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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»

ВИБОРИ РЕКТОРА НУ «ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА»
28 вересня вiдбувся другий тур третього етапу виборiв
ректора НУ «Запорiзька полiтехнiка». Переможця не виявлено. Жоден з кандидатiв не набрав 50 вiдсоткiв +1 голос iз
числа виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi.
Згiдно з протоколом лiчильної комiсiї, у виборах взяли
участь 1193 особи.
За Вiктора Грешту проголосувало 588 виборцiв (49.29%).
За Едуарда Гугнiна проголосувало – 505 (42.33%).
Недiйсними визнанi 13 бюлетенiв (1.09%).
Проти всiх проголосувало 87 виборцiв (7.29%).
Бiльш докладну iнформацiю можна дiзнатися на сайтi:

https://zp.edu.ua/shchodo-vyboriv-rektora-veresen-2021
Мiнiстерство освiти i науки України призначило провести вибори ректора Нацiонального унiверситету «Запорiзька
полiтехнiка» 22 грудня 2021 р.

МIЖУНIВЕРСИТЕТСЬКА МЕРЕЖА НАВЧАЛЬНИХ КУРСIВ

У межах мiжнародного проєкту Нiмецької служби академiчних обмiнiв
DAAD Virtual Master Cooperation in
Data Science (VIMaCs) консорцiумом нiмецьких та українських унiверситетiв
створено мережу iнтегрованих мiж собою навчальних порталiв з науки про
данi. НУ «Запорiзька полiтехнiка» у
проєктi представлений кафедрою програмних засобiв, яка є випусковою зi
спецiальностей 121 Iнженерiя програмного забезпечення та 122 Комп’ютернi
науки.
Студенти кафедри програмних засобiв вiдтепер мають безкоштовну можливiсть отримати доступ до вивчення
низки англомовних курсiв з аналiзу даних, машинного навчання, збирання та
оброблення даних, хмарних технологiй,
розроблених провiдними викладачами i
науковцями унiверситетiв консорцiуму.
Кафедра програмних засобiв НУ
«Запорiзька полiтехнiка» в межах
проєкту DAAD ViMaCs розробила
курс «Artificial Intelligence and Data
Analytics» («Штучний iнтелект та
аналiз даних»), де зав. каф. ПЗ Субботiним С.О, та проф. цiєї ж кафедри Г.В.
Табунщик представили актуальнi матерiали в такому складi: вiдеовступ до
курсу, презентацiї з тем: мова Python

для аналiзу даних, обчислювальний iнтелект для технiчного та бiомедичного
дiагностування, вибiрки даних для побудови iнтелектуальних моделей, гешувальнi перетворення даних для зменшення розмiрностi в задачах дiагностики та розпiзнавання, показники якостi
моделей на основi дерев рiшень та лiсу
дерев рiшень, контрольоване машинне
навчання на Python, а також методичнi
рекомендацiї до лабораторних робiт та
самостiйної роботи й тестами за темами.

забезпечення освiтнього процесу (начальник – А.Є. Савчук, пров. iнженер – О.А. Єрмоленко). Значну пiдтримку кафедрi у збираннi та налагодженнi серверу надала компанiя
Freshcode (А. Бармiн, В. Гаркуша).

Оперативне пiд’єднання сервера до
силових мереж унiверситету забезпечено АГЧ НУ «Запорiзька полiтехнiка»
(проректор М.В. Чечель).

Створення та налагодження окремого навчального порталу НУ «Запорiзька полiтехнiка» мiжунiверситетської мережi на базi засобiв: доцента, к.т.н. Т.I. Каплiєнко, пров. iнженера Р.О. Шломи. Збирання та налагодження окремого сервера для пiдтримки порталу здiйснено спiвробiтниками кафедри програмних засобiв
(доцентом, к.т.н. С.Ю. Скрупським,
зав. лаб. М.О. Андреєвим, зав. лаб.
М.В. Калiнiною) за пiдтримки Центру
iнновацiй та iнформацiйно-технiчного

Органiзацiйну допомогу щодо видiлення примiщень для нової лабораторiї
кафедри програмних засобiв, де розмiщено сервер, та закупiвлi обладнання
коштом проєкту DAAD ViMaCs надали з боку адмiнiстрацiї НУ «Запорiзька
полiтехнiка»: екс-ректор, д.т.н., проф.
С.Б. Бєлiков, в.о. ректора, проректор
з НПР та ВС, к.т.н., проф. С.Т. Яримбаш, перший проректор, д.соц. н, доцент Е.А. Гугнiн, заст. гол. бухгалтера
I.Ю. Власова.
Доступ до курсiв мiжунiверситетської системи Moodle можливий у робочi днi (понедiлок-п’ятниця) з 9-00 до
15-00 за київським часом за адресою:
http://dee.zp.edu.ua/.

