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МАШИНОБУДІВНИК

ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Шановні викладачі, співробітники і студенти університету!

В іта є м о В а с з Новим роком та Р із дв ом Х ристови м !
Новорічні свята особливі, бо вони об’єднують усіх нас. З дитинства ми уявляємо відчуття свята, пухнастий сніг
та запах ялинки. Напередодні свята ми згадуємо події минулого року та будуємо плани на наступний рік.
Бажаємо, щоб Новий 2013 рік пройшов під знаком миру, добра, любові та поваги, щоб він став роком чистих
помислів і добрих справ, щоб у передноворічний час вас турбували тільки святкові клопоти.
Нехай обов’язково збудуться всі ваші мрії, а успіх супроводжує вас цілий рік усюди та у всьому.

Ректорат, профкоми

З І С В Я ТО М Т Е Б Е , « М А Ш И Н К О » !

2012 року Запорізький національний
університет відзначав 112-ту річницю від
часу свого заснування. Біографія його розпочалася з 1900 року, коли в повітовому
місті Олександрівську (зараз Запоріжжя)
було створено семикласне технічне училище, директором якого був досвідчений
інженер і педагог Д.М. Поддерьогін, який
очолював його упродовж 18 років, а з 1997
року й до сьогодні техічний університет,
що виріс з того училища, очолює професор
Бєліков Сергій Борисович, для якого стіни
ЗНТУ – рідний дім, а люди, які оточують, –
як діти.
З нагоди вшанування річниці 29 листопада 2012 року відбувся святковий концерт,
де викладачі, співробітники університету та
активні студенти були нагороджені грамотами, подяками та грошовими нагородами
за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, активну позицію в громадській діяльності університету та за активну участь у
реалізації державної молодіжної політики.
Традиційно концерт розпочався з вітального слова випускника ЗНТУ, заслуженого працівника освіти України, лауреата
Держаної премії, кавалера орденів «За заслуги» II і III ступенів, ректора ЗНТУ, професора Бєлікова Сергія Борисовича та урочистого звучання Гімну України та Гімну
університету.
Грамоти та подяки вручали почесні гості

свята, а саме: заступник голови Запорізької
обласної державної адміністрації Гамов Андрій Миколайович, заступник Запорізького
міського голови Каптюх Юрій Володимирович, директор Запорізького обласного центру праці для молоді за дорученням голови
Запорізької обласної ради Рябенко Євген
Миколайович, голова Запорізької обласної
профспілкової організації працівників освіти та науки України Гринь Надія Іванівна; а
нагрудними знаками ЗНТУ «За безперечну
трудову діяльність» III ступеня працівників
ЗНТУ нагородив ректор Бєліков Сергій Борисович.

зіграв студент другого курсу машинобудівного факультету, стипендіат міського голови Запоріжжя Максим Картінін. Зал оцінив
та радо привітав справжні таланти університету бурхливими оплесками і так само
радісно зустрів на сцені володарів гран-прі
Запорізького обласного фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад-2012» вокальну
студію «Viva».
Своїм веселим виступом публіку розважили фіналісти Міжрегіональної Дніпровської ліги і Першої української ліги КВК
Телевізійного творчого об’єднання «Олександр Масляков і Компанія» збірна команда
КВК ЗНТУ «Машинка».
Також між нагородженнями виступили
неодноразові чемпіони України та Європи
збірна команда ЗНТУ зі спортивної аеробіки (тренер - майстер спорту міжнародного
класу Катерина Шеховцова).

