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МАШИНОБУДІВНИК

ГАЗЕТА ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЩИРО ВІТАЄМО

СЕРГІЯ БОРИСОВИЧА БЄЛІКОВА З ЮВІЛЕЄМ!

Ц

ей рік відзначається в житті
Запорізького національного
технічного університету особливою датою, тому що саме 26 червня 2013 року наш дорогий і всіма
шанований ректор Сергій Борисович Бєліков святкує ювілей – своє
шістдесятиріччя!
За роки особистісного зростання Сергій Борисович зібрав
багатий запас досвіду та здійснив
безліч речей, корисних для суспільства не тільки у сфері науки, а
й у питаннях виховання молодого
покоління. Хочеться простежити
весь шлях нашого ректора та відзначити його особливі кроки, неодмінно висвітлюючи заслуги перед рідним краєм.
Сергій Борисович Бєліков народився 26 червня 1953 року в місті Запоріжжі.
У 1975 році закінчив з відзнакою Запорізький машинобудівний
інститут ім. В.Я.Чубаря за спеціальністю “Автомобілі і трактори”, в
1978 році - аспірантуру на кафедрі металознавства.
За роки навчання він брав активну участь у громадському житті
факультету та інституту, чому навчає й нинішніх студентів. Він став
лауреатом всесоюзних конкурсів зі студентських робіт із суспільних наук, історії ВЛКСМ і міжнародного молодіжного руху. Член
політичної делегації ВЛКСМ на ІІІ фестивалі дружби молоді СРСР
і НДР, за участь у підготовці до Міжнародного фестивалю молоді і
студентів у м. Москві нагороджений державною відзнакою - медаллю “За трудову доблесть”. Є лауреатом Премії комсомолу України
за кращу опубліковану наукову роботу (1984 р.). Лауреат обласної
комсомольської премії ім. М.Андросова (1982 р.). Ми можемо із
впевненістю сказати, що Сергій Борисович є найкращим прикладом для наслідування студентській молоді, адже вони пишаються
своїм ректором, бо він для них – авторитетний, компетентний, відповідальний та досвідчений керівник.
Сергій Борисович захистив кандидатську дисертацію в 1981
році та достроково докторську дисертацію в 1996 році за фахом
“Матеріалознавство в машинобудуванні” й отримав наукове звання доктора технічних наук, професора. За ці недовгі роки він досяг
великих успіхів, і на нашу думку, в цьому йому сприяли не тільки
злети, а й негаразди, які навчали долати труднощі та йти будь-що
до своїх цілей.
Досягаючи нових висот Сергій Борисович працював інженером, старшим науковим співробітником проблемної лабораторії,
доцентом кафедри металознавства, виконувачем обов’язків завідувача кафедри металознавства, професором кафедри фізичного
матеріалознавства, підіймаючись «сходинками» вище і вище…допоки не став першим проректором з навчальної роботи. Він завідував кафедрами автомобілів, транспортних технологій, а з цього
року – завідувач кафедри фізичного матеріалознавства.
І ось настав цей знаменний день - 29 жовтня 1997 р., коли Сергій
Борисович був обраний ректором Запорізького державного технічного університету. З 1998 року – він заступник голови Ради ректорів Запорізького вузівського центру, а з 2001 р. – її голова.
Не можна не відзначити що, Сергій Борисович – професіонал
своєї справи, новатор. Він цікавиться не лише досягненнями, а й

