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ПРОЄКТ WORK4CE
цi. Гiбридний формат заходу дозволив
партнерам, якi за карантинних умов не
змогли долучитись офлайн, бути учасниками обговорень та дискусiй.
Присутнi жваво обговорювали поточний стан виконання проєкту, переглянули структуру модулiв, визначили основнi прiоритети та напрями подальшої взаємодiї, термiни виконання. У виступах учасникiв заходу йшлося про важливiсть навичок Iндустрiї 4.0, якi мають узгоджуватися з роботодавцями та їх вимогами до майбутнiх робочих мiсць.
Днями вiдбулася зустрiч команди
проєкту WORK4CE (Мiждоменнi компетенцiї для забезпечення здорової та
безпечної роботи у ХХI столiттi) в м.
Дортмунд, Нiмеччина (офлайн, онлайн),
грандхолдером якого є Нацiональний
унiверситет «Запорiзька полiтехнiка».
У проєктi беруть участь 9 унiверситетiв
iз 5 країн – Нiмеччини, Бельгiї, Iспанii,
Азербайджану та України.
Професор кафедри програмних засобiв Галина Табунщик є iнiцiатором,
одним iз авторiв та координатором
проєкту, пiонером та одним iз лiдерiв
залучення нашого унiверситету до обмiну досвiдом i мiжнародної спiвпра-

Ґрунтовними були виступи та коментарi Carsten Wolff, Peter Arras,
Galyna Tabunshchyk та iн. У обговореннi вiд НУ «Запорiзька полiтехнiка»

також взяли участь Андрiй Карпенко,
Олексiй Кузькiн, Ганна Засорiна. Головний бухгалтер НУ «Запорiзька полiтехнiка» Оксана Євгенiвна Яковенко доєдналася онлайн i вiдповiла на запитання
консорцiуму щодо особливостей фiнансового менеджменту.
Iнновацiйною складовою проєкту є
використання Agile пiдходiв до органiзацiї робiт у проєктi, органiзацiйна
та методична пiдтримка спiльнот експертiв i практикiв для розроблення
модулiв. На заходi було презентовано партнерiв проєкту – Запорiзький
кластер "Iнжинiринг-АвтоматизацiяМашинобудування» (директор – Андрiй
Карпенко).
Зазначалося про подальшу iмплементацiю отриманих розробок. На зустрiчi обговорили намiри тiсної спiвпрацi
iз Запорiзьким кластером "IАМ». Одним iз напрямiв подальшої спiльної роботи консорцiуму проєкту i кластера
– органiзацiя сертифiкованих тренiнгiв
для забезпечення компетентнiсної моделi, пiлот яких планується на весну
2022 р.
Андрiй Карпенко,
проф. каф. ЕМС

«ЕКО ФОРУМ – 2021»

14-16 вересня 2021 р. у ВЦ «КозакПалац» вiдбувся V Спецiалiзований
мiжнародний запорiзький екологiчний
форум «Еко Форум – 2021», наскрiзним
питанням якого було обрано Європейський зелений курс. Нацiональний
унiверситет «Запорiзька полiтехнiка»
пiдтримав захiд, узявши участь у пленарнiй частинi, роботi спецiалiзованих
секцiй та тематичнiй виставцi. Зокрема, серед учасникiв форуму – перший
проректор унiверситету Е.А. Гугнiн,
проректор з наукової роботи та мiжнародної дiяльностi В.В. Наумик, завiдувач кафедри мiжнародних економiчних
вiдносин Е.В. Прушкiвська, доцент ка-

федри охорони працi i навколишнього
середовища О.Л. Скуйбiда. Викладачi
та студенти унiверситету були нагородженi з нагоди Днiгаючихї енергiї,
а також отримали вiдзнаки конкурсiв
проєктiв з екологiчного менеджменту та творчих робiт з ландшафтного
дизайну.
Доцент О.Л. Скуйбiда є членкинею
робочої групи з розроблення Плану дiй
з адаптацiї до наслiдкiв змiни клiмату м.Запорiжжя (мiська рада), членкинею комiсiй з питань здiйснення державного монiторингу в галузi охорони
атмосферного повiтря м.Запорiжжя та
Запорiзької зони (мiська рада, обласна
державна адмiнiстрацiя). Вона подiлилась експертною думкою щодо екологiчних питань.
Якi Вашi враження вiд Еко Форуму?
У Мiжнародному екологiчному форумi, який щорiчно органiзовують Запорiзька мiська рада та Запорiзька торгово-промислова палата, беру