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв
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СЕМIНАР IЗ ТЕХНIКИ АВТОМАТИЗАЦIЇ <
<FESTO
Пiд час змагань iз мехатронiки тренери команди кафедри електропривода
i автоматизацiї промислових установок
НУ «Запорiзька полiтехнiка» доценти
Володимир Осадчий i Олена Назарова
познайомилися з представниками ДП
«FESTO» Євгеном Риженком i Костянтином Бережком, якi розповiли, що подорожують мiстами України й знайомлять спецiалiстiв промислових пiдприємств iз продукцiєю фiрми «FESTO»,
навчальними стендами та програмами.
Зважаючи на те, що кафедра вже
мала успiшний досвiд проведення аналогiчних семiнарiв iз Siemens i Pilz,
з’явилась iдея провести семiнар у
«Запорiзькiй полiтехнiцi» й запросити не тiльки пiдприємцiв, а й студентiв, аспiрантiв, викладачiв та спiвробiтникiв технiчних спецiальностей.

Спочатку семiнар планувався весною, але карантиннi обмеження завадили цьому. I от нарештi 14-15 вересня
2021 року в НУ «Запорiзька полiтехнiка» було проведено семiнар з технiки
автоматизацiї «FESTO».
Заходи семiнару були запланованi
на два днi: 14 вересня – для фахiвцiв та студентiв унiверситету; 15 вересня – для представникiв пiдприємствзамовникiв. За попередньою реєстрацiєю, на перший день було зареєстровано 75 учасникiв: ВСП «Запорiзький фаховий коледж комп’ютерних технологiй НУ «Запорiзька полiтехнiка»,
студентiв, викладачiв та спiвробiтникiв
унiверситету. На другий день для представникiв пiдприємств-замовникiв були
зареєстрованi спiвробiтники ПАТ «Запорiжсталь», ЧАО «Днiпроспецсталь»,
ВАТ «Запорiзький ливарно-механiчний
завод», ДП «Iвченко Прогрес», ВАТ
«Завод ХiТ технологiя», ТОВ «ДЕМЗ»,
ТОВ НВО «ЕТНА», ВАТ «Техносенс»,
TeraWatt Group, Triada, ТОВ АСУ IН-

ЖИНIРИНГ, ТДВ «Запорiзький хлiбокомбiнат №1», Кронас, ТОВ «ТД Дельта», ВАТ «Консорцiум «Енергомашекологiя», ПрАО «Вега Плюс», ТОВ «Житомиренергосервiс», ВАТ «ДП СВ Альтера
Запорiжжя», ТОВ «Азов-Контролз».
Вiдкрили семiнар та привiтали
всiх учасникiв проректорка з науковопедагогiчної роботи та питань перспектив розвитку унiверситету, д.т.н. Шило Галина Миколаївна та доцентка кафедри електропривода i автоматизацiї
промислових установок, к.т.н., Назарова Олена Сергiївна.
Ознайомленням з «iсторiєю знайомства» викладачiв унiверситету з представниками фiрми «FESTO» стала презентацiя про вагомi результати участi
i перемоги на мiжнародному та всеукраїнському рiвнi в конкурсах студентських наукових робiт та олiмпiадах
з електромеханiки, автоматизацiї, зокрема рiзноманiтними змаганнями з мехатронiки: Mechatronic Battle у межах
INTERPIPE TechFest, Всеукраїнськiй
студентськiй олiмпiадi «Мехатронiка
в машинобудуваннi», Всеукраїнському конкурсi професiйної майстерностi WORLDSKILLS, у яких матерiальною базою змагань є навчальнi стенди
«FESTO».
Основними спiкерами семiнару були Євген Риженко, керiвник дидактики
ДП «FESTO», та Костянтин Бережко,
менеджер по ключовим замовникам ДП
«FESTO». Євген зробив доповiдь з презентацiєю про досвiд реалiзацiї проєктiв щодо оснащення навчальних лабораторiй в Українi, WorldSkills – мiжнароднi змагання з професiйної майстерностi у компетенцiї «Мехатронiка»
та її розвиток в Українi, а також про
Iндустрiю 4.0 та компетентностi спецiалiстiв майбутнього. Костянтин, використовуючи величезну кiлькiсть демонстрацiйного обладнання, ознайомив зi
стандартними компонентами пневматики: засобами пiдготовки повiтря, пневморозподiльниками, пневмоцилiндрами,
особливостями розводки пневмомережi.
Зробив
огляд
контролерiв
i
периферiї
(вiддалених
модулiв
входiв/виходiв):
пiд’єднання
до
контролерiв верхнього рiвня за
Profinet, ProfiBus DP, Modbus TCP/IP,
EtherNet/IP, EtherCAT; протоколу
IO-Link; CoDeSys; огляд арматури i
клапанiв: засувки батерфляй, кульовi
крани, сiдловi i мембраннi клапани;
електроцилiндрiв, серво- i крокових
двигунiв; шаф керування на базi компонентiв «FESTO».
Розглянув особливостi роботи електромеханiчних манiпуляторiв, проде-

