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МАШИНОБУДІВНИК

ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Делегація Університету Баламанд

Щорічно у першу неділю жовтня освітяни відзначають своє професійне свято – День працівника освіти.
Педагог, учитель, вихователь – довірена особа суспільства, якій воно
довіряє найдорожче і найцінніше – дітей, свою надію, своє майбутнє.
Доля дітей у руках педагога, в його золотому серці, він має бути джерелом радісного пізнавального і морального зростання своїх вихованців. Жодна інша професія не ставить таких вимог до людини. Педагог
зобов’язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої культури. Педагог зобов’язаний прагнути до втілення в собі людського ідеалу.
Будь-яка характеристика не може охопити всі напрями діяльності педагога.
Тисячі професій народжуються і вмирають. Та серед вічних професій учительська посідає особливе місце: вона початок усіх професій.
Змінюються умови й засоби виховання, та незмінним залишається головне призначення вчителя – навчити людину бути Людиною. Педагог
має справу з конкретними людьми, проте його завдання не лише особистісне, а й суспільно зумовлене – підготовка підростаючого покоління
до активної участі в житті суспільства.
За багатовікову історію людина нагромадила величезний досвід. Суспільство зацікавлене в тому, щоб відібрати з нього найцінніше, необхідне
для засвоєння молодим поколінням. Трансформувати його у свідомості
молоді.
Професія викладача – одна з найбільш творчих і складних професій,
у яких поєднано науку та мистецтво. Ця професія споріднена з працею
письменника (творчість у підготовці матеріалу), режисера і постановника (створення замислу та його реалізація), актора (в педагогічній діяльності інструментом є особистість викладача), педагога, психолога та
науковця.
Діяльність викладача має високу соціальну значимість і посідає одне
з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості та духовної культури українського суспільства.
Високоповажні професори, вельмишановні доценти, викладачі, співробітники університету – всі, чия почесна місія – навчання й виховання
висококваліфікованих фахівців!
Нехай ваша професійна нива поповнюється новими вагомими здобутками, всі ваші починання стають успішними, а життєвий оптимізм
приносить впевненість у завтрашньому дні. Нехай теплі слова подяки
щодня лунають з вуст ваших вихованців, а кожен випускник вклоняється вам за ваш індивідуальний внесок у формування його особистості.
Висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю, за великий
талант і покликання сіяти мудрість і знання. Нехай вам завжди усміхається доля. Зичимо міцного здоров’я та довголіття. Нехай у ваших родинах завжди панує тепло, радість та затишок.
Від студентів університету
Анна Стукало,
студентка гр. ФЕУ 519

З 27 по 29 вересня 2011 року в ЗНТУ перебувала делегація з університету Баламанд. Цей візит є продовженням співпраці між двома
вищими навчальними закладами України та Лівану. До складу делегації входили: Мішель Наджар – віце-президент, декан машинобудівного факультету; Хамді Чаоук – помічник президента з розвитку,
колишній генеральний директор з цивільної авіації; Уссама Джадаєл – директор інституту аеронавтики, зав. каф. машинобудування;
Георгес Дахдах – головний співробітник з питань фінансів та бізнесу. Університет Баламанд і Запорізький національний технічний
університет визнали необхідність розширення наукових контактів
та співпраці між спорідненими факультетами вищих навчальних закладів України та Лівану і, бажаючи сприяти поглибленню взаєморозуміння і довіри між українським і ліванським народами, домовилися здійснювати співробітництво.

Під час зустрічі було підписано угоду про співпрацю машинобудівних факультетів обох ВНЗ, що передбачає обмін студентами та
професорсько-викладацьким складом.
У рамках візиту відбулися зустрічі з деканами та студентами
ЗНТУ, з керівництвом ЗАЗ; відвідали Запорізький ПАТ „Мотор-Січ”.
Лариса Дуйко,

методист в.к. ВМЗ та РІС
фото Олександра ПАСТУШЕНКА
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Співробітництво кафедри українознавства
і Запорізького центру татарської культури «Алтин Ай»
участь у різних конкурсах.
З перших днів існування, вже 15 років, розвивається тісна співпраця між Центром «Алтин Ай» і кафедрою українознавства ЗНТУ,
зокрема в рамках проведення всеукраїнської науково-практичної
конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та
культурологічний аспекти в умовах Півдня України», яка 6-8 жовтня
2011 року відбулася вже дев’ятий раз у нашому університеті.
На засіданнях круглого столу конференції представники татарської громади завжди відзначаються активною участю. 1997 року під
час конференції відбулася виставка національного одягу та страв

10 вересня 2011 року в Парку металургів відбулося урочисте
святкування традиційного татарського народного свята «Запорізький Сабантуй-2011», яке з давніх часів пов’язують із завершенням
осіннього польового сезону.
Цього року всі події присвячувалися 20-річчю незалежності
України, а також 15-річчю створення Запорізького центру татарської
культури «Алтин Ай», беззмінним головою якого є Рахіма Сулейманівна Ахмерова.