проблемами своїх студентів та працівників. Ніколи не лишається
осторонь будь-якої проблеми, адже має за мету створити умови для
гідного майбутнього очолюваного ним колективу та студентства.
Професійні інтереси його доволі широкі, адже він має понад 200
публікацій наукового й методичного характеру та постійно бере
участь у міжнародних конференціях. Сергій Борисович очолює спеціалізовану вчену раду з захисту докторських дисертацій, є головним редактором журналу “Нові матеріали і технології в металургії
та машинобудуванні”, що входить до переліку ВАК.
Лічити - не перелічити його нагороди за досягнення у всіх сферах його діяльності. Про деякі з них ми все ж таки наголосимо:
Сергій Борисович нагороджений орденами “За заслуги” ІІІ та
ІІ ступеня (2000 р., 2009 р.), Почесною грамотою Верховної Ради
України (2004 р.) та Подякою Кабінету Міністрів України (2008 р.).
У 2003 році йому присвоєно почесне звання “Заслужений працівник освіти України”. Він лауреат Державної премії України в галузі
науки і техніки (2008 р.), нагороджений орденами “За заслуги перед Запорізьким краєм” ІІІ та ІІ ступеня (2008 р., 2009 р.), а також
нагороджений Золотим знаком Українського союзу промисловців і
підприємців.
Сергій Борисович є членом Клубу ректорів Європи, а також Почесним професором Міжнародного університету (м. Відень).
У 1999 році в рамках національної іміджевої програми “Лідери
ХХІ сторіччя” нагороджений міжнародною неурядовою відзнакою
“Золотий Меркурій” за особистий внесок у відродження економіки,
розвиток інтеграційних процесів. У 2000 році відзначений Міжнародною кадровою академією золотою медаллю “За заслуги в освіті”,
у 2001 році – орденом “За розвиток науки та освіти”.
Сергій Борисович не залишив байдужою навіть Українську православну церкву Московського патріархату, яка нагородила його
орденами “Різдва Христова”, ВМЧ Георгія Победоносця І ступеня,
та пам’ятною медаллю “1020 років Хрещення Русі”.
Завдяки його успішному керівництву в 2001 році Запорізькому
державному технічному університету Указом Президента України
надано статус національного.
На посаді ректора Сергій Борисович зробив великий особистий
внесок у подальший розвиток університету, виявивши при цьому
необхідні професійні та організаторські здібності, вміння мобілізувати колектив на досягнення поставлених цілей. Крім того, він високоморальна порядна людина, що має активну життєву позицію,
справжній патріот, багато робить для процвітання рідного Запоріжжя та нашої держави.
Ми пишаємося тим, що знаходимося під чуйним керівництвом
такої заслуженої людини, як Сергій Борисович Бєліков, та щиро
даруємо йому нашу особливу повагу. У житті Запорізького національного технічного університету з іменем Сергія Борисовича асоціюються поняття надійності, успіху та процвітання.
Дорогий Сергію Борисовичу, будьте завжди сповненим життєвих сил, енергії та здоров’я. Нехай на всіх перехрестях долі Вас
завжди супроводжують надійні друзі та однодумці, а Ваша оселя
буде завжди наповненою душевним родинним теплом, панує
затишок, злагода та добробут! Даруйте ще багато років тим, хто
поруч із Вами, натхнення і радість, бажання жити й працювати,
вміння боротися і перемагати. Нехай те добро, яке Вами щиро і
рясно сіється, зійде в серцях людей, яким поталанило перебувати поруч з Вами, і повернеться до Вас сторицею.
Профкоми, колектив ЗНТУ
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3 червня 2013 року відлунав
останній дзвоник для випускників - червонодипломників ЗНТУ.
Почесне нагородження відбулося у приміщенні Палацу культури «Дніпроспецсталь».
Церемонія зібрала 154 випускників, які за заслуги в навчанні
отримали червоні дипломи.
Урочистості з нагоди вручення дипломів тривали близько двох годин і закінчилися під
бурхливі овації глядачів, які прийшли підтримати своїх друзів та
родичів.
2013 рік хоч і не став рекордним за кількістю випускників, та
все ж увійшов у історію як рік випуску еліти університету. Найактивніші студенти, громадські діячі та відмінники покинули стіни рідного університету. Дехто вже працює, а деякі планують продовжити
навчання.
Щиро вітаємо випускників 2013 року та бажаємо здійснення всіх
мрій, сподівань та прагнень!
Володимир Єрмоленко, ст. гр. ГП-421

Пліч-о-пліч Із кращими
Хотілося б поділитися враженнями від минулого Гала-концерту з
приводу низки студентських весен- 2013. Тут
були відібрані кращі з
кращих номерів.
Цей захід задав темп
мало не з самого старту і
налаштував глядачів на
різноманітність жанрів
і незгасний інтерес протягом усього свята!
Після кожного ви-

ступу учасники нагороджувалися дипломами.
Концерт пройшов як на одному диханні! Було барвисто і різнопланово:
були зібрані номери з різних жанрів.
Лідерами були двоє претендентів – Фізико-технічний інститут (ФТІ) та
Інститут інформатики і радіоелектроніки (ІІРЭ).