монстрував у презентацiї перспективи
розробки бiонiчних манiпуляторiв, чим
неабияк вразив усiх учасникiв семiнару.
У межах семiнару за пiдтримки та
безпосередньої участi Деркач Наталiї
Володимирiвни, директорки музею НУ
«Запорiзька полiтехнiка», було органiзовано двi екскурсiї до музею унiверситету: у перший день – для студентiв,
а в другий день – для представникiв
пiдприємств.
Окрiм цього, доцентами Осадчим В.В., Крисаном, Ю.О., Кулиничем Е.М. для гостей унiверситету було
проведено екскурсiю найцiкавiшими лабораторiями кафедри електропривода i
автоматизацiї промислових установок,
де вiдвiдувачам продемонстрували навчальне обладнання, розробки студентiв
та провiдних викладачiв кафедри.
Старший лаборант кафедри ЕПА
i керiвник гуртка «Школи операторiв дронiв» Пазiй О.С. ознайомив
з його дiяльнiстю, пiсля чого екскурсанти вiдвiдали вiдкриту лабораторiю – iнновацiйний простiр для
спiвпрацi науки, освiти та бiзнесу
«TechnoHUB НУ «Запорiзька полiтехнiка», де cтарший викладач кафедри
iнформацiйних технологiй електронних засобiв Писарський А.О. розповiв про особливостi обладнання та
можливостi використання для освiтян.

Щира вдячнiсть усiм працiвникам
структурних пiдроздiлiв унiверситету
за пiдтримку, участь та допомогу в органiзацiї та проведеннi семiнару, а також викладачам, якi органiзували вiдвiдування цього заходу разом зi студентами.
Сподiваємося, що невдовзi завдяки
плiднiй спiвпрацi фiрми «FESTO», адмiнiстрацiї «Запорiзької полiтехнiки» та
викладачiв, не байдужих до майбутнього нашого унiверситету, з’явиться матерiальна база для вивчення сучасних
засобiв автоматизацiї та пiдготовки студентiв i школярiв до рiзноманiтних змагань з мехатронiки.
Олена Назарова,
доцент кафедри електропривода i
автоматизацiї промислових установок
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Незабутнi
НАУКОВЕЦЬ. КЕРIВНИК. ВИКЛАДАЧ.

15 квiтня 2021 року перестало битися
серце видатного вченого, доктора технiчних
наук, професора, лауреата державної премiї
України в галузi науки i технiки, директора машинобудiвного iнституту Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка»
Iвщенка Леонiда Йосиповича.
Моє перше знайомство з Леонiдом Йосиповичем вiдбулося у 2004 роцi. Тiльки закiнчивши школу, я склав iспити i вступив
на спецiальнiсть «Металорiзальнi верстати
i системи», яка базується на кафедрi металорiзальних верстатiв та iнструментiв, завiдувачем якої був саме Леонiд Йосипович.
Крiм того, на той час вiн уже був директором
машинобудiвного iнституту.
Доктор технiчних наук, професор, звичайно, така постать викликала повагу i навiть деяке побоювання та тремтiння пiд час
особистих зустрiчей i розмов. Але з кожною
наступною лекцiєю, практичним заняттям,
лабораторною роботою, особистою зустрiччю тощо Леонiд Йосипович ставав до нас