участь учетверте. Передусiм, це можливiсть представити свої науковi розробки
та обмiнятися досвiдом з колегами.
Яка роль освiти в подоланнi екологiчних проблем?
Реалiзацiя в Українi «зеленого курсу» не можлива без екологiзацiї освiти.
Екологiчна модернiзацiя промисловостi, декарбонiзацiя економiки, реалiзацiя енергоефективних заходiв, упровадження сучасних екологiчно чистих та
ресурсозберiгаючих технологiй, подолання проблеми змiни клiмату потребують екологiчних знань та високого
рiвня екологiчної свiдомостi людей рiзних професiй. У напрямку забезпечення якостi освiти унiверситет повинен
стати платформою для комунiкацiї мiж
академiчною спiльнотою, представниками ринку працi та органами влади,
громадськими органiзацiями для поширення сучасних екологiчних знань, досвiду професiйної дiяльностi та ведення
бiзнесу в контекстi «зеленої» економiки.
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Якi еколого-освiтнi заходи потрiбнi
для покращення екологiчної ситуацiї?
Екологiчна компетентнiсть майбутнього iнженера, фахiвця з транспортних технологiй, електромеханiка,
економiста або представника iншої професiї не повинна обмежуватися лише навчальними курсами та науково-дослiдницькою роботою (якi, безумовно, є необхiдними). Вкрай важливо забезпечити
формування екологiчної культури.

домої елiти, прищеплення природоохоронних цiнностей у професiйнiй дiяльностi та побутi. Потребою часу є створення можливостей для задоволення
потреб та iнтересiв студентiв, зокрема
щодо екологiчно свiдомого способу життя, участi в культурних та наукових
екологiчних заходах, пiдвищення рiвня обiзнаностi щодо еко-виробництва,
енерго- та ресурсозберiгаючих екотехнологiй.
Вiд закладiв вищої освiти суспiльство очiкує формування екологiчно свi-

Олена Скуйбiда,
доцент НУ «Запорiзька полiтехнiка»

РОКИ ЙДУТЬ, ТРЕНДИ ЗМIНЮЮТЬСЯ, А ТРАДИЦIЇ ЖИВУТЬ!

12-13 жовтня вiдбулася III Мiжнародна науково-практична конференцiя
«Генерування iнновацiй iнклюзивного
розвитку: нацiональний, регiональний,
глобальний вимiр» у межах проєкту
Economic Fundamentals Initiative та
БО БФ Центр вiльної економiки iменi
Кахi Бендукiдзе «Економiка здорового
глузду». Органiзатором конференцiї
була кафедра «Мiжнароднi економiчнi
вiдносини» НУ «Запорiзька полiтехнiка», а координатором – професор,
д.е.н. Емiлiя Прушкiвська.

Тематика наукової конференцiї для
наукової спiльноти – це осмислення та
аналiз набутого досвiду з урахуванням
сучасних реалiй та суперечностей розвитку, наукового обґрунтування перспективи iнклюзивного розвитку нацiональної економiки та iнновацiйних процесiв на нацiональному, регiональному
та глобальному рiвнях; мета конференцiї – зробити внесок у справу збагачення концептуального потенцiалу економiчної науки України.
Конференцiя проходила у формi онлайн, офлайн та заочнiй. Зареєстровано 170 учасникiв. Завдяки взаєморозумiнню колег та злагодженiй роботi
всiх кафедр економiко-гуманiтарного
iнституту був досягнутий максимум
ефекту, який проявився, зокрема, i в
значнiй кiлькостi учасникiв iз рiзних
вишiв України, а також закордонних

Вiтаємо
ФРОЛОВА МИХАЙЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА
завiдувача кафедри «Металорiзальнi верстати та
iнструменти», iз 60-рiччям!

