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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»

ШАНОВНI ВИКЛАДАЧI, СТУДЕНТИ, СПIВРОБIТНИКИ!
ВIТАЄМО ВАС
З НОВОРIЧНО-РIЗДВЯНИМИ СВЯТАМИ!
Ми всi вiримо в дива, а особливо на Новий рiк. I в цей казковий
час хотiлося б побажати чарiвних iсторiй, яскравих моментiв. Нехай
серця наповнюються щастям, а в душах завжди горить вогонь. Нехай
наступний рiк буде для вас успiшним, нехай все складеться якнайкраще.
Бажаємо виконання задуманих планiв, чудового вирiшення складних ситуацiй. Вiдчувайте себе впевнено, спокiйно i стабiльно! Нехай
будуть здоровими вашi близькi та рiднi люди. Щастя, позитиву, добра
i успiху!
Ректорат
Профкоми ЗНТУ

ВИБОРИ-2021
29 грудня 2021
року в Нацiональному унiверситетi
«Запорiзька полiтехнiка» вiдбулися вибори ректора.
Голосування проходило на 6 виборчих дiльницях (виборча дiльниця №1:
м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 64,
актова зала, головний корпус, 3 поверх;
виборча дiльниця №2: м. Запорiжжя,
пр. Соборний, 117; виборча дiльниця
№3: м. Запорiжжя, вул. Яценка, 3а;
виборча дiльниця №4: м. Запорiжжя,
пр. Соборний, 194; виборча дiльниця

№5: м. Токмак, вул. Гоголя, 71; виборча
дiльниця №6: м. Бердянськ, вул. ЛяСейнська, 59).
На посаду ректора унiверситету балотувалися два кандидати:
Грешта Вiктор Леонiдович;
Гугнiн Едуард Анатолiйович.
Виборча комiсiя вiдкрила дiльницю
рiвно о 9.00 годинi.
Участь у голосуваннi взяли штатнi
науковi, науково-педагогiчнi й виборнi
представники з числа штатних педагогiчних i не педагогiчних працiвникiв
унiверситету та виборнi представники
з числа студентiв.
Рiвно о 15.00 виборча дiльниця при-

пинила процес голосування i розпочався пiдрахунок голосiв.
Офiцiйнi результати голосування такi: за Грешту Вiктора Леонiдовича проголосувало 637 виборцiв (55,10%), за
Гугнiна Едуарда Анатолiйовича – 434
виборцi (37,54%). Не пiдтримали жодного кандидата – 65 виборцiв (5,62%).
Вибори вiдбулися вiдкрито, прозоро, демократично, з дотриманням норм
чинного законодавства та всiх карантинних вимог.
Вiтаємо Грешту Вiктора Леонiдовича
з перемогою!

ДЕЯКI АСПЕКТИ ОРГАНIЗАЦIЇ ДИСТАНЦIЙНОГО НАВЧАННЯ

Дистанцiйне навчання – iндивiдуалiзований процес набуття знань,
умiнь, навичок i способiв пiзнавальної дiяльностi людини, який вiдбувається внаслiдок непрямої взаємодiї
учасникiв навчального процесу в спецiалiзованому середовищi, яке функ-

цiонує на базi сучасних педагогiчних
та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.
Сьогоднi дистанцiйне навчання є одним iз напрямкiв забезпечення якостi
вищої освiти та розвитку iнформацiйного суспiльства в Українi. Дистанцiйне
навчання є важливим для забезпечення навчального процесу пiд час карантинних обмежень та несприятливої
санiтарно-епiдемiологiчної обстановки;
для студентiв, якi проживають у географiчно вiддалених вiд закладу вищої
освiти населених пунктах; для громадян України, якi тимчасово або постiйно проживають за кордоном; для здобувачiв освiти, якi бажають прискорено
опанувати освiтню програму; для осiб
з особливими освiтнiми потребами то-