ближчим i закохував у свою особистiсть.
Завжди ввiчливий i найчастiше усмiхнений, людина, яка випромiнювала позитив
i програмувала на гарний настрiй. Є такий
тип викладачiв, виходячи з лекцiї якого почуваєшся легко i вiдчуваєш у собi сили i наснагу для подальшого навчання, навiть якщо
це вже була 4 пара. Завжди кiлька доречних жартiв: добрих, ввiчливих, про людей i
про себе, декiлька настанов, зауважень i в
результатi – цiкава розмова, дiалог мiж викладачем i студентом, який збагачує i надихає. Студентам хотiлося прийти на наступну
лекцiю не тому що так треба i це якийсь
обов’язок, а тому, що там було насправдi цiкаво.
Кожному студентовi Леонiд Йосипович,
за необхiдностi, завжди придiляв увагу.
Вислуховував проблему, давав свої поради i
настанови, у будь-якiй ситуацiї шукав шляхи для виходу зi складної ситуацiї, але нiколи не поступався своїми принципами. Не
знаєш матерiал – iди вчи далi, знаєш – отримаєш те, що заслуговуєш.
Мене завжди дивувала в ньому здатнiсть
спокiйно, без зайвих емоцiй доносити свої
думки, зауваження, накази тощо. Менi важко взагалi згадати, коли вiн пiдвищував голос на студентiв чи викладачiв кафедри. Говорив завжди спокiйно, ввiчливо, але так
вибудовував розмову, так доносив свої думки до спiврозмовника, що той не мав iншого
виходу, окрiм як погодитись, прийняти його
точку зору.
Вiн завжди вдало доносив свої думки.
Спокiйно вислуховував спiврозмовника, ставив запитання, мiг вступити в невеличку
дискусiю, а потiм робив висновки i пропонував свої судження стосовно порушеного
питання.
Обговоренню наукового матерiалу: дисертацiй, статей, тез – Леонiд Йосипович
мiг придiляти по 1-2 години. Усi матерiали
Леонiд Йосипович дуже прискiпливо опрацьовував, зауваження виписував на окремому аркушi й обговорював кожне. Десь погоджувався – i залишали так, як воно й було,

десь йому не подобалось i вiн пропонував
свої варiанти. Але нiколи не казав, що це
погано чи не годиться. Вiн казав: «А якщо
сформулювати так. . . », «Можливо, краще
сказати не так, а так. . . », «Подумай, як пiдiйти до цього з iншого боку» тощо. Вiн не часто
пропонував i тим бiльше наполягав на тому,
щоб зробити однозначно так, як, на його думку, було краще, вiн пiдштовхував спiвавтора
до формулювання його власних висновкiв,
до розвитку власних iдей i суджень.
Особливою рисою характеру Леонiда Йосиповича була його людянiсть. Завжди цiкавився станом здоров’я, справами в сiм’ї,
на роботi, бажав успiхiв i наснаги. Вiн завжди був на зв’язку. Перетелефоновував у
разi, якщо не змiг вiдповiсти одразу, вибачався i придiляв стiльки уваги, скiльки було
необхiдно.
Для мене не було здивуванням те, з якою
повагою до нього ставилися колеги як iз нашого унiверситету, так i велика кiлькiсть
науковцiв з усiєї України, а також великих
промислових пiдприємств нашого регiону,
зокрема АТ «Мотор Сiч» i ЗМКБ «IвченкоПрогрес». З усiма вiн мав якщо не тiснi
дружнi, то щонайменше теплi товариськi стосунки, наповненi взаємоповагою, довiрою i
розумiнням.
Леонiд Йосипович мислив глобально i наперед. Вiн завжди думав, а що буде далi,
яким буде наступний крок. Тiльки-но ми
завершували роботу над статтею, вiн пропонував зайнятися тезами на конференцiю,
подумати над написанням монографiї, взяти
участь у написаннi книги, все що завгодно,
але не зупинятися, а працювати, працювати,
працювати. . .
Втрачати дорогих для тебе людей завжди важко. Саме такою людиною для всiх,
хто його знав, був i професор Iвщенко.
Дякуємо Вам, Леонiде Йосиповичу, за
все. Вiчна пам’ять.
Iгор Бойко,
начальник цеху №61 АТ «Мотор Сiч», к.т.н,
аспiрант, студент гр. М-214

Незабутнi
СПРАВЖНIЙ ПЕДАГОГ I ФАХIВЕЦЬ
роботи з iноземними студентами, обiймаючи
посаду декана (1989-1993), згодом начальника вiддiлу мiжнародних зв’язкiв (1993-2001),
а з лютого 2001 року i до останнiх днiв
життя – проректора з науково-педагогiчної
роботи, гуманiтарних питань i мiжнародних
зв’язкiв.
За цi роки найвищою мiрою проявилися його органiзаторськi здiбностi, адже саме
вiн зумiв налагодити набiр на навчання iноземних громадян, доклавши чималих зусиль
для адаптацiї iноземцiв до особливостей навчання в нашому унiверситетi.