З ювiлеєм Вас, шановний Михайле Володимировичу!
Бажаємо Вам втiлення в життя всiх благородних задумiв,
невичерпних духовних сил!
Нехай вiдкриваються перед Вами новi шляхи до успiху
та процвiтання в усiх Ваших дiях та починаннях, а Ваша
праця й надалi множиться новими здобутками та
увiнчується достойними нагородами!
Ректорат,
деканат машинобудiвного факультету,
колектив кафедри МВ та I

– Болгарiї, США, Чехiї, Словаччини,
Польщi, Таджикистану та iнших країн.

Дякуємо активним учасникам та органiзаторам конференцiї за змiстовнi доповiдi, цiкавi дискусiї, оригiнальнi рекомендацiї щодо рiшення конференцiї,
дизайн та аромат нашої «Хризантемної
конференцiї» (це символiчна назва конферецiї).
Емiлiя Прушкiвська,
зав. каф. МЕВ

СТУДЕНТ РОКУ-2021!
17 листопада 2021 року, з нагоди Мiжнародного Дня студента
у Запорiзькому обласному центрi молодi вiдбулася урочиста
церемонiя нагородження переможцiв конкурсу «Студент
року 2021».

Переможцями конкурсу вiд нашого унiверситету стали:
Лизя Євгенiй Сергiйович – студент – громадський дiяч
року:
Новотарський Микола Євгенович – студент – артист року;
Безсонови Олена Станiславiвна i Денис Олександрович –
студентська сiм’я року.
ВIТАЄМО ПЕРЕМОЖЦIВ!
Прес-служба профкому студентiв
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СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТI ТА МОВИ В «ЗАПОРIЗЬКIЙ ПОЛIТЕХНIЦI»

Щороку, починаючи з 1997р., українцi
у всьому свiтi 9 листопада вiдзначають
надзвичайно важливе свято, вшановуючи консолiдуючу роль рiдної мови та
популяризуючи її в усьому свiтi, – День
української писемностi та мови. Урочистостi вiдбуваються в рiзних форматах,
масштабах i впродовж цiлої декади.
Це й iнформацiйно пiзнавальнi науковi
конференцiї, i круглi столи цiкавої проблематики, i конкурси наукових робiт
з українського мовознавства, i творчi
змагання, i зустрiчi з українськими
письменниками, i панельнi дискусiї про
українську мову в свiтi, i рiзноманiтнi лiнгвiстичнi вiкторини. Саме в цей
день стартують щорiчнi мiжнароднi
конкурси iм. Петра Яцика (з 1999 р.),
iм. Тараса Шевченка (перший – у 2010
р.). Iз 2000 року постiйно зростаючими
масштабами вражає важлива за своєю
метою патрiотична акцiя нацiональної
єдностi – всеукраїнський радiодиктант.
Фiлологи кафедри українознавства
та ЗМП нашого унiверситету беруть
активну участь та започатковують рiзноманiтнi види i форми проведення
цiєї щорiчної урочистої декади, у тому числi на платформах онлайн. Вже
традицiйними вiд часу першої, iнiцiйованої ще в листопадi 2004 року, та най-

масштабнiшими стали в нашому закладi мiжвишiвськi науковi конференцiї з
мiжнародною участю, яких вже вiдбулося шiстнадцять, i студентськi круглi
столи мовнокультурологiчної тематики.
Триває й традицiя проведення унiверситетського етапу (конкурси складаються з трьох етапiв) двох мiжнародних
конкурсiв: з української мови iм.Петра
Яцика i мовно-лiтературного iм.Тараса
Шевченка.
I цього, i минулого року, попри карантиннi умови освiтнього процесу через Covid-19, спостерiгається очевидна позитивна динамiка рiзних заходiв
до Дня української писемностi та мови. Це пiдтверджує оптимiстична статистика щодо активностi студентської
молодi у рiзних заходах в онлайн форматi: цiлком вдалося суттєво розширити цiльову аудиторiю завдяки пiдготовчiй роботi. Заздалегiдь першокурсникiв було ознайомлено з алгоритмом
участi в радiодиктантi нацiональної єдностi, надано їм необхiдну консультативну допомогу щодо написання диктанту та роз’яснено нововведення 2019р.
в українському правописi. Вiдтак 176
студентiв-першокурсникiв вiд усiх факультетiв, i серед них найбiльша кiлькiсть учасникiв вiд ФКНТ i ГФ-101, долучилися в День української писемностi та мови до участi у Всеукраїнському радiодиктантi нацiональної єдностi2021, який зачитав у прямому ефiрi на
всiх платформах Суспiльного сам автор цього тексту – український прозаїк,
поет, есеїст Юрiй Андрухович, твори
якого знають i на Заходi. Назва тексту радiодиктанту знакова – «Слiдом за

