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ПIДСУМКИ ВИБОРIВ РЕКТОРА ВIД 25 ТРАВНЯ 2021
та проведення виборiв були на належному рiвнi, а волевиявлення вiдбувалося
чесно i прозоро.

25 травня 2021 року, у Нацiональному унiверситетi «Запорiзька полiтехнiка» вiдбувся II-й тур виборiв ректора.
Голосування проходило на шести дiльницях з 9:00 до 15:00. Голосували науковi, науково-педагогiчнi i педагогiчнi штатнi працiвники унiверситету, а
також представники студентства та iнших штатних працiвникiв, обранi шляхом таємного голосування. Органiзацiя

Вiдповiдно до статтi 42 Закону України «Про вищу освiту»
при
пiдрахунку
голосiв
виборцiв виборча комiсiя встановила:
1. Кiлькiсть виборцiв
1306
2. Кiлькiсть виготовлених 1306
виборчих бюлетенiв
3. Кiлькiсть виборцiв, якi 1227
отримали виборчи бюлетенi для голосування
4. Кiлькiсть невикориста79
них виборчих бюлетенiв
для голосування
5. Кiлькiсть виборчих бю- 1227
летенiв, виявлених у
скринцi для голосвання

6.

Кiлькiсть виборчих бюлетенiв для голосування,
визнаних недiйсними
Голоси розподiлилися так:
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Грешта Вiктор Леонiдович – 571 голос (43,721% вiд кiлькостi виборцiв);
Гугнiн Едуард Анатолiйович – 567 голосiв (43,415% вiд кiлькостi виборцiв);
не пiдтримали жодного кандидата
близько 6% вiд кiлькостi виборцiв.
Бiльш детальну iнформацiю можна дiзнатися на сайтi унiверситету - https://zp.edu.ua/shchodo-vyborivrektora-2021
За результатами не перемiг жоден з
кандидатiв.

УЧАСТЬ НУ «ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА» У ЗАХОДI «ЕРАЗМУС+ ДНI ДЛЯ МОЛОДI УКРАЇНИ:
ZOOM EDITION – SOUTH-EAST»
Вiд НУ «Запорiзька полiтехнiка» у
заходi через Zoom взяли участь представники вiддiлу мiжнародної дiяльностi, координатор програми академiчної мобiльностi Еразмус+ в НУ «Запорiзька полiтехнiка» проф. кафедри
програмних засобiв Галина Табунщик,
керiвник Центру iнтернацiоналiзацiї та
мiжнародного спiвробiтництва Дмитро
Плинокос, викладачi кафедри загальноправових та полiтичних наук, кафедри
мiжнародних економiчних вiдносин, а
також студенти.
Команда Нацiонального Еразмус+
офiсу в Українi (Проєкт ЄС) спiльно
з Erasmus Student Network Kyiv 26
квiтня 2021 р. провели «ЕРАЗМУС+
ДНI для молодi України: Zoom edition –
SOUTH-EAST» щодо можливостей навчання i практики, викладання та стажування в провiдних європейських унiверситетах, молодiжних обмiнiв та волонтерства в межах Програми Європейського Союзу Еразмус+. Захiд вiдбувся за пiдтримки Представництва ЄС
в Українi у спiвпрацi з Мiнiстерством
освiти i науки України, Мiнiстерством
молодi та спорту України, Євродеск
Україна, Iнформацiйним центром Еразмус+ молодь та Європейський корпус
солiдарностi, закладами вищої освiти,
студентами-учасниками обмiнiв Еразмус+ та випускниками Еразмус Мундус.