Уся дiяльнiсть Андрiєнка Олександра Миколайовича була тiсно пов’язана з нашою
«машинкою». Життєвого i викладацького
досвiду вiн набував iз 1970 року, працюючи
на рiзних посадах – асистента, старшого
викладача, доцента кафедри «Електричнi
машини». Особливо талант педагога та керiвника розкрився пiд час працi очiльником

Особливо вiдзначався Олександр Миколайович своїм гуманним ставленням до iноземних студентiв, дбаючи про їх комфортне
проживання в гуртожитку, розвиток пiзнавальної дiяльностi, врештi, пiдготовку висококвалiфiкованих фахiвцiв.
Багато сил Олександр Миколайович вiддавав для налагодження мiжнародного спiвробiтництва, не тiльки залучаючи iноземних
громадян до навчання, а й наших студентiв
та викладачiв до участi в конкурсах на отримання iндивiдуальних ґрантiв, написання та

реалiзацiю мiжнародних програм, пiдписання угод про спiвпрацю з вищими навчальними закладами Бельгiї, Болгарiї, Грецiї, Китаю, Нiмеччини, Чехiї та iнших країн.
Зокрема, вiн стояв бiля джерел пiдготовки мiжнародних проєктiв, за програмою
«Темпус», отримання ґрантiв на виконання спiльних робiт, що фiнансувалися Європейською комiсiєю. Вiн зумiв органiзувати
нацiонально-патрiотичне виховання не тiльки українських студентiв, а й iноземних громадян, прищеплюючи їм повагу до нашої
країни, її державних символiв – Герба, Гiмну, Прапора, до українських традицiй.
Олександр Миколайович Андрiєнко запам’ятався не лише своєю професiйною
дiяльнiстю, а й чудовими людськими якостями – поряднiстю, людською гiднiстю, високою моральнiстю, уважнiстю до всiх, з
ким вiн працював. Привiтний, усмiхнений,
доброзичливий, завжди елегантний – таким пам’ятають його колеги та випускники
унiверситету.
Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та ЗМП
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Розмовляймо українською
ОСОБЛИВОСТI ВЖИВАННЯ ДЕЯКИХ ДIЄСЛIВ
В українськiй мовi дiєслова несуть у собi
головне смислове навантаження, а також є
граматичним центром у реченнi. Переважна бiльшiсть дiєслiв керує iменником тiльки
в певному вiдмiнку. Часто таке керування
порушується пiд впливом росiйської мови в
аналогiчних ситуацiях. Наведемо деякi приклади:
дякувати, вибачати керують iменником
чи займенником у давальному вiдмiнку
(дякую батькам, тобi, вибачати студентовi);
зрадити керує словом у знахiдному вiдмiнку (зрадити слово, особу, мене);
навчати – у родовому вiдмiнку (навчати
мови, етики, музики);
опанувати – у знахiдному вiдмiнку (опанувати професiю, фiзику);
оволодiти – в орудному вiдмiнку (оволодiв знаннями, фахом);
бачити, чути – у знахiдному вiдмiнку з
прийменником на (бачити на власнi очi,
чути на власнi вуха);
хворiти – у знахiдному вiдмiнку з прийменником на (хворiти на грип, на гiпертонiю);

говорити, читати, перекладати, навчати, повчати – в орудному вiдмiнку (говорити українською мовою, перекладати
англiйською).
В українськiй мовi надзвичайно поширене явище синонiмiї. Багато дiєслiв мають
низку синонiмiв, якi можуть сполучатися
тiльки з певними iменниками.
Вiдкривати, вiдчиняти, розгортати.
Українською мовою вiдчиняти можна те, що
потребує певного фiзичного зусилля (дверi,
вiкна, ворота). Якщо йдеться про початок
функцiювання закладу, або виявлення певних властивостей, або про те, що стає вiдомим для всiх, – слiд говорити вiдкривати (спартакiаду, духовнi скарби, планету).
Книжку або зошит розгортають i згортають.
Знаходитися, бути, перебувати. Дiєслова знаходитися, знайтися кажуть тодi, коли є потреба щось шукати. Знаходяться лiки,
втраченi речi. Коли мовиться про мiсце перебування когось чи чогось, вживаються дiєслова мiститися (у школi, у центрi мiста);
перебувати – стосовно людей (перебувати у
вiдрядженнi, на позицiї). Вiдносно географiчного становища можна вживати лежати