пам’яттю». Трансляцiю радiодиктанту
цього дня увiмкнули понад 255 тисяч
глядачiв, у тому числi i викладачi й працiвники нашого унiверситету.
8 листопада завдання першого
(унiверситетського) етапу ХХII Мiжнародного конкурсу iм.Петра Яцика онлайн виконували 42 студенти з рiзних
факультетiв унiверситету, i найбiльша
кiлькiсть конкурсантiв – це першокурсники ГФ, якi здобули на цьогорiчному ЗНО з української мови та лiтератури високi бали. Вiдповiдi на завдання першого (унiверситетського) етапу
ХII Мiжнародного мовно-лiтературного
конкурсу iм.Т.Шевченка, мета якого
– вшанування творчої спадщини великого українського поета, написали
i вiдiслали першокурсники з бiльшостi факультетiв унiверситету: ГФ, ЕФ,
РТФ, ФБАД, ФЕУ, ФКНТ, ФУФКС.
Окрiм цього, в академiчнiй групi ГФ211 органiзовано на платформi Google
meet цiкавий за своїм пiзнавальним ресурсом i дискусiйним форматом круглий стiл з актуальних проблем мовнокомунiкативного етикету, на якому першокурсники обговорювали i традицiї,
i новацiйнi тенденцiї у сферi сучасної
мiжнародної комунiкацiї.
Кожного року листопад, у першу декаду якого традицiйно в унiверситетi
вшановується День української писемностi i мови, у другу свою декаду осяяний днем народження alma mater – цьогорiч 19 листопада рiднiй Запорiзькiй
полiтехнiцi виповнився 121 рiк.
Галина Онуфрiєнко,
доцент, вiдповiдальна за наукову роботу
секцiї ЗМП на кафедрi У та ЗМП

ПIДСУМКИ МОВНО-ЛIТЕРАТУРНИХ КОНКУРСIВ
8 листопада 2021 р. в Нацiональному
унiверситетi «Запорiзька полiтехнiка»
дистанцiйно вiдбувся I етап XXII Мiжнародного конкурсу з української мови
iменi Петра Яцика та I етап XII Мiжнародного мовно-лiтературного конкурсу учнiвської та студентської молодi
iменi Тараса Шевченка. Члени журi
конкурсiв, викладачi кафедри українознавства та загальної мовної пiдготовки, перевiрили 66 робiт студентiв 8
факультетiв.
Переможцями Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра
Яцика стали:
1 мiсце – Нестеренко В. ст. гр.
УФКС-310 (керiвник – к.фiлол.н.,
доц.кафедри УЗМП I.О.Воронюк)
2 мiсце – Дворак М. ст. гр. ФЕУ-111
(керiвник – доц.кафедри УЗМП К.С.

Бондарчук)
3 мiсце – Бочарська А. (ГФ321), Дорофєєва С. (ГФ3210, Думенко А. (ГФ311), Кирилов М. (ГФ211) (керiвник – к.фiлол.н., доц.,
доц.кафедри УЗМП Г.С. Онуфрiєнко); Голубцова В. (ЕФ-211) (керiвник – к.фiлол.н., доц., доц. кафедри УЗМП Т.Г.Бiленко); Гросу
К. (ФЕУ-111), Холод Д. (ФЕУ-111)
(керiвник – доц.кафедри УЗМП К.С.
Бондарчук); Сторчак А.(УФКС-311),
Товстоус Т.(УФКС311), Петренко А.
(IФ 611) (керiвник – к.фiлол.н.,
доц.кафедри УЗМП I.О.Воронюк);
Гришко Н. (КНТ-СП111) (керiвник –
к.фiлол.н., доц., доц.кафедри УЗМП
I.В.Чернова); Кодак I. (КНТ-511)
(керiвник – к.фiлол.н., доц.кафедри
УЗМП Т.В.Катиш).