На святковому концерті співав заслужений працівник культури України, співак та
композитор Анатолій Сердюк, який є автором музики Гімну ЗНТУ. Виступив також
зі своїм номером Народний театр сучасної
хореографії «Фенікс» (керівник Сніжана
Лободюк).
Своїм співом та гарною піснею всіх
присутніх привітала Валентина Круглікова
– доцент кафедри економічної теорії і підприємства, а також на саксофоні для гостей

Концерт був наповнений радістю, щасливими переживаннями та цікавими виступами, які залишили по собі в серцях у глядачів приємні спогади та задоволення.
Ми від усього серця вітаємо викладачів,
співробітників та студентів університету зі
112-ю річницею та висловлюємо їм велику
вдячність, бажаємо усіляких успіхів та запрошуємо на всі майбутні свята і ювілеї до
славної «Машинки».
Юлія Кашуба,
кореспондент газети «І-М»
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Конференція в бібліотеці
Сучасна Україна – молода держава, проте вона має велику багатовікову історію, а в її фондосховищах зберігається безліч історичних
пам’яток регіонального, загальнонаціонального та світового значення.
Роботу з цими культурними скарбами згідно з законодавством України
здійснюють бібліотеки, архіви, музеї, однак залишається чимало невирішених питань і проблем, що пояснюється саме молодістю нашої держави
та труднощами, які виникають у процесі її становлення, економічними
умовами, в яких на сучасному етапі реалізуються такі завдання, як формування, збереження та розкриття вітчизняних колекцій пам’яток писемності та друку.
На науково-практичній конференції, присвяченій роботі з рідкісними та цінними фондами бібліотек вищих навчальних закладів Запорізької області, яка проводилася в НБ ЗНТУ 5 грудня 2012 р., відбувся обмін
інформацією та досвідом роботи між науковцями, керівниками, провідними спеціалістами відділів та секторів рідкісних видань і рукописів. У
конференції взяли участь представники архіву Запорізької області, това-

риства ім. Якова Новицького, Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького, технічної бібліотеки «ДСС» та бібліотек
ВНЗ області.
У доповідях та повідомленнях багатоаспектно висвітлено актуальні
питання роботи з пам’ятками писемності та друку: історія та особливості формування вітчизняних фондів і колекцій – універсальних, тематичних, за видами і типами документів, за місцем їх створення; проблеми
обліку та опису окремих пам’яток та їх примірників (якщо йдеться про
пам’ятки друку), обліку та опису (паспортизації) книжкових колекційних
фондів, захисту та забезпечення збереження, інформаційно-наукового
розкриття зібрань.
Матеріали конференції стануть корисними для всіх, хто забезпечує
сьогодні подальший розвиток бібліотечної діяльності за напрямком
формування колекцій книжкових та архівних пам’яток та розкриття їх
наукової, історико-культурної значущості.

ШАНОВНІ ЕНЕРГЕТИКИ!

ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ
ГЕНДИРЕКТОРА ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

Від щирого серця вітаємо Вас із вашим професійним святом –
Днем енергетика!
Енергетика нині всюдисуща й охоплює не тільки житлові приміщення і робочі місця, але й простори вулиць, на яких горять ліхтарі
і вогні реклами.
Результати Вашої роботи залежать від чітко поставленої мети,
щоденної копіткої праці, відданості своїй справі.
Тож бажаємо Вам міцного здоров’я, натхнення, невичерпної
енергії, професійних успіхів та особистого щастя! Нехай життя кожного з вас буде наповнене енергією світла!
Ректорат, профком студентів