що. Нормативне регулювання процесiв
дистанцiйного навчання було закладене
в 2013 р. iз затвердженням «Положення про дистанцiйне навчання» (Наказ
МОНУ вiд 25.04.2013 №466).
Дистанцiйне навчання передбачає
використання сучасних iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй у навчальному процесi пiд час надання освiтнiх
послуг за певним рiвнем освiти, а також пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв. Головним завданням дистанцiйного навчання є забезпечення можливостi реалiзацiї права на здобуття освiти,
пiдвищення квалiфiкацiї вiдповiдно до
здiбностей здобувача освiти незалежно
вiд статi, раси, нацiональностi на засадах, вiльних вiд дискримiнацiї та
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обмежень (мiсця проживання, стану здоров’я, соцiального й майнового стану, роду
занять, свiтогляду, релiгiйних та полiтичних
поглядiв тощо).
Реалiзацiя дистанцiйного навчання може здiйснювати за дистанцiйної форми як
окремої форми навчання або застосування
технологiй дистанцiйного навчання для органiзацiї навчання за рiзними формами. Пiдготовка фахiвцiв за дистанцiйною формою
навчання може здiйснюватися у ЗВО за лiцензованими та акредитованими освiтнiми
програмами. Вiдповiдно, дистанцiйнi курси
повиннi бути розробленi вiдповiдно до робочих навчальних програм та/або силабусiв i
передбачати забезпечення досягнення студентами всiх результатiв навчання, визначених освiтньою програмою.
Отримання навчальних матерiалiв та
дистанцiйне спiлкування мiж учасниками
освiтнього процесу пiд час дистанцiйного
навчання може здiйснюватись у синхронному та асинхронному режимах. Навчальний час повинен враховувати час передання
вiдео-, аудiо-, графiчної та текстової iнформацiї (асинхронна взаємодiя). Врахування

винятково синхронної взаємодiї в дистанцiйному режимi (наприклад, лекцiй з використанням сервiсу вiдеоконференцiй) може
призвести до перенавантаження суб’єктiв
навчального процесу та вiдхилень вiд передбаченого робочою навчальною програмою
та/або силабусом часу на опанування змiстових модулiв (тем), а також збiльшення
реальних витрат часу на навчальнi заняття,
самостiйну та iндивiдуальну роботу здобувачiв освiти.
Для ефективного дистанцiйного навчання необхiдна наявнiсть таких основних умов:
оптимальне спiввiдношення обсягiв аудиторної та самостiйної роботи;
рiвномiрний розподiл навчальної роботи
за модулями (темами) упродовж семестру;
оптимальне спiввiдношення обсягу навчання в синхронному та асинхронному
режимах;
наявнiсть вiдповiдного методичного та iнформацiйного забезпечення;
можливiсть iнтерактивної взаємодiї мiж
учасниками освiтнього процесу;
контроль за ходом самостiйної роботи здо-

30 грудня 2021 р.

бувачiв освiти;
консультацiї та зворотний зв’язок вiд викладачiв;
дотримання принципiв академiчної доброчесностi.
Застосування технологiй дистанцiйного навчання формує у студентiв критичне
мислення, стимулює розумову активнiсть,
розвиває трансверсальнi навички та iндивiдуалiзує процес навчання. При цьому змiнюється роль викладача: з традицiйної функцiї надання навчальної iнформацiї та контролю за виконанням завдань акцент у його
дiяльностi переноситься на функцiю тьютора i наставника для здобувача освiти. Регулювання процесiв дистанцiйного навчання в
закладi освiти повинно здiйснюватись як з
урахуванням державних законодавчих, iнструктивних та рекомендацiйних актiв, так
i внутрiшнiх нормативних документiв (наприклад, Положення про дистанцiйне навчання).
Олена Скуйбiда,
доцент НУ «Запорiзька полiтехнiка»

ПIДВИЩЕННЯ ЯКОСТI ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ВИЩОЇ ОСВIТИ

26 жовтня 2021 р. в НУ «Запорiзька полiтехнiка» вiдбувся вебiнар «Пiдвищення якостi та конкурентоспроможностi вищої освiти
в нових економiчних умовах». Спiкерами заходу стали заступниця виконавчого директора Федерацiї металургiв України, голова
галузевої ради федерацiї металургiв України Колесникова Олена Валерiївна та вiцепрезидент Мiжнародної торгової палати ICC
Ukraine Демкура Тарас Володимирович. Iнiцiатором та модератором вебiнару виступила доцент НУ «Запорiзька полiтехнiка», експерт Нацiонального агентства iз забезпечення якостi вищої освiти, тренер експертiв iз
забезпечення якостi вищої освiти (Iнститут