Захiд складався з двох частин:
презентацiї спiкерiв та спiлкування в
breakout rooms у Zoom.
Презентацiю щодо нової Програми
Еразмус+ на 2021-2027 рр., а також про
можливостi саме для українських ЗВО
та iнших органiзацiй провела Катерина Жданова, менеджер НЕО в Українi
(проєкт ЄС). Спiкер зосередила увагу
на особливостях та нових принципах
Програми: мiжнародний вимiр, iнклюзивнiсть, дiджиталiзацiя та екологiя.
Панi Катерина розповiла також про iндивiдуальнi освiтнi можливостi в межах Еразмус+: обмiни для студентiв на
навчання та практику; обмiни для працiвникiв ЗВО на стажування, викладання та пiдвищення квалiфiкацiй; повний
курс навчання у магiстратурi Еразмус
Мундус для студентiв IV курсу та ви-

пускникiв без вiкових обмежень.
Владислав Таяновський, менеджер
освiтнiх проєктiв Erasmus Student
Network Kyiv, презентував ESN та можливостi для студентiв. Спiкер, зокрема,
звернув увагу на волонтерство в межах
ESN та можливостi створення такого
осередку в закладах вищої освiти України.
У breakout room вiд НУ «Запорiзька
полiтехнiка» з презентацiєю виступила
проф. кафедри ПЗ Галина Табунщик.
Вона розповiла про iснуючi можливостi для студентiв «Запорiзької полiтехнiки» взяти участь у програмi академiчної мобiльностi, зокрема про наших
мiжнародних партнерiв та досвiд участi
студентiв та викладачiв унiверситету в
програмi академiчної мобiльностi.
Всi учасники змогли дiзнатися про
молодiжнi обмiни, волонтерство та
навчання за спiльною магiстерською
програмою Еразмус Мундус, а також поспiлкуватися з координаторами та студентами-учасниками проєктiв мобiльностi Еразмус+ iз провiдних
унiверситетiв пiвденно-схiдних областей України.
Лариса Дуйко,
пров. фах. вiддiу ВМД та РIС
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБIТ IЗ СОЦIОЛIНГВIСТИКИ

Пiдбито пiдсумки Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робiт

з галузей знань i спецiальностей у
2020/2021 навчальному роцi (галузь
знань – соцiолiнгвiстика)
Студент «Запорiзької полiтехнiки» –
учасник всеукраїнського етапу конкурсу студентських наукових робiт з галузей знань i спецiальностей
21 квiтня 2021 року вiдбувся II тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт iз соцiолiнгвiстики.
Гарною новиною стало те, що студент 2
курсу iнженерно-фiзичного факультету
Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка» Владислав Хижняк (науковий керiвник – кандидат фiлологiчних наук, доцент кафедри українознавства та загальної мовної пiдготовки Iрина Воронюк) був запрошений до участi
у всеукраїнськiй пiдсумковiй науковiй
конференцiї учасникiв конкурсу.
Пiсля здобуття призового мiсця у
I турi, проведеному на базi нашого

унiверситету, Владислав Хижняк гiдно представив «Запорiзьку полiтехнiку»
серед iнших українських закладiв вищої освiти у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана Франка –
базовому вищому навчальному закладi
з проведення конкурсу.
Зважаючи на те, що конкурентами Владислава, студента технiчної спецiальностi, були здебiльшого майбутнi
фiлологи i перекладачi, якi i стали переможцями, члени журi конкурсу вiдзначили величезний внесок кафедри українознавства та загальної мовної пiдготовки Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка» у розвиток творчих здiбностей, мовного чуття молодi
технiчних спецiальностей.
Вiтаємо Владислава Хижняка i його наукового керiвника Iрину Воронюк!
Кафедра українознавства та ЗМП

18 травня – Мiжнародний день музеїв
«МАЙБУТНЄ МУЗЕЇВ: ВIДНОВЛЕННЯ I ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ»
Тому в розробленнi перебуває проєкт
«Майбутнє України», спрямований, з одного боку, на зацiкавлення школярiв
стати студентами нашої «машинки», а з
iншого – втримати обдаровану молодь
у нашiй державi. Зрозумiло, що лише
через вивчення та дослiдження iсторiї
України можливе повноцiнне виховання громадянина. I наша мета – своєю
активною дiяльнiстю всiляко сприяти
поглибленню зазначених процесiв.