День народження
електротехнічного факультету
20 грудня 2012 року відбулось урочисте святкування Дня енергетика та 51-ї річниці електротехнічного факультету. В підготовці до
цього свята брали участь усі сім кафедр ЕТФ (ЕПП, ЕМ, ЕПА, ЕА,
ТЗЕ, фізики та іноземних мов). Свою історію розвитку та досягнення
було представлено на яскравих виставкових стендах.
Святковим концертом студенти привітали викладачів, випускників, а також друзів великого електротехнічного факультету, студенти
розкрили багатогранність та різнобічність своїх захоплень.
Велику вдячність хочеться висловити викладачам, випускникам та студентам, які допомагали в підготовці та проведенні цього
яскравого та запального свята, а саме: викладачам - Васильєвій Євгенії Володимирівні, Козлову Володимирові Володимировичу, Великій
Ірині Олегівні, Афанасьєвій Ірині Олегівні, Залужному Михайлові
Юрійовичу. Студентам-організаторам – Гудковій Ганні, Долі Артему,
Межевському Дмитрові; ведучим - Волковій Галині та випускнику
Бойку Андрієві.
Фролов Максим, Шевердін Антон, Чеботарьов Єгор, Кушнерьов
Ілля, Глущенко Андрій, Назаренко Андрій, Вельможко Анна, Пасько
Вікторія, Сорокіна Ольга, Земляна Дарина, Стоєва Валерія, Шукала
Валерія виступали з народним танцем. Христюк Атрем та Катерина
захоплювали глядачів бальним танцем. Смирнова Катерина, Труш
Володимир, Хлєбникова Віра, Хорольский Дмитро, Єфименко Руслан вражали своїми співочими здібностями, Коростельов Анатолій,
Федоров Єгор своєю музикою забезпечували гарний настрій.
Також дякуємо Суркову Олексієві, Кринициній Каріні, Жежері
Івану, Ткаченко Дмитрові, Гнатків Іванові, Дідич Дарині, які були авторами ідей оформлення залу і художниками.
Хочемо виразити вдячність деканові електротехнічного факультету Володимиру Петровичу Метельському, який надихає студентів
та дає можливість розвиватися не тільки науковому, але й творчому
потенціалу студентів-ентузіастів.
Ганна Гудкова,
голова профбюро ЕТФ, студентка групи Е - 819

13 грудня 2012 р. в Запорізькому національному технічному університеті відбулася зустріч з генеральним директором ВАТ «Запоріжсталь» Ростиславом Шурмою за участю представників профкому
студентів ЗНТУ та Запорізької обласної молодіжної ради на чолі з її
головою Андрієм Іванченком. Бесіда відбулась у форматі «питаннявідповідь».
Ростислав Шурма розповів про своє університетське навчання –
«Моя основна освіта – життєвий досвід. Яку кількість знань я отримав, навчаючися в університеті? Дуже часто хочу відповісти – відсотків п’ять. Але це хибна думка. Вища освіта – базовий фундамент.
Якщо маємо – не відчуваємо, а коли відсутній – ось тоді дається
взнаки його брак». Поділився також секретами успіху в бізнесі, зокрема про досягнення високої посади генерального директора провідного промислового підприємства регіону: «У мене ніколи не було
мети обійняти посаду керівника комбінату «Запоріжсталь». Десять
років тому я лише кілька разів чув про нього. Я вірю, що необхідно
будувати для себе чіткий план того, чого ти хочеш досягти в житті й бути готовим іти на жертви». Свій монолог підсумував фразою
«Шанси стати успішним є в кожного, необхідно цього тільки захотіти й докласти зусиль».
Олександр Прохорович,