Призові місця розподілилися наступним чином: лауреат першого
ступеня - Інститут інформатики і радіоелектроніки, лауреат другого
ступеня - Фізико-технічний інститут, лауреатом третього ступеня став
Інститут управління та права!
Команди раділи своїй перемозі, а друзі з команд-”конкурентів” підтримували їх.
На завершення дійства прогримів хіт Europe - FinalCountdown від команди переможців у виконанні Германа Романченка.
Як було відзначено головою профкому студентів Андрієм Володимировичем Іванченком, цей фестиваль студвесен-2013 був як ніколи сильним.
Маємо надію, що низка заходів студентських весен 2013 надовго залишиться в пам’яті присутніх!
Артем Каряка,ст. гр. Е-510

ЗНТУ РАДИЙ ЗУСТРІТИ НОВИХ СТУДЕНТІВ!

Прийшло літо, і це значить, що зовсім скоро розпочне свою активну діяльність приймальна комісія рідного університету.
Запорізький національний технічний університет проводить підготовку
фахівців за рахунок коштів державного бюджету України та на контрактній
основі. Зарахування до університету реалізується на конкурсній основі. Відбір здійснюється за сумою балів предметів сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти 2008-2013 років (УЦОЯО) та середнього бала атестата. Вступні випробування оцінюються за 100-бальною шкалою (від 100 до
200).
Сертифікати з нижчим від установленого рівня (124 бали з непрофільних
конкурсних предметів та 140 балів з профільних конкурсних предметів за
100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів) приймальною комісією ЗНТУ не приймаються.
У ЗНТУ передбачено можливість одночасної участі в конкурсі на три напрями підготовки та навчання за декількома формами підготовки.
Випускники навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (коледжів та технікумів), які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами
бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спорідненого напряму, приймаються на перший курс (за скороченою
програмою) або старші курси (на програму з нормативним терміном навчання на вакантні місця). Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється
за результатами фахового вступного випробування. Фахове вступне випробування оцінюється за 100 бальною шкалою.

При вступі до ЗНТУ категорії вступників із числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном, та осіб, які отримали
повну загальну середню освіту до 2007 року включно, беруть участь у
конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір – з кількістю
балів сертифікатів УЦОЯО чи з кількістю балів вступних випробувань
із загальноосвітніх предметів, які проводяться ЗНТУ.
Крім того, за конкурсом кафедра військової підготовки ЗНТУ здійснює
набір на навчання майбутніх офіцерів запасу, починаючи з третього курсу.

Слід також згадати і про підготовчі курси на загальнотехнічному
факультеті ЗНТУ, які мають можливість пройти майбутні абітурієнти. Тут здійснюється підготовка учнів з загальноосвітніх предметів,
за якими УЦОЯО проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання, та
фахових дисциплін. Важливо, що абітурієнт, який пройшов підготовчі
курси ЗНТУ, не тільки має ще більше шансів вдало скласти ЗНО, але
отримує до 20 балів, що додаються до конкурсного бала при вступі на
природничо-математичні та інженерно-технічні напрями підготовки
ЗНТУ. Щоправда, попередньо неодмінно потрібно пройти підсумкову
атестацію на загальнотехнічному факультеті ЗНТУ в поточному році.

Прийом документів для вступу до університету здійснюється з 1 липня
до 31 липня 2013 року (для осіб, які складають творчі конкурси чи вступні
випробування до 20 липня) на денну форму навчання та з 15 серпня до 13
вересня 2013 року (для осіб які складають творчі конкурси чи вступні випробування до 5 вересня) на заочну форму навчання відповідно.
Більш докладну інформацію щодо окремих питань вступу до Запорізького національного технічного університету можна дізнатися на офіційному сайті ЗНТУ: www.zntu.edu.ua у розділі «Абітурієнту», або безпосередньо у приймальній комісії ЗНТУ за адресою: вул. Жуковського, 60, VIІ корпус
ЗНТУ, 2 поверх, ауд. 2.2 та за телефоном: 764-24-63, 769-82-26.
Хочеться наголосити, що в Запорізькому національному технічному університеті найбільша кількість бюджетних місць серед вищих навчальних закладів Запорізького регіону. Тож ласкаво запрошуємо абітурієнтів вступати
саме до нашого університету!
Сніжана Вичужаніна, РТ-912

В І Т А Є МО У Ч В Е Р Т Ь Ф І Н АЛІ !
28 квітня команда КВН «Запорізький вектор – Машинка - ЗНТУ» взяла участь у 1/8 фіналу Міжрегіональної Дніпровської ліги КВН
ТТО «АМіК». Гра складалася з трьох конкурсів: фристайлу, розминки та біатлону. Суперниками нашої збірної були: «Петровский бульвар», м. Азов, Росія; «Кенни Вест», м. Донецьк;
«Теория Ржи», м. Дніпропетровськ; «Сборная
врачей «Молоток», м. Луганськ та інші.