Мiжнародна рада музеїв IСОМ вважає, що «зараз настав час переосмислити нашi стосунки з громадами, яким ми
служимо, експериментувати з новими
моделями творення культури та рiшуче пiдтвердити суттєву цiннiсть музеїв
для побудови справедливого та стiйкого
майбутнього».
Сьогоднi музей – це соцiальний iнститут збереження, презентацiї i трансляцiї iсторичної, культурної, технiчної
спадщини української нацiї. Орiєнтуючись на це визначення, завданням
Музею iсторiї технiчного прогресу НУ
«Запорiзька полiтехнiка» є залучення
до роботи всiх соцiальних iнституцiй.

якомога ширше розгортати свою роботу. Доцiльно здiйснювати науковометодичне
керiвництво
пiд
час
пiдготовки студентами рефератiв,
тез, статей тощо. Специфiка роботи музейникiв зобов’язує їх рiшуче долучатися до навчальновиховного
процесу
унiверситету.

Одним з головних завдань музею
є науково-просвiтницька дiяльнiсть.
Ми повсякчас приєднуємось до цiкавих науково-практичних конференцiй
унiверситету, факультетiв, якi проводяться з метою збереження iсторiї
пам’ятi про визначнi вiтчизнянi здобутки науково-технiчної та iнженерноконструкторської думки, створення
цiлiсної iсторичної картини розвитку
науки i технiки в Українi, ознайомлення
з видатними вiтчизняними творцямипершопрохiдниками в рiзних галузях
науково-технiчної творчостi, виховання
студентської молодi на прикладах високих досягнень попереднiх поколiнь
iнженерiв i науковцiв.
Не можна не згадати i про Другу свiтову вiйну, яка залишила велику рану у життi нашої держави i нашого ЗВО. Музейнi працiвники понад
рiк працюють над написанням книги
про випускникiв та викладачiв нашого унiверситету в роки вiйни. Кожна
загибла людина навiчно закарбувалася в народнiй пам’ятi. Запрошуємо всiх
небайдужих приєднатися i надати матерiали про наших героїв вiйни.
Спiвробiтники музеїв зобов’язанi

Нам хотiлося б бiльше плiдної спiвпрацi з кафедрами, факультетами, науковцями унiверситету. Маємо надiю з
новим керiвництвом унiверситету здiйснити модернiзацiю музею за допомогою
новiтнiх технологiй. I звичайно, робити все, аби до нас приходили школярi,
молодь, адже саме вiд них залежить
майбутнє України.
Наталiя Деркач,
директор музею
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ВIТАЄМО
БОГДАНОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРIВНУ
з ювiлеєм!
ЇЇ знають усi, хто навчався або працював у «МАШИНЦI». Пам’ятають її
уважнiсть, серйознiсть, принциповiсть,
комунiкабельнiсть. З 1966 року працювала на рiзних посадах: старшим
технiком, iнженером, старшим iнженером, провiдним iнженером, науковим
працiвником, начальником патентноiнформацiйного вiддiлу, старшим викладачем кафедри «Полiтологiя та право» до 2011 року. На сьогоднi – членкиня Ради ветеранiв Вознесенiвського
району.
У складi студентського загону «Комсомолець» (1972 р.) працювала кухарем.
Загiн зводив будинки для жителiв мiста
Полуй (Заполяр’я). Людмила Федорiвна
була єдиною жiнкою з 29 бiйцiв загону.
Виконувала громадськi доручення: була деканом, викладачем (19711981рр., 1998-2000рр.) факультету патентознавства громадського унiверситеПОДIЛIТЬСЯ З НАМИ СПОГАДАМИ!