студент гр. ГП-411

Увага: конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад :
завідувача кафедри «Іноземна мова професійного спілкування»
– 1;
доцента кафедри «Іноземна мова професійного спілкування»
– 1;
доцента кафедри «Автомобілі»
– 1;
доцента кафедри «Міжнанродні економічні відносини»
– 1;
доцента кафедри «Соціальна робота»
– 2;
доцента кафедри «Транспортні технології»
– 1;
доцента кафедри «Мікро- та наноелектроніка»
– 1;
доцента кафедри «Управління персоналом і економіка праці»
– 1;
старшого викладача кафедри «Металорізальні верстати
та інструмент»
– 1;
старшого викладача кафедри «Прикладна математика»
– 1;
старшого викладача кафедри «Маркетинг»
– 1;
старшого викладача кафедри «Менеджмент»
– 1;
старшого викладача кафедри «Міжнанродні економічні відносини» – 1;
старшого викладача кафедри «Комп’ютерні системи та мережі»
– 1;
викладача кафедри «Іноземна мова професійного спілкування»
– 2;
викладача кафедри «Соціальна робота»
– 1;
викладача кафедри «Фізична реабілітація і рекреація»
– 1.
Термін подання заяв – один місяць від дня оголошення конкурсу в
газеті. Документи подаються на ім’я ректора університету. Заяву перед
поданням необхідно зареєструвати у відділі діловодства університету.
Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
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Прощавай, учителю, наставнику, друже!
Перша година останнього дня
2012 року, що минав, обірвала життя
видатної особистості нашого Запорізького краю – професора, доктора
технічних наук, заслуженого діяча
науки і техніки України, кавалера
ордена “За заслуги” ІІІ ступеня, відмінника освіти України, завідувача
кафедри фізичного матеріалознавства
Запорізького національного технічного університету Анатолія Даниловича
Коваля.
Усе його життя пов’язане з нашою
славетною Запорізькою “Машинкою”,
студентом якої він став у 1962 році,
коли приїхав з Шепетівки та назавжди
залишився в Запоріжжі, де знайшов свою родину, де творив себе і творив
науку, віддавав себе освітянській праці.
Видатний науковець, який наслідував нашого вчителя, фундатора кафедри металознавства та термічної обробки професора Бориса Соломоновича Натапова, він усі свої зусилля доклав, щоб гідно продовжувати традиції
вітчизняної школи металознавців-термістів, керуючи підготовкою кандидатських дисертацій С.Бєлікова, Є.Санчугова, Г.Краснової, П.Каморкіна,
А.Андрієнка, що завершилось блискучим захистом у далекому 1989 році
дисертацій доктора технічних наук. Далі були ще багато вихованців.
Видатний фахівець у галузі матеріалознавства жароміцних сплавів, автор понад 40 винаходів. Жароміцні корозійностійкі сплави серії ЗМІ (Запорізький машинобудівний інститут) десятки років працюють на газоперекачувальних установках України і Росії, технології виготовлення литих
лопаток відомі далеко за межами нашої Держави.
Проректор з наукової роботи Запорізького машинобудівного інституту
ім. В.Я.Чубаря в 1989-1993 р.р., перший проректор Запорізького національного технічного університету в 1997-2010 р.р. він став видатним організатором освітянської діяльності як у підготовці фахівців з матеріалознавства,
так і в реалізації принципів Болонської угоди, що сприяли наближенню
України до Європейського освітянського простору.
Щира, доброзичлива людина, яка завжди віддавала все найкраще співпрацівникам, учням, друзям, людина, яка відчувала свій обов’язок сприяти
творенню сучасної Української держави, вихованню патріотично відданої
молоді, він усього себе спрямовував на служіння Україні!
Довгі чи короткі 34 роки пов’язували мене з А.Д.Ковалем... Будучи
його підлеглим чи його керівником, спільна праця в ці роки надихала нас
на спільні зусилля заради програми розвитку нашої улюбленої “Машинки”.
Він раптово залишив нас, заповівши необхідність і надалі працювати над
здійсненням наших мрій.
Світла пам’ять Вам, мій учителю, колего, друже!
Сергій Бєліков,
ректор ЗНТУ, аспірант і докторант А.Д.Коваля.