З результатом 12,8 балів команда КВН «Запорізький вектор – Машинка - ЗНТУ» виграла
гру та з першого місця пройшла до ¼ фіналу,
що пройде у вересні в м. Дніпропетровську. Також у планах команди взяти участь у літньому
кубку.

Дар’я Білоцерковець
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І Н Ж ЕН Е Р – М АШ ИН ОБУДІ ВН ИК

ВІТАЄМО ВалентинА ВасильовичА ЛуньовА
З ЮВІЛЕЄМ!
Професорсько-викладацький склад, наукові співробітники, аспіранти і студенти
Запорізького національного технічного університету щиро вітають Луньова Валентина
Васильовича з ювілеєм.
Вітаємо чудового педагога, гідного керівника і продовжувача традицій відомої не тільки в Україні, але й далеко за її межами наукової
школи кафедри машин і технології ливарного
виробництва.
Валентин Васильович Луньов - талановитий дослідник, брав активну участь у реалізації однієї з найбільш яскравих наукових подій
в історії нашого університету – створенні галузевої дослідної лабораторії зносостійких і холодостійких сталей і сплавів.
Цей науковий підрозділ нашого університету в той час був без перебільшення
унікальним, майже єдиним у світі. Створені завдяки його неординарним науковим здібностям у поєднанні з практичною інженерною інтуїцією науковотехнічні розробки були впроваджені у виробництво на багатьох промислових підприємствах як у нашій державі, так і за її межами.
Луньов Валентин Васильович народився 11 червня 1938 року.
В 1956 р. закінчив Кіровоградський технікум с/г машинобудування за
спеціальністю «Технологія ливарного виробництва». В 1961 р. закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім.В.Я.Чубаря за спеціальністю «Машини та технологія ливарного виробництва». В 1966 р. захистив кандидатську
дисертацію «Виробництво холодостійкої середньовуглецевої сталі для відливок», яка стала підґрунтям для створення Галузевої лабораторії холодостійких та зносостійких сталей і сплавів МКМ СРСР.
В 1984 р. захистив докторську дисертацію за темою «Розробка теоретичних основ і впровадження процесів позапічної обробки рідкої електросталі
РЗМ і ЛЗМ з метою підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей металу». Працював професором кафедри, а з 1986 р. очолив кафедру «Машини та технологія ливарного виробництва». Професор Луньов В.В.
багато уваги приділяє підготовці інженерних та наукових кадрів. Кафедра готує спеціалістів-ливарників з двох спеціальностей: 8.05050202 «Обладнання
та технологія ливарного виробництва» та 8.05040201 «Ливарне виробництво
чорних та кольорових металів і сплавів» на замовлення підприємств України
та інших держав.
Луньов В.В. – член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій. Багато часу і сил він віддає науково-дослідної праці, яку виконує
як за держбюджетною, так і госпдоговірною тематикою. Професор Луньов
В.В. - науковий керівник проблемної лабораторії «Розробки металургійних
процесів виробництва особливо чистих сталей та сплавів», а також керівник
госпдоговірних науково-дослідних тем з підприємствами України та СНД. На
кафедрі ефективно працює аспірантура, за останні роки підготовлено 15 кандидатів технічних наук.
Самостійно та у співавторстві Луньов В.В. надрукував 450 наукових праць,
одержав 25 авторських свідоцтва на винаходи та 5 патентів України, з яких 6
впроваджено у виробництво зі значним економічним ефектом. Наслідки своїх
чиселенних досліджень професор Луньов В.В. узагальнив у монографії «Сера
и фосфор в стали», яка вийшла друком у видавництві «Металургія» в 1989 р.,
а також у монографіях «Хімічний аналіз матеріалів у металургійній і феросплавній промисловості» (2000р.), «Теория и расчеты высокотемпературных
теплофизических процессов в металлургических системах» (2003 р.), «Контроль зерна в конструкционной стали» (2003 р.), «Качество конструкционной
электростали» (2004 р.), «Електрошлаковий процес, обладнання і технології» (2003 р.), «Технический анализ вспомогательных материалов, чугунов и
сталей в металлургии и машиностроении» (2004 р.), «Зеренная структура и
нитридная фаза конструкционной электростали в технологиях металлургического передела» (2003 р.), «Неметаллические включения в сталях, чугунах
и ферросплавах» (2006р.), «Модифицирование стали для отливок и слитков»
(2009р.), «Атлас микроструктур неметаллических включений» (2012р.).
У 1992 р. обраний академіком АІН України, є членом наукової ради відділення матеріалознавства та металургії. Заступник голови обласного товариства «Знання».
З 2002 року директор Фізико-технічного інституту ЗНТУ, до складу якого
входять інженерно-фізичний та електротехнічний факультети. Останнім часом професор Луньов В.В. значну частину енергії приділяє перспективному
розвитку інституту.
У 1998 р. професору Луньову В.В. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За плідну працю та визначні досягнення
нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» (2007р.), багатьма медалями та почесними грамотами. З 2008 р. обраний академіком АВШ України.
11 червня 2013 року Луньову В.В. виповнилося 75 років та 57 років трудової діяльності.