(Острiв Цейлон лежить в Iндiйському океанi).
Курити, палити. Слово палити має два
значення: розводити вогонь, (багаття, пожежу), вiд чого виник iменник палiй; курити
i палити тютюн – тотожнi, але краще курити/не курити, вiд чого утворено курець.
Одягати, надiвати, узувати. Дiєслова
одягати й надiвати не зовсiм тотожнi. Одягати можна одежу (сорочку, пальто, спiдницю);
надiвають шапку, окуляри. Взувають чоботи,
черевики, калошi, тобто взуття.
Привести́, призвести́. Дiєслово привести вживається в його безпосередньому значеннi (в рух, до пам’ятi, до рiвноваги). Якщо
мовиться про те, що спричинило негативнi
наслiдки, послуговуються дiєсловом призвести (до хвороби, до ускладнень, до втрат).
Отже, добираючи вiдповiднi дiєслова,
слiд пам’ятати, що кожне з них має своє
чiтко окреслене лексичне значення i сполучатися може тiльки з вiдповiдними iменниками залежно вiд контексту.
Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та ЗМП

ЦЕНТР СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ СТУДЕНТIВ ТА
ВИПУСКНИКIВ НУ «ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА»
Оновлений Центр сприяння працевлаштуванню студентiв та випускникiв НУ «Запорiзька полiтехнiка»
розпочав свою роботу 2012 року.
Основними завданнями Центру є
органiзацiя зустрiчей роботодавцiв зi
студентами та випускниками з питань їх подальшого працевлаштування
на конкретних пiдприємствах, в установах та органiзацiях, заходiв щодо
сприяння працевлаштуванню студентiв та випускникiв (днi кар’єри, круглi
столи, семiнари-практикуми, науковопрактичнi конференцiї, ярмарки вакансiй, конкурси на замiщення вакантних
посад за замовленням роботодавця).
Центр надає студентам та випускникам iнформацiю про вакансiї вiдповiдно до їх фахової пiдготовки (спецiальностi), тимчасової та постiйної
зайнятостi за будь-якими напрямками, працевлаштування з гнучким графiком роботи, сезонне працевлаштування.
Постiйною є робота Центру у напрямку тимчасового працевлаштування. Серед компанiй, з якими
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спiвпрацює Центр, є департамент
конгресно-виставкових заходiв Запорiзької торгово-промислової палати, мережа супермаркетiв «Сiльпо»,
«VARUS», «Ашан» та iншi.
Центр спiвпрацює з експертною
платформою CSR Ukraine з кар’єрного
консультування та працевлаштування
– Career Hub. На цiй платформi студенти мають змогу в онлайн режимi
вiдвiдати тренiнги на теми працевлаштування, кар’єрного зростання, «прокачки» своїх навичок та вмiнь.
Щорiчно НУ «Запорiзька полiтехнiка» разом iз Запорiзьким обласним центром молодi проводить набiр
студентiв до школи вожатської майстерностi. Пiсля її закiнчення студенти отримують сертифiкат та можливiсть працевлаштування до дитячих
таборiв.
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Нацiональний унiверситет
«Запорiзька полiтехнiка»
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та мiжнародне право»
завiдувача
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та
полiтичнi науки»
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Термiн подання заяв та документiв –
один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу в газетi. Документи подаються
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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, Н. Л. Онуфрiєнко,
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.

« I Н Ж Е Н Е Р – М А Ш И НОБ УД I В Н И К »
газета Нацiонального унiверситету «Запорiзька полiтехнiка» видається з 1960 року. Засновник i видавець – ректорат НУЗП.
Адреса редакцiї: 69063, Запорiжжя, вул. Жуковського, 64. Телефони: 769-84-68, внутрiшнiй: 4-68.
Свiдоцтво про державну реєстрацiю ДП №1329-604-ПР вiд 22.07.2020 р. Свiдоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №6952 вiд 22.10.2019 р.
Тираж 55 прим. Електронна версiя: https://zp.edu.ua/projects/newspaper/index.html