А ктуа л ьні проб л еми
ф ахово ї мови
До Дня української писемності та мови 6 листопада в ЗНТУ стартувала
традиційна, вже IX Міжвузівська науково-практична конференція студентів,
магістрантів, аспірантів, започаткована 2004 року її незмінним керівником
-доцентом кафедри загальної мовної підготовки Галиною Сергіївною Онуфрієнко. Цьогорічна її тема - „Актуальні проблеми фахової мови, професійної
комунікації та лінгвокультурології”.
Робота конференції тривала з 6 до 15 листопада і проходила в трьох секціях та на пленарному засіданні.
Про масштабність цьогорічної конференції свідчить широке залучення
до роботи професорсько-викладацького складу 7 українських університетів
та академій з Луганська, Дніпропетровська, Запоріжжя і вперше Познанського університету Польщі (стендова доповідь).
У роботі секцій та на пленарному засіданні взяли участь понад 60 доповідачів, які здобувають освіту як у гуманітарній сфері (дизайн, правознавство, міжнародні економічні відносини, журналістика, переклад, українська
та іноземна філологія), так і в технічній (електротехніка, машинобудування,
транспорт).
На конференції було представлено широку проблематику доповідей, які
вирізнялись актуальністю, професійною корисністю й цікавим дібраним матеріалом.
На пленарному засіданні високий рівень наукових доповідей продемонстрували Верба О.С. (ДДУВС), Литвин К.В. (ГФ-239), Черномаз К.Г. (ФЕУ-110),
Шумакова К.В. (ФЕУ-110). Найбільш обговорюваними були теми, представлені доповідачами Дєєвою О.С. (ГФ-210), Зарудною А.Ф. (ЗНУ), Скребець Г.В.
(ГФ-320) на засіданні секції 1 „Теоретичні і практичні аспекти фахової мови”.
Значне зацікавлення викликали доповіді, які виголосили Варакута Д.М. (Т510), Войтович Ю.Р. (ІФ-210), Скидан О.О. (ФЕУ-610), Хілько В.І. (Т-510),
Чупіра А.П. (ЗДМУ) на засіданні секції 2 „Еволюційні процеси у мові фаху”.
Студенти активно ставили запитання на засіданні секції 3 „Комунікативна
компетентність фахівця в лінгвокультурологічному просторі”. Відрізнялися
своєю змістовністю доповіді Бабич Д.В. (ЗНУ), Вельможко П.П. (ГФ-211), Гнатюк Н.І. (ЗНУ), Подопросвєтової Ю.С. (Т-510), Приходька Д.Є. (Е-410), Реуцької О.Д. (ГФ-210), Стреляного С.В. (ГФ-210). Найкращими серед стендових
доповідей були наукові роботи магістрантів Гладія А.Л. (Познань, Польща),
Приходько О.О. (ЗНУ) та студентів Дроздовської О.С. (ЗНУ), Сазанович Д.В.
(ЗДМУ), Ткаченко ЯЛ. (ЛДУВС). Серед учасників були студенти, які кілька
років поспіль брали участь у такій конференції, а цього року вперше виступили з доповідями і студенти Запорізького держмедуніверситету.
Учасників пленарного засідання з різних ВНЗ зацікавила експозиція нових наукових та лексикографічних видань, яку підготували працівники університетської бібліотеки (заввідділу художньої літератури Муравйова О.П.
та бібліотекар Шмига В.І.). Серед інших наукових видань були представлені
посібники, словники, підручники, авторами яких є доцент кафедри загальної
мовної підготовки Г.С. Онуфрієнко та зав.кафедри К.С. Бондарчук.
Як свідчить дев’ятилітній досвід проведення міжвузівської конференції,
масштаби якої щорічно зростають, це одна з найбільш актуальних форм залучення студентів до науково-дослідної роботи, прекрасна можливість виявлення обдарованої молоді в галузі наукових досліджень і розкриття творчого
потенціалу університетської молоді.
В. Фоміних, О. Назарова,
співробітники лабораторії доаспірантської підготовк
та роботи з обдарованою молоддю

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ В ЗНТУ

12 грудня 2012 р. в Запорізькому національному технічному університеті відбулась науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування трудового потенціалу регіону на засадах соціального партнерства»
за секціями «Актуальні проблеми підготовки спеціалістів із врахуванням
потреб регіонального ринку праці» та «Участь молодіжних об’єднань у
формуванні трудового потенціалу області».Організатором конференції виступила Запорізька обласна федерація роботодавців.
Активну участь у роботі секції «Актуальні проблеми підготовки спеціалістів з урахуванням потреб регіонального ринку праці» взяли представники профкому студентів ЗНТУ на чолі з головою профкому студентів ЗНТУ
Андрієм Іванченком.
На конференції були присутні представники центру зайнятості,
професійно-технічних закладів, потенційні роботодавці провідних підприємств регіону, студентство. Розглянуто такі питання: «Сучасні тенденції з
нормативно-правового забезпечення професійної освіти», «Самореалізація учнів закладів професійно-технічної освіти», «Досвід та перспективи
студентських центрів праці Запорізького регіону», «Працевлаштування
студентів під час навчання у ВНЗ», «Проблеми державної політики України
з питання працевлаштування студентів», «Формування та ефективне використання трудового потенціалу молоді», «Об’єднувальна роль трудового
молодіжного руху в розвитку науково-технічного потенціалу та популяризації робочих спеціальностей регіону», «Правове регулювання працевлаштування молоді по закінченні ВНЗ», «Участь громадських організацій у
процесі проходження практики та працевлаштування молоді».