Студентiв вiдзначено також у таких
номiнацiях:
«Найкраще власне висловлювання»:
Товстоус Т. (УФКС 311), Думенко А.
(ГФ-311), Кодак I. (КНТ-511), Дудiна
А. (М-811);
«Знавець
акцентуацiйних
норм
української мови»: Нестеренко В.
(УФКС-310), Товстоус Т. (УФКС311), Фiлоненко А. (ГФ-311), Клєткiна К. (ГФ-311), Титаренко А. (БАД531), Носко А. (БАД-531), Маслюк
О. (БАД-111), Бережна А. (БАД-811),
Голубцова В. (ЕФ-211), Кирилов М.
(ГФ-211), Гросу К. (ФЕУ-111), Дворак М. (ФЕУ-111), Дудiна А. (М-811);
«Знавець лексики i фразеологiї
української мови»: Фiлоненко А. (ГФ311), Бочарська А. (ГФ-321), Кирилов
М. (ГФ-211),
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Терещенко Т. (БАД-811), Драб А.
(БАД-521), Пiчко Г.(КНТ-151), Мiнзак Ю. (КНТ-521), Голубцова В. (ЕФ211), Арцибашева Д. (М-811), Гросу
К. (ФЕУ-111), Тендеренко Л. (ФЕУ111), Тарасенко I. (IФ-511), Петренко
А. (IФ-611), Товстоус Т. (УФКС-311),
Солодiлова Л. (УФКС-310), Нестеренко В. (УФКС-310), Дорофєєва С. (ГФ321), Потяркiна А. (ГФ-211), Вербова К.
(КНТ-211), Кодак I. (КНТ-511);
«Знавець етикетних формул звертання
української мови»: Шевченко О. (IФ-611),
Гросу К. (ФЕУ-111), Цимбал А. (ФЕУ111), Дворак М. (ФЕУ-111);
«Найкращий лiтературний редактор»:
Сторчак А. (УФКС-311), Дорофєєва С.
(ГФ-321), Кирилов М. (ГФ-21).

Переможцями Мiжнародного мовнолiтературного конкурсу учнiвської та
студентської молодi iменi Тараса Шевченка були визнанi такi студенти:
1 мiсце – Дворак М. ст. гр. ФЕУ111(керiвник – доц.кафедри УЗМП
К.С. Бондарчук);
2 мiсце – Голубцова В. ст. гр.
ЕФ-211(керiвник
–
к.фiлол.н.,
доц.кафедри УЗМП Т.Г.Бiленко);
3 мiсце – Дудiна А., М-811 (керiвник
– ст.викл. Л.В.Миронюк); Петренко
А., IФ-611 (керiвник – к.фiлол.н.,
доц. кафедри УЗМП I.О.Воронюк);
Терещенко Т., БАД-811 (керiвник –
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к.фiлол.н., доц.кафедри УЗМП Г.С.
Онуфрiєнко); Холод Д., ФЕУ-111
(керiвник – доц.кафедри УЗМП К.С.
Бондарчук)
Вiтаємо наших переможцiв та всiх
учасникiв! Любiть слово, бережiть слово, плекайте слово!
Iрина Воронюк,
Голова журi конкурсiв,
Тетяна Катиш, Лiна Миронюк,
члени журi конкурсiв,
Катерина Бондарчук,
голова органiзацiйного комiтету конкурсiв