Дорогий Валентине Васильовичу! Бажаємо Вам міцного
козацького здоров’я, особистого щастя і нових творчих успіхів у
науковій і педагогічній діяльності.

Ректорат, профкоми, колеги

РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНОЇ ЗИМОВОЇ ШКОЛИ З
ПРОГРАМУВАННЯ
З 15 по 25 лютого 2013 в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) була проведена Міжнародна Зимова школа з програмування.
Кількість учасників Зимової школи щороку зростає: у 2013 році зареєструвалися 322 учасники і 70 тренерів, які у складі 113 команд представляють
60 вищих навчальних закладів України, Російської Федерації, Грузії, Республіки Казахстан, Республіки Білорусь, Республіки Болгарії.
Запорізький національний технічний університет на Зимовій школі
представляли 2 команди: ZNTU_SetUp (Задорожній Євген Віталійович, Безсонов Андрій Георгійович, Косаренко Вікторія Геннадіївна, ІОТ-411, 2 курс)
та ZNTU_ByteShift (Гришин Микита В’ячеславович, Науменко Сергій Едуардович, Шатохін Данило Сергійович, ІОТ-412, 1 курс) завдяки підтримці профкому студентів ЗНТУ.
Офіційне відкриття Зимової школи розпочалось із вітального слова проректора з наукової роботи ХНУРЕ, професора Миколи Івановича Сліпченка,
організатора змагань – кафедри «Програмна інженерія» ХНУРЕ, а також із
виступів представників компаній-спонсорів Зимової школи. Спонсорами виступили такі IT-компанії: Яндекс, EPAM Systems, iLogos, Miratech, .
Мета школи – підвищення рівня українських команд у майстерності
алгоритмізації та програмування. Для досягнення цієї мети були запрошені висококваліфіковані викладацькі кадри, здатні забезпечити професійну
підготовку студентів-програмістів до участі в змаганнях міжнародного рівня
формату ACM (Association for Computing Machinery).
У програмі школи органічно поєднувалась теоретична і практична підготовка у вигляді лекційних занять і щоденних змагань за рішенням складних
і цікавих алгоритмічних задач. Перебування в школі дозволило учасникам та
тренерам з різних міст інтенсивно спілкуватися один з одним і полегшило
необхідний для постійного підвищення професійного рівня обмін досвідом.
Зимова школа проводилася серед кращих команд університетів, у відповідності до міжнародних правил АСМ. Команди складалися з трьох осіб,
їм пропонувалося вирішити авторські завдання підвищеної алгоритмічної
складності. Умови завдань формулювалися англійською та російською мовами, для реалізації програмних рішень пропонувалося використовувати мови
С++, Java, Pascal. Під час змагань особлива увага приділялася контролю самостійності при вирішенні завдань.
За результатами школи команда
ZNTU_SetUp виступила відмінно і посіла
8 місце серед 80 команд провідних ВНЗ
Санкт-Петербурга, Києва, Одеси, Донецька та Харкова. Команда першокурсників ZNTU_ByteShift отримала величезний
досвід та вагомі практичні навички участі у змаганнях у форматі АСМ, що дозволить їм у майбутньому гідно представляти ЗНТУ.
Щиро бажаємо нашим студентам успіхів та подальших перемог!
Наталя Миронова,
тренер-асистент кафедри “Програмні засоби”