У процесі обговорення звернулися до проблеми працевлаштування
випускників ВНЗ, його правового регулювання. Не менш болюча тема для
кожного, що винесена на розгяд – проходження практики під час навчання.
Заслухано студентських лідерів з пропозиціями щодо подолання проблеми
працевлаштування молоді, розвитку молодіжного підприємництва та зайнятості молоді.
У результаті роботи секції було прийнято низку рішень щодо подолання проблеми зайнятості молоді, серед яких найбільш цікаві:
1. вживати заходів щодо висвітлення в засобах масової інформації
роз’яснень трудового законодавства та порядку його застосування;
2. розробити концепцію професійної орієнтації молоді області, якою
передбачити в загальноосвітніх навчальних закладах області навчальний курс профорієнтаційної роботи;
3. проводити для студентської молоді вищих навчальних закладів області ярмарки вакансій, семінари та тренінги з працевлаштуванню
молоді та інформування про становище ринку праці;
4. проводити регіональні та обласні конкурси «Молодий роботодавець
року» та бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді та
надавати фінансову підтримку проектам-переможцям;
5. сприяти розробленню та реалізації регіональної Програми розвитку молодіжного підприємництва.

Прес-служба профкому студентів ЗНТУ

4 стор.

ФІНАЛ КВК. ВІТАЙТЕ ПЕРЕМОЖЦІВ!
13 грудня 2012 року в актовому
залі ЗНТУ за підтримки профкому
студентів, ЦКДС та ректора Бєлікова Сергія Борисовича відбулася
фінальна гра КВК на Кубок ректора ЗНТУ. Довгий час 12 командучасників, а це приблизно 60 осіб,
боролись за можливість брати
участь у фінальній грі. Віддані вболівальники з нетерпінням чекали
цей день, і ось він настав. До фіналу, тема якого «Свято життя», пройшли п’ять команд: «РП-Дюшес»
(ФРЕТ), «Без Лампы» (МТУ),
«Фиот.com» (ФІОТ), «Мы так похожи» (ФІОТ), «Серёжа» (ЕТФ).
Судило
гру веселих
та кмітливих
вельмишановне
журі, а саме:
голова профкому студентів ЗНТУ
А н д р і й
І в а н ч е н ко ,
директор
ЦКДС ЗНТУ
Вікторія
Комінова,
шоумен, ексактор збірної команди
КВК ЗНТУ
«Машинка»
та екс-актор СТЕМу «Будильник»
Олександр Гончаров, ведучий та
редактор Молодіжної ліги КВК
Володимир Пєнюшкін, редактор
та ведучий Відкритої ліги ЗНУ та
капітан команди КВК Збірна Запоріжжя Олексій Савицький та
автор команди КВК «Харьковские
менты», заступник директора інституту права КПУ Дмитро Єрмоленко. Ведучим був, як завжди,
улюбленець публіки чарівний
Дмитро Шендрик.
Фінал включав у себе п’ять
конкурсів, де командам належало
продемонструвати своє почуття
гумору і винахідливість, це – «приветствие» і «озвучка», «5 шуток
про…» з деканами університету та
«СТЭМ» і «биатлон».
Своїм виступом фінал відкривала команда «РП-Дюшес». А найбільш яскравим та багатозначним
за своїм масштабом був конкурс
«Приветствие». В цьому конкурсі

Редактор
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І Н Ж ЕН Е Р – М АШ ИН ОБУДІ ВН ИК