вищої освiти НАПН України) Скуйбiда Олена Леонiдiвна.
Пiд час вебiнару обговорювались важливi для закладiв вищої освiти питання, зокрема:
консолiдацiя зусиль роботодавцiв та закладiв освiти щодо досягнення цiлей сталого розвитку;
шляхи розвитку iнституцiйного потенцiалу унiверситетiв України в контекстi iнтернацiоналiзацiї, європейської iнтеграцiї
та лiдерства;
участь роботодавцiв у забезпеченнi та оцiнюваннi якостi вищої освiти;
потреби ринку працi у знаннях та навичках фахiвцiв;
перспективи дуальної освiти в Українi;
розвиток наукового потенцiалу ЗВО та
пiдвищення якостi дослiджень;
соцiальна вiдповiдальнiсть бiзнесу та
освiти тощо.
З вiтальним словом до учасникiв звернулися в.о. ректора, проректор з науковопедагогiчної роботи i виховання студентiв
Яримбаш Сергiй Тимофiйович, перший проректор унiверситету Гугнiн Едуард Анатолiйович, почесний громадянин м. Запорiжжя, член мiжнародного виконкому Причорноморської мережi унiверситетiв Бєлiков Сергiй Борисович. Цiнним та змiстовним
було обговорення проблем якостi освiти, в

якому взяли участь проректор з науковопедагогiчної роботи та гуманiтарних питань
Грешта Вiктор Леонiдович та голова вченої
ради унiверситету Бахрушин Володимир Євгенович.
На заходi були присутнi проректор з наукової роботи та мiжнародної дiяльностi Наумик Валерiй Владиленович, проректор з
науково-педагогiчної роботи та питань перспектив розвитку унiверситету Шило Галина Миколаївна, декани технiчних та гуманiтарних факультетiв, завiдувачi кафедр,
iншi викладачi та спiвробiтники унiверситету, а також здобувачi освiти.
Економiка й освiта нерозривно пов’язанi,
адже саме заклади освiти готують фахiвцiв для рiзних галузей. Швидка реакцiя
унiверситетiв на сучаснi реалiї пiдвищує
конкурентоспроможнiсть випускникiв вiтчизняних ЗВО. Тема вебiнару є актуальною
i викликала неабияку зацiкавленiсть, а розглянутi питання складнi та багатовимiрнi.
Звичайно, пiд час однiєї вiдеоконференцiї
неможливо обговорити всi аспекти забезпечення якостi вищої освiти та обрати одне
правильне рiшення. Сподiваємося, що цей
вебiнар переросте в низку подiбних заходiв
i в майбутньому цiй темi буде придiлятися
ще бiльше часу.
Олена Назарова,
доцент кафедри ЕПА

П О Р Т Р Е Т В И К Л А Д АЧ А

Усе професiйне життя Левченка Бориса Миколайовича пов’язане з нашим

унiверситетом, зокрема з кафедрою
«Металорiзальнi верстати та iнструменти». Початок його шляху, тодi ще в Запорiзькому машинобудiвному iнститутi,
розпочався в далекому 1968 роцi, коли
його було призначено на посаду старшого iнженера науково-дослiдницької
групи «Рiзання металiв». Керiвництво
iнституту неодноразово вiдзначало досягнутi показники та отриману економiчну ефективнiсть його працi. У 1973
роцi Бориса Миколайовича призначили
асистентом, а в 1980 роцi перевели на
посаду старшого викладача.
За 47 рокiв активної та плiдної роботи в унiверситетi Борис Миколайович

зарекомендував себе висококвалiфiкованим та працелюбним викладачем, досвiдченим науковцем та наставником,
адже за цей час чимало вихованцiв стали переможцями рiзних конкурсiв та
олiмпiад. Вiн викладав багато фахових
дисциплiн: метрологiя, САПР, металорiзальнi верстати та iнструменти, оброблення металiв рiзанням та iн.
Колектив кафедри металорiзальних
верстатiв та iнструментiв щиро дякує
Борисовi Миколайовичу за вiдданiсть
справi, за спiвпрацю, за поради i принциповiсть.
Колектив кафедри МВ та I
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Незабутнi
В ОЛ ОД И М И Р П Е Т Р О В И Ч М Е Т Е Л Ь С Ь К И Й

Третього грудня 2021 року вiдбулося вiдкриття меморiальної дошки декановi електротехнiчного факультету
1981 – 2015 рокiв, професору Володимировi Петровичу Метельському. Площа перед четвертим корпусом НУ «Запорiзька полiтехнiка» була повнiстю
заповнена працiвниками унiверситету,
представниками промислових пiдприємств – учнями Володимира Петровича Метельського, спiвробiтниками та
студентами унiверситету, його рiдними.
Вiдкрили церемонiю в.о. ректора Сергiй Тимофiйович Яримбаш та ректор
НУ «Запорiзька полiтехнiка» в 1997 –
2020 роках Сергiй Борисович Белiков,
потiм виступали проректори унiверситету Грешта В.Л., Наумик В.В., представники пiдприємств та iншi.
Володимир Петрович Метельський
народився 28 сiчня 1940 року на станцiї Омелянiвка Житомирської областi.
У 1962 роцi вiн, як абiтурiєнт, уперше
переступив порiг Запорiзького машинобудiвного iнституту. Вiдтодi його доля нерозривно пов’язана з «машинкою».
Закiнчив у 1967 роцi Запорiзький машинобудiвний iнститут за фахом iнженер-