ЗУСТРІЧ З НАРОДНИми ДЕПУТАТами
Народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
Олександр Зубчевський та його колега народний
депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту та туризму Олександр Присяжнюк відвідали Запорізький національний технічний університет.
Зустріч пройшла в теплій дружній атмосфері. Олександр Зубчевський
розповів про роботу у Верховній Раді України, відповів на багаточисельні питання студентів та навіть встигав жартувати.
У ході спілкування зі студентами ЗНТУ Олександр Зубчевський обговорив законопроекти, які стосувалися вищої освіти. На сьогодні таких законопроектів, внесених на розгляд у парламент, три.
Паралельно з цим, на запитання студентів відповідав Олександр Присяжнюк, який не обійшов увагою ні молодіжну політику в регіоні, ні нестачу
робочих місць для випускників ВНЗ, ні те, що турбує студентів понад усе –
отримання житлової площі за державним кредитом. Відповіді були хоч і лаконічні, та все ж чіткі і відверті.
Володимир Єрмоленко, ст. гр. ГП-421

Увага: конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс
на заміщення вакантних посад :
доцента кафедри «Теорія та практика перекладу»
–1
старший викладач кафедри «Електричні машини»
–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

4 стор.

І Н Ж ЕН Е Р – М АШ ИН ОБУДІ ВН ИК
ЗА «ЩИТОМ», ЯК ЗА КАМ’ЯНОЮ СТІНОЮ!

26 травня Історико-культурний
комплекс «Запорозький Дуб» став місцем справжнісінького паломництва. До
святого місця нашої землі стеклася вся
козацька міць, сила і завзяття. Такими діями ознаменувалося урочисте відзначення 15-річчя Запорізької дитячо-юнацької
спортивної школи «Спас». Слід зазначити, що це перша у світі державна школа
зі слов’янського бойового мистецтва, а
отже, на святі були присутні всі шляхетні вояки рідного краю.
Наш університет також може похвалитися неабиякою бойовою підготовкою, тому що у стінах «Машинки» на стражі порядку стоїть спеціальний підрозділ «Щит», організована делегація якого на чолі з Володимиром Пілішенком також прибула на захід. Наші студенти не тільки сумлінно слідкували за
дисципліною глядачів, а й стали почесними учасниками святкового параду.
Спочатку «щитовці» у колоні під великим знаменом покрасувалися перед
глядачами, продемонструвавши числені медалі, що були по праву заслужені
на чемпіонатах «Спас» з рукопашного бою Запорізької області та України. А
потім приголомшили присутніх показовим виступом. Бійці підрозділу абсолютно чітко й технічно показали елементи рукопашного бою, прийоми з використанням ножів та вогнепальної зброї, складні трюки, серед яких численні кидки і навіть екстремальне розбиття дерев’яних та кам’яних конструкцій.
Організатори відзначили, що члени спецпідрозділу «Щит» – це безумовний
приклад для наслідування: у їхніх діях видно майстерність і професіоналізм,
а значить, молоді «спасівці» обов’язково повинні рівнятися на своїх старших
товаришів. Крім того, лунала неодноразова подяка нашому підрозділу за повний порядок на заході.
Ми щиро пишаємося нашим унікальним спецпідрозділом, адже вони
допомагають відчути справжню безпеку, конфліктні ситуації у присутності
шляхетних бійців стають просто неможливими. «Щит» гордо стоїть на захисті порядку, точно і віддано виконує свою роботу, а це значить, що у порушників немає жодних шансів, за що нашим захисникам низький уклін та
безмежна подяка!
Сніжана Вичужаніна, РТ-912

ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ РЕПРЕСІЙ
19 травня в Україні відзначається як
День пам’яті жертв політичних репресій. Ця
скорботна дата кожного року нагадує нам
про історичні події, які до цього часу не мають однозначної оцінки, однак оскільки вони
перекликаються із масовою жорстокістю, то
нізащо не мають повторитися. У Запоріжжі
День пам’яті позначився урочистим покладанням квітів до Пам’ятного знака жертвам
політичних репресій 30-50 років минулого
століття. На заході були присутні мер міста
Олександр Сін, представники обласної та міської влади, архієпископ Запорізький та Мелітопольський Лука, а також ректор Запорізького національного технічного університету Сергій Бєліков, голова профкому студентів ЗНТУ
Андрій Іванченко, його заступники – Віктор Кузьмін і Вадим Дубина та студенти нашого університету. Учасники заходу разом згадали криваві сторінки
політичного розвитку нашої країни, після чого було проведене богослужіння
за загиблими в тяжкі роки переслідувань та покладено квіти до меморіального каменю.
Існує правильна думка, з якою здатні погодитися мільйони, якщо не мільярди: потрібно зважати на досвід минулих років, щоб будувати щасливе
майбутнє. А особливо – на досвід негативний і страшний з метою усунути
його повторення. Тому такі заходи просто необхідні для формування здорового мислення молоді у напрямку мирного прогресу, розвитку та процвітання рідного краю!
Сніжана Вичужаніна, РТ-912