Свято пройшло при сприянні Запорізької обласної державної адміністрації, Ленінської районної адміністрації, Запорізької обласної
ради, Запорізької районної ради. У святкуванні брали участь представники більшості національно-культурних товариств Запоріжжя
і Запорізької області, численні гості з Києва, АР Крим, Донецької,
Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Луганської областей,
представники обласної і районної влади, а також викладачі кафедри
українознавства нашого університету. Мешканці міста і гості побачили концертну програму, виставку робіт народних майстрів, безкоштовно скуштували страви татарської національної кухні, взяли

національних меншин Запорізького регіону, де були представлені й
татари. У 1999 році в рамках проведення ІІІ конференції відбувалися
виступи творчих танцювальних колективів національно-культурних
товариств Запорізької області. Від Центру «Алтин Ай» виступала
солістка татарського фольклорного ансамблю «Чишмя» (Джерело)
Аніся Прєданікова.
Цього року співпраця між Центром «Алтин Ай» і кафедрою українознавства ЗНТУ виходить на новий рівень – науково-дослідний.
За сприяння голови Центру Рахіми Ахмерової завідувач кафедри
доцент Дєдков М.В. і асистент Коянс А.А. досліджують різні аспекти
історії національної меншини волзьких татар у Запорізькому краї.
На цьогорічну конференцію підготовлено до друку у фаховому виданні «Музейний вісник» першу наукову статтю - «Формування діаспори волзьких татар в Запорізькому краї (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)». Під час роботи конференції в одній із секцій
заплановано доповідь на цю тему.
У подальшому планується підготовка наукових статей щодо
участі і ролі татар в індустріалізації Запоріжжя, трагічних наслідків
для татар політичних репресій кінця 30-х років ХХ століття.
Вітаючи Центр «Алтин Ай» і всю татарську громаду з маленьким
ювілеєм, сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

Анріс Коянс,
асистент кафедри українознавства

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ДИСЕРТАЦІЙ РДБ
З жовтня 2011 р. науковці університету мають можливість скористатися доступом до бази даних електронних авторефератів та
дисертацій Російської державної бібліотеки (РДБ). Всі бажаючі аспіранти та докторанти можуть зареєструватися у віртуальному читальному залі дисертацій в ауд. 250 головного корпусу.
Російська державна бібліотека відповідно до “Програми створення віртуальних читальних залів” надає можливість онлайнового перегляду повнотекстових дисертацій, що зберігаються у фондах

РДБ. Дисертації пропонуються у форматі PDF з посторінковим переглядом. Кожному читачу, який пройшов реєстрацію, надається логін
та пароль і він одержує можливість працювати з повними текстами
дисертацій в залах бібліотеки – ауд. 250 та ауд. 248А.
Електронна бібліотека дисертацій – це унікальний шанс для вчених.
Борис Скоробогатов,

