полiтичних науках
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