Ред ак то р
Ганна
Мировська

21 червня 2013 р

З вірою в Україну до перемоги!
Не тільки заступник директора студмістечка,
а ще й справжній патріот Запорізького краю. Кеда
Вадим Сергійович став переможцем літературнодослідницького конкурсу «Патріотизм у долі Запоріжжя» та посів почесне перше місце в номінації
«Патріотизм періоду незалежності України», який
проводився Департаментом освіти і науки, молоді та
спорту Запорізької обласної державної адміністрації.
Робота Вадима Сергійовича присвячена Олександру Федоровичу Білоусенку, нашому земляку та
сучаснику. Вона не тільки ознайомила всіх небайдужих з історією рідного
краю, а ще й проілюструвала становлення незалежності та зміцнення державності на прикладі нашого краю.
Епіграфом до дослідження стали відомі слова: «Народ, який не знає своєї
історії, не вартий майбутнього». Ці віщі слова пройшли крізь віки і знайшли
своє відбиття на багатьох поколіннях молодих українців, на тих, хто цінує і
знає свою історію. Прикладом таких людей і став випускник нашого університету, активіст, патріот Запоріжжя Вадим Кеда. Щиро вітаємо переможця!
Володимир Єрмоленко, ст. гр. ГП-421

ШКОЛА ВОЖАТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 2013
Кожного року всі студенти, котрі бажають влітку поїхати на море та
отримати безцінний досвід роботи з дітьми, беруть участь у «Школі вожатської майстерності», яка традиційно проводилась з ініціативи та організації
профкому студентів та Центру сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ЗНТУ. Заняття тут проходять не у вигляді лекцій, а в тренінговому режимі. Студенти грають в ті ігри, які потім будуть презентувати дітям,
вивчають нормативну базу, котру повинен знати кожен працівник дитячих
оздоровчих таборів, розбирають різні критичні ситуації, що можуть трапитися з дитиною. У цьому році студенти ЗНТУ навіть стали зірками телебачення (випуск про проведення «Школи вожатих» був показаний у новинах
по каналу ICTV).
Заняття в кожній групі (їх у цьому році було чотири) проходили по два
тижні. Записалися для проходження курсу в цьому році 123 особи, до занять
приступили – 97, а ось до екзамену «вижило» 58 осіб. Іспит являв собою схожу для кожного студента процедуру: прийшов, витягнув білет з запитанням,
підготувався та відповів працівникам Запорізького обласного центру праці
для молоді (котрі і виступають щорічними організаторами Школи) та отримав посвідчення вожатого. Лише одна відміна була від академічного іспиту –
за студентами спостерігали директори таборів, які в той же день і знаходили
цінні кадри для своєї організації.
Тож ми бажаємо всім студентам щасливого та веселого літа, а
випускникам-вожатим – гарних та легких робочих буднів!
Анастасія Катаєва,
ст. гр. ГП-318

Здай кров – подаруй життя дитині!
1 червня студенти «Машинки» взяли участь в акції «Спаси жизнь ребенка», яка була організована Запорізькою обласною молодіжною громадською
організацією «Молоді регіони» і Запорізькою обласною молодіжною радою.
Акція присвячена Дню захисту дітей. В рамках цієї акції ми здавали кров для
онкохворих діток.
Не тільки грошима можна допомагати дітям з діагнозом рак. Після процедури хіміотерапії кожен з маленьких онкохворих потребує переливання
крові. Зважаючи на те, що проблема благодійного донорства сьогодні надзвичайно актуальна, дуже приємно бачити, що серед наших студентів є багато небайдужих, які віддають частину своєї крові й душі діткам заради доброї
справи, а не грошової винагороди!
Хочеться висловити щиру подяку всім учасникам акції! Адже діти – це
наше майбутнє, і хто зна, може саме ваша кров врятує життя одного з маленьких янголят!
Комісія оздоровлення профкому ЗНТУ
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