електрик. Володимир Петрович залишився працювати в iнститутi, обiймав
посади старшого iнженера-дослiдника,
асистента, старшого викладача. Пiсля
закiнчення аспiрантури в Одеському
полiтехнiчному iнститутi в 1976 роцi
успiшно захистив дисертацiю та отримав диплом кандидата технiчних наук,
працював доцентом, а потiм завiдувачем кафедри.
З 1981 року Володимира Петровича
обрано деканом електротехнiчного факультету, головою ради деканiв унiверситету. На цiй посадi вiн працював понад 35 рокiв. З 2011 року Володимира
Петровича обрано завiдувачем кафедри електропостачання промислових пiдприємств. У 2000 роцi йому присвоєне
вчене звання професора кафедри електричних машин.
Електротехнiчний факультет, яким
керував професор Метельський, є потужною структурою унiверситету: вiн
об’єднує 7 кафедр, 4 з яких випусковi.
За керiвництва Володимира Петровича
факультет став одним iз найкращих у
пiдготовцi висококвалiфiкованих iнженерних кадрiв не лише України, а й за
її межами – для африканських, азiатських i латиноамериканських держав. Понад 80% викладачiв є випускниками
електротехнiчного факультету, багато
з них навчалися у Володимира Петровича. Нинiшнi студенти навчаються за
його пiдручниками.
У педагогiчному колективi електротехнiчного факультету практично
немає плинностi кадрiв – тут створенi
всi умови для роботи i наукової дiяльностi. Серед випукникiв факультету
формуються династiї – нерiдко студенти при виборi мiсця навчання наслiдують приклад своїх батькiв. Уже є подiбнi приклади i серед викладачiв унiверситету. Науково-дослiдну роботу в лабораторiях факультету важко переоцiнити. Розробленi та впровадженi технологiї та iнновацiї застосовуються не

лише в Українi, але й за її межами.
Володимир Петрович упродовж багатьох рокiв був керiвником ради
науково-дослiдних робiт за постановою уряду країни, Державного комiтету
України з питань науки i технiки, галузевих мiнiстерств та вiдомств, а також
провiдних пiдприємств Запорiзького регiону. Результати науково-дослiдних
робiт упровадженi в ПАТ «Запорiжтрансформатор», ВАТ НДI «Перетворювач» та на iнших пiдприємствах.
Пiд керiвництвом Володимира Петровича були пiдготовленi та захищенi
кандидатськi дисертацiї. До останнiх
своїх днiв вiн працював з аспiрантами, якi успiшно доповiдали результати
своєї роботи як на українських конференцiях, так i мiжнародних i готувалися до захисту кандидатських дисертацiй.

Плiдна праця Володимира Петровича вiзначена багатьма державними нагородами. Вiн заслужений працiвник
освiти України, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України,
золотою медаллю «За ефективне управлiння», медалями «Ветеран працi України», «Ветеран працi СРСР», знаками
«Петро Могила» та «Вiдмiнник освiти
України», медаллю «За розвиток Запорiзького краю», кавалер ордена «За
заслуги перед Запорiзьким краєм» I, II,
III ступенiв тощо.
Олександр Шрам,
зав. каф. ЕПП,
Павло Махлiн,
доцент каф. ЕПП

Т Е П Л I С ПОГА Д И

На вулицi холодно, але нас зiгрiва-

ють спогади про подорожi. При розглядi фото нас накриває теплою ковдрою пам’ятi: сонечко, якому хотiлося
пiдставити своє обличчя i завдяки якому природа буквально заграла рiзними
яскравими осiннiми фарбами.
Згадуємо нашу мандрiвку до мiстасусiда Днiпра. Вкотре переконуємося:
неважливо, скiльки разiв ти побуваєш
в одному i тому ж мiсцi, проте, повертаючись, завжди можна знайти новi «цiкавинки». Для нас такою мiсцинкою виявився яхт-клуб «Сiч». Зелена травичка, вимощенi алеї, бiлоснiжнi будиночки, вкритi очеретом, прохолода Днiпра. . . Все це вабить i налаштовує на ре-

лакс та прогулянки. А серед цiєї краси
ходять зграї лебедiв, гусей, качок та
пав, бiгають нутрiї.
А ще була чудова, змiстовна екскурсiя Днiпровською набережною, ритуал загадування бажань бiля «Кулi бажань», веселi фото.
Колектив бiблiотеки щиро дякує
профкому спiвробiтникiв НУ «Запорiзька полiтехнiка» за таке чудове привiтання з професiйним святом – Всеукраїнським днем бiблiотек!
Iрина Артеменко,
заступник директора наукової бiблiотеки
НУ«Запорiзька полiтехнiка»
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Славетнi ювiляри
Т В О Р Е Ц Ь У К РА Ї Н С Ь К О Ї Н О В Е Л И
був обраний послом до Австрiйського
парламенту.