зав. відділу бібліотеки
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Стипендіальна програма
«Завтра.UA»
Що являє собою стипендіальна програма «Завтра.UA»?
Що вона значить для тебе? Яке
місце займає в твоєму житті?
Які перспективи обицяє в
майбутньому? Це ті питання,
якими керується студент, що
бажає взяти в ній участь. Що
ж до самої програми, то головна її мета – сприяти формуванню та зміцненню нового
покоління та дати можливість
талановитій молоді знайти гідне місце в різних сферах науки,
економіки та суспільного життя країни.
Програмою передбачено створення для стипендіатів додаткових можливостей для подальшого особистого розвитку, підтримку індивідуальних проектів, а також організацію неформального
спілкування, обміну досвідом та інформацією, у тому числі стажування та участь у міжнародних конференціях, освіта та проведення наукових досліджень в Україні та за кордоном, у таких країнах як США, Німеччина, Великобританія тощо. Фонд Віктора
Пінчука надає переможцям конкурсу різнобічну підтримку, зокрема у вигляді стипендії протягом року, яка становить 942 грн.
Якщо ти студент 3-6 курсів, прагнеш нових знань, займаєшся
самостійною науковою діяльністю, маєш яскраві особисті якості та небайдужий до проблем України, то ця програма саме для
тебе. А для участі в конкурсі потрібно лише написати конкурсну
роботу та заповнити на сайті online-заявку і завантажити електронний пакет документів до 18 жовтня 2011 року. З докладніми
умовами участі в конкурсі можна ознайомитися на сайті zavtra.
in.ua.
Узявши участь у
стипендіальній програмі
«Завтра.UA»,
студентська
молодь
має змогу не тільки перевірити свої знання, а
також зустріти нових
друзів, отримати нові
враження та позитивні емоції. А головне
– можливість спілкування з людьми такого масштабу, як Білл
Клінтон, Тоні Блер,
Шимон Перес. Працювати з такими знаменитостями, як Елтон
Джон, Пол Маккартні, Святослав Вакарчук та гурт Queen.
Але якщо ж не вдалося досягти бажаного результату першого
разу – не питання, адже є шанс показати себе знову, але вже наступного року. Зроби правильний вибір, і перед тобою постануть
нові рубежі можливостей. Цього року заявку на участь у конкурсі вже подали такі студенти нашого університету: Крячко О. О.,
Лісняк О. В., Степанова О. М., Ярковой А. Ю. Спробуй і ти себе.
Світлана Олонець,

наукова конференція
"Державна етнонаціональна політика"
6–7 жовтня 2011 р. у приміщенні Запорізького національного технічного університету кафедра українознавства при сприянні
Запорізької облдержадміністрації
разом з Інститутом політичних
і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи
НАН України, Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм, Благодійним фондом «Центр національних культур та суспільної моралі
«Ми – українські» провела традиційну IX Всеукраїнську науковопрактичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України».
6 жовтня пройшло пленарне
засідання і працювали такі секції:
теоретичні проблеми етнокультурознавства; етнічні групи регіону;
правові аспекти етнополітики: історія та сучасність; культурний
процес: національний вимір;
мовна політика та освіта: інтернаціональне та національне.
7 жовтня науковці та представники національно – культурних товариств взяли участь у роботі
круглого столу на тему: “Урахування етнокультурних особливостей
Півдня України при розробці та проведенні державної етнополітики”, після чого відбулося підсумкове пленарне засідання.
У роботі конференції взяли участь науковці не тільки Запорізького регіону, але й Києва, Дніпропетровська, Миколаєва, Кривого
Рогу, Чернівців, Сімферополя, Черкас, Одеси, Полтави.
Микола Дєдков,

доцент, завідувач кафедри
українознавства

Рейд-перевірка в гуртожитках
4 жовтня 2011 року о 24.00 профком студентів ЗНТУ разом зі
сторожами студмістечка ЗНТУ провів рейд-перевірку порядку в
гуртожитках №2 та №4 ЗНТУ. В ході рейду було виявлено низку порушень правил проживання в обох гуртожитках. Серед них: вхід до
гуртожитку після 23.00 без попереднього інформування завідувача
гуртожитку; порушення тиші після 23.00; розпиття спиртних напоїв;
паління в кімнатах; порушення режиму. Наступного дня директор
студмістечка Дубина В.М. провів виховну бесіду з усіма виявленими
в ході рейду порушниками. Кожного озайомили з правилами проживання в гуртожитку та зробили попередження, що при повторному порушенні студент буде позбавлений можливості проживання в
гуртожитку.
Проте порівняно з результатами минулих рейдів нині порушень
у гуртожитках виявили не так багато, як очікувалось. Більшість порушень була здійснена студентами першого курсу, які ще не пристосувалися до іншого режиму життя.
Усі студенти-порушники добровільно були залучені до господарських робіт у гуртожитках на певний час. Відповідальність за контроль господарських робіт поклали на студради гуртожитків.
Зменшення кількості порушень у гуртожитках свідчить про проведення активної виховної роботи за участю профкому студентів
ЗНТУ, завідувачів гуртожитків та студрад зі студентами для забезпечення сприятливих умов для комфортного проживання в гуртожитках ЗНТУ.

студент гр.ФЕУ - 611
Іван Дашко,

голова житлово-побутової комісії профкому студентів ЗНТУ
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“Кілометр здоров’я-2011”
17 вересня 2011 року відбувся уже традиційний для нашого
міста благодійний легкоатлетичний пробіг «Кілометр здоров’я2011», організатором якого виступає «Патріот Запоріжжя». Метою цього пробігу є популяризація здорового способу життя.
Усі зібрані під час акції кошти підуть на підготовку Запорізької
дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів до параолімпійських ігор 2012 року.