ту при ЗДТУ; членом комiсiї профкому ЗДТУ (дитячий сектор); генеральним директором Запорiзького обласного
фонду соцiального захисту, пiдтримки
i допомоги вченим України та членам їх
сiмей (2015 р.).
За свою працю нагороджена Почесною грамотою Мiнiстерства освiти
СРСР за перше мiсце роботи факультету «Патентознавство» серед факультетiв громадських унiверситетiв
(СРСР) 1981 р.; медаллю «Ветеран працi» – 1991 р.; Почесною грамотою Мiносвiти України за виховну роботу серед
студентської молодi та органiзацiю студентських олiмпiад 1997 р.
Бажаємо Людмилi Федорiвнi яскравих вражень i емоцiй. Хай Вам завжди
таланить у життi, будьте здоровi та
щасливi!
Колектив кафедри МВ та I

був вiдкритий для репостiв – так ми зможемо розмiстити
його на сторiнцi групи (тому перевiрте свої налаштування
конфiденцiйностi i оберiть «доступно всiм»);
не забудьте про хештег #моя_машинка – за допомогою
нього ми побачимо вашу розповiдь.
Вже зараз за хештегом #моя_машинка – десятки розповiдей та сотнi фото наших випускникiв! Долучайтесь –
авторам найпопулярнiших дописiв гарантуємо подарунки!
Марина Зiнченко,
заступник голови профкому студентiв, аспiрантiв та докторантiв

УВАГА

КОНКУРС!

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

У квiтнi за iнiцiативи Асоцiацiї випускникiв ЗНТУ (ЗДТУ,
ЗМI) та профкому студентiв унiверситету стартував фотоконкурс «Ми всi iз «Машинки – i це пронесем крiзь життя».
Ми впевненi, що в кожного з багатотисячної спiльноти
випускникiв та студентiв нашого унiверситету залишилось
багато спогадiв про роки, проведенi в стiнах «Машинки», тож
запрошуємо i вас взяти участь!
Умови простi:
шукайте сторiнку «Полiтехнiки» у мережi Facebook
(@nuzaporizkapolitekhnika);
зробiть пост на своїй сторiнцi (або навiть не один: кiлькiсть
постiв вiд одного учасника – не обмежена!) з вiдмiткою
сторiнки унiверситету i таким текстом: «Беру участь у фотоконкурсi «Ми усi – iз «Машинки» – i це пронесем крiзь
життя»;
обов’язково додайте до нього фото, пов’язане з унiверситетом та унiверситетським життям. Бажано, щоб запис

.
.
.
.
.
.
.
.

завiдувача кафедри «Менеджменту»
завiдувача кафедри «Економiчної теорiї та пiдприємництва»
завiдувача кафедри «Фiнанси, банкiвська справа та
страхування»
завiдувача кафедри «Програмних засобiв»
завiдувача кафедри «Будiвельного виробництва та
управлiння проектами»
завiдувача кафедри «Захист iнформацiї»
завiдувача кафедри «Нарисна геометрiя, iнженерна
та комп’ютерна графiка»
завiдувача кафедри «Теорiї та практики перекладу»
завiдувача кафедри «Iноземних мов»
завiдувача кафедри «Електричних та електронних
апаратiв»
завiдувача кафедри «Теоретичної та загальної електротехнiки»

– 1;
– 1;
– 1;
– 1;
– 1;
– 1;
– 1;
– 1;
– 1;
– 1;
– 1.

Термiн подання заяв та документiв – 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
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Практикум з української
ДЕЯКI ОСОБЛИВОСТI ВЖИВАННЯ IМЕННИКIВ
значення дiї – висловлювання (думок,
почуттiв); у всiх iнших випадках – iменник вираз: вираз обличчя, вираз а+в=с
(математ.).