Так склалося, що нинiшнiй рiк став
двiчi ювiлейним для українського письменника, вихiдця зi Станiславщини (тепер Iвано-Франкiвщина) Василя Семеновича Стефаника – 150-рiччя вiд дня
народження та 85-рiччя вiд дня смертi.
Майбутнiй письменник здобув
освiту спочатку в рiдному селi, потiм у Коломийськiй гiмназiї, а пiсля
вiдрахування з гiмназiї «за полiтику» – в Дрогобичi, згодом навчався на
медичному факультетi Кракiвського
унiверситету. Брав активну участь у
селянському русi Схiдної Галичини,

В українську лiтературу Стефаник
увiйшов як неперевершений майстер
новели, посiвши одне з найчiльнiших
мiсць серед свiтових класикiв цього
жанру. Силу образiв своїх творiв вiн
черпав з драматичних подiй народного життя, для його новел характернi i
психологiзм, i емоцiйнiсть, i звичайний
побут. Новели Стефаника – це цiлком
iндивiдуальна манера, особлива iнтонацiя, тiльки йому притаманне художнє
мислення: вони гранично стислi, схожi
на сонет, адже народженi внутрiшнiм
болем письменника, народним горем.
Завдяки цьому iм’я Василя Стефаника завжди залишатиметься сучасним i
актуальним, а його творчiсть – повчальною для нового письменства. Стефаникова поетика обходиться без риторики
та багатослiв’я, без показної ефектностi – його поетичнiсть така ж органiчна
й природна, як у народнiй пiснi. Слово
Василя Стефаника насичене любов’ю
до трудової людини, вiдданiстю своєму
народовi.
I хоч давно вже немає проблеми землi, за яку люди судилися, навiснiли вiд
злостi за втрачений шматок нещасного
поля («Палiй»); давно не iснує тяжких
нестаткiв, через якi втрачалися звичайнi людськi цiнностi, коли через непомiр-

ний голод вбивали власних дiтей («Новина»); зникли причини нести тяжкий
хрест нестаткiв далеко за океан, щоб
там рубати вугiлля, прокладати в пiсках та прерiях залiзницi, обживати до
цього не торканi плугом поля («Камiнний хрест») – його твори продовжують
хвилювати, змушують спiвпереживати,
спiвчувати.
Порушенi в новелах проблеми часто
перекликаються iз сьогоденням, зокрема щодо масової емiграцiї мiльйонiв сучасних українцiв за кордон у пошуках
кращої долi, матерiального достатку, забуваючи, що немає нiчого кращого вiд
рiдної землi. Також близькою нам залишається необхiднiсть боротьби за єднання людей у єдинiй Українськiй державi, у прагненнi «бути вкупi на своїй
землi» («Марiя»).
Василь Стефаник зазначав: «Я писав тому, щоби струни душi нашого селянства так крiпко настроїти i натягнути, щоби з того вийшла велика музика
Бетховена». I це йому вдалося, адже
його душа живе в душi народу. Кожна новела письменника – це картина
трагедiї селянського життя, це згусток
нервiв, образностi, досконалий зразок
форми.
Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та ЗМП

НОВОРIЧНI ДИВА
Чудово, коли рiдна профспiлка може порадувати своїх членiв не тiльки
матерiальною допомогою чи путiвкою,
а ще й рiзними подарунками.
Напередоднi Дня святого Миколая
усi спiвробiтники унiверситету отримали смаколики «пiд ялинку» для своїх
дiтей. Сподiваємося, що малеча залишилася задоволеною вiд вкладу профспiлки в новорiчно-рiздвянi дива.

свята принесли родинам добро, мир та
процвiтання!
Юлiя Овсяк,
провiдний бiблiотекар, голова профбюро
навчально-наукових вiддiлень

Профспiлка вiтає всiх зi святами й
зичить здоров’я, наснаги та яскравих
моментiв! Бажаємо, щоб новорiчнi
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