Ганна
МИРОВСЬКА

команди виявили багато старанності та зусиль. Особливо яскраво виступила команда «Серёжа» з
номерами, які стали сюрпризом не
лише для залу, а й інших команд.
За підсумками гри, п’яте місце
отримала команда «РП-Дюшес»
(19 балів), четверте - команда
«Без Лампы» (19,8 балів). А переможцями, які «відвоювали» кубки
ректора та грошові сертифікати,
стали команди, що зайняли бронзовий п’єдестал, це - «Фиот.com»
(20,2 бала), срібні призери – «Мы
так похожи» (20,3 бала) та переможці гри – команда «Серёжа», які
набрали 20,8
бала.
За
результатами фіналу,
володарем
титулу «Міс
КВК» стала
Олександра
Соловей (команда «РПДюшес») яка
є
діючою
«Міс ЗНТУ
– 2011 року»,
а
почесне
звання «Містер
КВК»
дісталося неповторному
Бєлікову Сергієві Борисовичу. Несподіванкою для глядачів і учасників стала його поява на сцені в
шотландському
національному
костюмі - кілті. Ректора зустріли
сотнями щирих посмішок і бурею
оплесків. Мабуть, такого ефекту
й очікували учасники команди
«Серёжа», гостем якої і був Сергій
Борисович.
Досвід, талант і креативність
втілилися у виступах наших веселих та кмітливих. Жарти на будьякий смак, високий артистизм
гравців, привабливий ведучий,
справедливі судді, вдячні глядачі,
- і це не всі інгредієнти фестивалю гумору під назвою «КВК»... Тож
вітаємо переможців та бажаємо
успіху в подальших творчих здобутках, а також обов’язково успішно складеної сесії!
Юлія КАШУБА,
кореспондент газети «І-М»

ВЕСЕЛИЙ ТА “ПРИКОЛЬНИЙ” ФАН-КЛУБ
ГАНДБОЛЬНИЙ…

Фан-клуб гандбольної команди «ЗНТУ-ЗАБ» (далі за текстом
ГК «ЗНТУ-ЗАБ») активно розвивається. 07.12.2012 року вболівальники їздили підтримувати свою улюблену команду до м. Донецька,
де також мали змогу весело прогулятися по місцевих архітектурних
пам’ятках, таких як “Донбас Арена” та парк кованих скульптур. В цілому час провели весело та насичено. І це лише один приклад зі ста.
Фан-клуб відвідує всі ігри ГК «ЗНТУ-ЗАБ», підтримує команду,
адже їм зараз дуже потрібна підтримка, адже вони вперше грають у
Суперлізі.
Запрошуємо приєднатися до членів фан-клубу ГК «ЗНТУ-ЗАБ»
та цікаво й весело проводити своє дозвілля.
Вступивши до нашої команди вболівальників, ви отримаєте нові
знайомства, незабутні враження та неймовірні емоції, цікаві безкоштовні подорожі до різних міст України, а для тих, хто бажає стати
лідером, – досвід організаційної роботи.
Це можна зробити таким чином: прийти до профкому студентів
(ауд.368а) та заповнити анкету фан-клубу або ж зателефонувати голові фан-клубу гандбольної команди Юлії Чернишенко за номером:
0991415946.
Юлія Чернишенко,

голова фан-клубу ГК «ЗНТУ-ЗАБ»
студентка гр. МТУ-219

Куточок поезії
Першій сніг
Голуби злетілися біленькі,
Мабуть, хтось їм хліба накришив,
То вночі пройшов сніжок
		
легенький
І усе довкіл запорошив.
Не спурхне сніжок цей
		
голубами,
Як весіннє сонце припече,
Він струмком зів’ється між
		
горбами
І в далеке море утече.

Зимою

Сипле, сипле сніг,
Криє переліг,
Білим килимом лягає
Аж під наш поріг.
Легкий білий пух,
Наче той кожух,
Криє землю, щоб не знала
Стужі й завірюх.
Тишина кругом.
Спи спокійним сном,
Заки збудешся весною
Платон Воронько З рутяним вінком.

Богдан Лепкий
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