Мова кожного народу має свої виразнi, тiльки їй притаманнi властивостi
щодо певних правил сполучення звукiв
у словах, слiв у словосполученнях та
реченнях, вибору з-помiж сотень тисяч
потрiбного для певного контексту слова,
чiткого розумiння закрiпленого за ним
лексичного значення. Людина може володiти багатьма мовами, але найкраще,
найдосконалiше вона має знати рiдну
мову. Саме в рiдному словi збереглося
вiдлуння iсторичних подiй, вiрування,
погляди – все духовне життя народу.
Саме мова є найважливiшим i наймiцнiшим зв’язком, що з’єднує вiджилi,
нинiшнi й майбутнi поколiння в одне
велике iсторичне цiле. Мови вiдрiзняються одна вiд одної не тiльки словами, а й словозмiною, пiдпорядкуванням слiв у реченнi, особливiстю фразеологiзмiв, прислiв’їв i приказок, що
надають їм своєрiдного, неповторного
звучання. Надзвичайно важливо обирати потрiбне слово, особливо в умовах
функцiювання в країнi кiлькох мов, що
властиво й нашiй державi. Взаємодiя
мов у таких обставинах є цiлком природною, але часто людина плутає, змiшує слова рiзних мов, наслiдком чого
створюється мовний покруч, тобто суржик, який призводить до мовної безграмотностi особи.
Наша сьогоднiшня розмова стосуватиметься правильного розумiння лексичного значення iменникiв, уживання
яких далеко не завжди є виправданим.
Вираз чи вислiв. Там, де йдеться
про думку чи мiркування, слiд уживати вислiв (влучний вислiв), а на по-
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Вiдношення, взаємини, стосунки,
вiдноснiсть. Щодо людей треба вживати слова стосунки, вiдносини, взаємини: вiдносини мiж країнами, стосунки в
сiм’ї чи колективi, взаємини мiж двома
особами. Слово вiдношення доречне лише як термiн у математицi, фiлософiї
та логiцi, поруч з ним у науковiй термiнологiї iснує слово вiдноснiсть (теорiя
вiдносностi). У мовленнi часом чуємо
похiднi слова, як-от: по вiдношенню, у
всiх вiдношеннях замiсть яких слiд користуватися висловами з усякого погляду, як не подивись, з усiх бокiв, усебiчно, у всiх планах, стосовно, а також
прийменники щодо, про.
Вiдсутнiсть, присутнiсть, наявнiсть,
брак. Слова вiдсутнiсть, присутнiсть
уживаються тiльки тодi, коли мовиться
про людей (вiдсутнiсть чи присутнiсть
на зборах, свiдкiв, глядачiв тощо). Щодо iнших понять по-українськи звучатиме бракує, брак, нема: брак досвiду,
бракує часу, нема занять.

кий); вiд нього твориться зменшена
форма майданчик (будiвельний майданчик, дитячий майданчик).
Заступник i замiсник. Заступник
– особа, що виконує певну службову
функцiю постiйно (заступник директора); замiсник – тимчасовий виконувач
обов’язкiв.
Книга i книжка. Книга – грубий
фолiант (книга вхiдних i вихiдних документiв, бухгалтерська книга, книга
– Святе письмо); в iнших випадках
– книжка (художня книжка, трудова
книжка).
Нагода й пригода. Нагода означає
випадок, що зумовив певну дiю (при нагодi, трапилася нагода); слово пригода
вказує на якусь подiю (кожна пригода –
до мудростi дорога).
Особа й особистiсть. Слово особа означає одну людину, iндивiд (вiдома особа, багато осiб); слово особистiсть означає iндивiдуальнiсть
людини, сукупнiсть її духовних i
фiзичних властивостей (авторська
особистiсть, особистiсть викладача).

Iнтерес i цiкавiсть. Слово iнтерес
має насамперед значення користь, зиск:
дбати про свiй iнтерес, спiльнi iнтереси;
в iнших випадках слiд користуватися
словами цiкавiсть, цiкавий, цiкаво: читати з цiкавiстю, цiкаво знати, цiкавий
матерiал.
Письменнiсть i писемнiсть. Слово
писемнiсть – це позначання слiв вiдповiдними графiчними знаками (писемнiсть схiднослов’янських племен); письменнiсть – умiння людини передати на
письмi свою думку й читати написане
(суцiльна письменнiсть народу).
Площа i майдан. Слово площа є
просторовим чи геометричним поняттям (площа забудови, площа трикутника); майдан – незабудоване мiсце,
де сходиться кiлька вулиць (майдан
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Отже, добираючи потрiбне слово,
слiд чiтко розумiти його лексичне значення, враховувати контекст, постiйно
працювати над розширенням лексикону. Джерелами полiпшення культури
мовлення мають слугувати вiковi традицiї нашої мови, українська класична
лiтература, словники, жива народна мова.
Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та
загальної мовної пiдготовки
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