Наші студенти підтримали благодійну акцію дружним колективом. Дякуємо всім небайдужим людям Запорізького національного технічного університету.
Ніна Музичова,

О с і н н і

16 вересня 2011 року на стадіоні СК”Мотор-Січ” відбулися
спортивні змагання на Кубок з легкої атлетики.
У змаганнях узяли участь майже 800 осіб - спортсмени та
вболівальники, що прийшли підтримати свої команди.
У ході запеклої боротьби визначилися переможці, які посіли
призові місця, серед яких і студенти ЗНТУ:
Харланова Тетяна, Т-311, – І місце з бігу на 100 метрів з
бар’єрами;
Митко Анастасія, М-311, - ІІ місце зі
стрибків у довжину з розбігу;
Роговін Олександр, Е-429, - І місце з
бігу на 800 м.
Усі
переможці були нагороджені
дипломами. Інші ж
учасники змагань
та глядачі наотримали
Тетяна Харланова, томість
гр.Т-311
позитивні емоції та
гарний настрій.
Таким чином, олімпійська концепція
Анастасія Митко,
«спорт для всіх» у черговий раз була втіМ-311
лена в життя.
Ніна Музичова,

ст.викладач кафедри физкультури та спорту
фото Ігоря Щекотова, ст. гр. ГФ-239

ст.викладач кафедри физкультури та спорту

Куточок поезії

с тар т и

п а м ' я т і А н а т о л і я Р е к у б ра ц ь к о г о

На початку жовтня 2011 пішов у вічність відомий запорізький писменник, журналіст і просто гарна людина Анатолій Рекубрацький. Світло його поезії назавжди залишиться з нами:
На золотому березі печалі,
Де сто віків — лиш голубі сніги.
Ми, українці, стільки відмовчали,
Що відмолили всі чужі гріхи.
Ми сто віків плелись завжди позаду,
Ми сто віків жили, мов у гостях,
Учили жити нас всілякі зайди,
І шкіри драв з нас бусурман і лях.
На Соловки, в канади, за дунаї —
На всенький світ розпорошивсь наш люд.
Здавалось — все.
Нічого вже не маєм.
А нам лише народжувать іуд.
Ми там спили любові трунок,
І випускного шум і гам.
І навіть перший поцілунок
Навіки залишився там.
За світлофором стишу кроки,
Бо батько там і друзі сплять.
І селищу уже сто років,
І мамі — дев'яносто п'ять.
І вже нічого тут не вдієш,
Редактор

Ганна
МИРОВСЬКА

Життя у плині літ згоря,
Тож хай довіку молодіє
Моя й твоя Комиш-Зоря.

***

Ви бачите,
На Хортиці — сади...
Як білі птиці,
Обліпили скелі,
А звіддаля — Вітрилами ячать...
І острів —
Білосніжна каравела —
Крізь вечорову
Лагідну печаль
Руша у світ
Легенд своїх і див,
Ви бачите,
На Хортиці - сади...
Пливи у вечір,
Хортице, пливи!
Хай ледве мріє

Пляжу ватерлінія
І золотиться
На твоїх бортах.
Минуле —
Майбуттям твоїм нетлінне,
Ти вічна,
Наче птиці у садах,
Де Дніпрельстану хвилі громові,
Пливи у вічність,
Хортице, пливи!
ЛЮДИ МОЄЇ ПАМ'ЯТІ
Люди моєї пам'яті.
Хто я — без вас — на світі,
Ким ти єси, людино,
Без тих,
Хто знає тебе?!
Ось ви йдете повз мене
Грішні,
А в чомусь світлі,
Словом,

В усьому схожі
На безліч інших людей.
Люди моєї пам'яті.
Хай було більше чорного,
Але ж, мабуть, без теміні
Так й не проклюнувся б світ.
Люди моєї пам'яті.
Все-таки ви — неповторні.
Ні. У мені не вичахне
Кожен ваш крок і слід.
Люди моєї пам'яті.
Всі ми потроху минаємо.
Всім буде трішки пам'яті.
Може, й непам'ять комусь.
Радість єдина наша —
Щось таки та залишаємо.
Я не боюсь залишати.
Я не залишить боюсь.
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