ОСОБЛИВОСТI ВЖИВАННЯ КЛИЧНОГО ВIДМIНКА В УКРАЇНСЬКIЙ МОВI
Кличний вiдмiнок наявний в
українськiй мовi з давнiх часiв. Доказом цього слугують фольклорнi тексти
(колядки, щедрiвки, веснянки, замовляння, пiснi тощо), у яких звертання
вжито саме у формi кличного вiдмiнка.
Наприклад: Добрий вечiр тобi, Пане
господарю, Радуйся (щедрiвка); А мiй
любий господарю, Слухай, слухай, благодaрю (колядка); Ой не ходи, Грицю,
та й на вечорницi (нар. пiсня).
Але iсторiя кличного вiдмiнка в
українськiй мовi не раз зазнавала змiн.
У перiод 30-90-х рр. минулого столiття були спроби максимально наблизити
українську мову до росiйської, а кличний вiдмiнок пiдкреслював унiкальнiсть нашої мови, її особливiс1ть. Вiн
є одним iз засобiв милозвучностi, елементом мовленнєвого етикету українцiв. На той час кличний вiдмiнок називали кличною формою, хоч форма
звертання, яка виражалася за допомогою вiдповiдних закiнчень, остаточно
не зникла. Але й до сьогоднi не завжди
правильно вживаються форми звертання на кшталт росiйської мови, тобто в
називному вiдмiнку.
Пiд час використання кличного вiдмiнка слiд ураховувати категорiї роду,
числа, вiдмiни та групи iменникiв. Iменники у формi множини збiгаються в
називному та кличному вiдмiнках, за
винятком пани, що має варiант панове. Сьогоднi реєстр слiв-звертань офi-
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цiйного вжитку становлять такi: добродiї, товариство, колеги, громадо, якi
супроводжують етичнi означення на
кшталт: глибокоповажнi, дорогi, шановнi тощо. Однiєю iз форм звертання до
незнайомих людей, яким наперед висловлюємо довiру, є слово друзi.
Для iменникiв середнього роду у
формi однини кличний i називний вiдмiнки збiгаються.
Форми кличного вiдмiнка iменникiв
чоловiчого та жiночого роду треба розглядати з урахуванням того, до якої
вiдмiни та групи вони належать.
Для iменникiв жiночого роду притаманнi такi закiнчення: -о (I вiдмiна,
тверда група): Олено, Ганно, Ольго; -е,
-є (м’яка та мiшана групи, I та III вiдмiни): Любове, земле, Насте, Марiє; -ю
(iменники м’якої групи I вiдмiни зi значенням пестливостi): матусю, бабусю.
Для iменникiв чоловiчого роду властивi такi закiнчення: -о (тверда група,
I вiдмiна): Миколо, Саво; -е (II вiдмiна, тверда та мiшана, iнколи мяка групи): Артеме, Богдане, стороже,
зброяре, хлопче); -у (деякi iменники
твердої груп II вiдмiни): батьку, сину, полковнику, слухачу); -ю (iменники
м’якої групи II вiдмiни): Андрiю, Василю, лiкарю. Треба зважати також
на рiзнi варiанти iмен, якi iснують у
мовi, зокрема повне (офiцiйне) iм’я та
його скорочений (розмовний) пестливозменшений варiант: Ольго – Олю, Ан-

дрiю – Андрiйку, Марiє – Марiйко,
Анастасiє – Насте – Настуню. Слiд
враховувати й iснування однотипних
чоловiчих та жiночих iмен: Євгене – Євгенiє, Ярославе – Ярославо, Валентине
– Валентино.
На сьогоднi кличний вiдмiнок зазнає
певних змiн, що стосується, перш за
все, звертань, якi складаються з двох
слiв. В останньому варiантi Українського правопису (2019 р.) визначено такi
особливостi звертання: iм’я та по батьковi – обидва слова в кличному вiдмiнку: Сергiю Iвановичу, Марино Петрiвно; загальна назва та iм’я – у кличному вiдмiнку: брате Iване, сестро Нiно,
колего Андрiю, викладачко Марiє; загальна назва та вiдмiнюване прiзвище
– у кличному вiдмiнку: пане Шевченку, полковнику Василенку, бухгалтерко Субото, панi Гордiйчук; двi загальнi назви – обидвi у кличному вiдмiнку:
пане капiтане, колего iнженере, панi
секретарко. Точаться суперечки з приводу кличного вiдмiнка iмен Iгор та Iлля – Iгорю чи Iгоре, Iлле чи Iллє, хоч на
сьогоднi нормативними є форми Iгорю
та Iлле.
Отже, мова не стоїть на мiсцi, вона
перебуває у станi змiн, що стосується,
зокрема, й функцiювання в українськiй
мовi кличного вiдмiнка, повертаючи наше мовлення до його питомих джерел.
Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та ЗМП
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