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Г А З Е Т А З А П О Р I З Ь К О Г О Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О Т Е Х Н I Ч Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У

В i т а н н я з i с в я т а м и

ШАНОВНI ВИКЛАДАЧI, СПIВРОБIТНИКИ I СТУДЕНТИ УНIВЕРСИТЕТУ !

Щиро й сердечно вiтаємо вас з Новорiчними святами. У цей радiсний та
святковий час бажаємо добробуту в сiм’ї, родинного затишку, здiйснення
заповiтних мрiй та лише радiсних i щасливих моментiв у Новому роцi.
Нехай 2015 рiк наповнить ваше життя теплом, любов’ю та принесе безлiч

яскравих i веселих подiй.

З Н о в и м р о к о м т а Р i з д в о м Х р и с т о в и м !

Ректорат, профкоми

В I З И Т Д О З Н Т У АТАШ Е ФРА Н Ц I Ї З П И ТА Н Ь У Н I В Е Р С И Т Е Т С Ь К О Г О
ТА Н АУ К О В О Г О С П I В Р О Б I Т Н И Ц Т В А

9 грудня 2015 року ЗНТУ вiдвiдав
аташе Францiї з питань унiверси-
тетського та наукового спiвробiтни-
цтва Жiль Маметц та представниця
CampusFranceУкраїна Ольга Дорош.
Шановнi гостi розповiли викладачам
та студентам про систему освiти та
науки у Францiї, а також про освiтнi
програми французького уряду, до уча-
стi в яких запрошуються українськi
студенти, аспiранти та молодi iнже-

нери. Можливе отримання таких сти-
пендiй уряду Францiї:

1. Для навчання:
• у магiстратурi (рiвень М 2)
за будь-якою дисциплiною,
тривалiсть 9 мiсяцiв (615 єв-
ро/мiсяць);

• в аспiрантурi зi спiльним
французько-українським
науковим керiвництвом для
роботи над дисертацiєю
(три науковi стажування по
4 мiсяцi упродовж 3 рокiв,
767 євро/мiсяць);

• стипендiї для навчання за
магiстерською програмою
COPERNIC для молодих
економiстiв та iнженерiв (12
мiсяцiв, 767 євро/мiсяць).

2. Для стажування:

• стажування для молодих на-
уковцiв вiком до 40 рокiв на
1-2 мiсяцi з будь-якої дис-
циплiни (1060 євро);

• стажування для аспiрантiв
для роботи над дисертацiєю
(до 6 мiсяцiв, 767 євро);

На сайтi компанiї CampusFrance
(http://www.campusfrance.org) фун-
кцiонує зручна пошукова система сти-
пендiйних програм. Багаторiвнева си-
стема пошуку (за типом програми,
рiвнем навчання, дисциплiною, кра-
їною проживання) дозволить студен-
там iдентифiкувати серед програм тi,
якi вiдповiдають необхiдним критерi-
ям та обрати вiдповiдний навчальний
заклад Францiї.

Вiддiл мiжнародних зв’язкiв та роботи з
iноземними студентами

В И Б О Р И Г О Л О В И П Р О Ф К ОМ У С Т УД Е Н Т I В З Н Т У

10 грудня 2014 року в актовiй залi
ЗНТУ вiдбулася звiтно-виборна конфе-
ренцiя профкому студентiв, аспiрантiв
та докторантiв ЗНТУ, а також пiдбиття
пiдсумкiв виборiв студентiв до складу
вченої ради ЗНТУ та до складу конфе-
ренцiї трудового колективу ЗНТУ.

На конференцiї було вiдзвiтовано про
роботу, виконану за п’ять останнiх ро-

кiв. За словами голови профкому Ан-
дрiя Iванченка, за цю п’ятирiчку бу-
ло досягнуто багато. Розпочав роботу
санаторiй-профiлакторiй, було вiдкри-
то прес-службу профкому студентiв
ЗНТУ, проведено заходи для активу
студентства, благодiйнi акцiї, органiзо-
вано поїздки студентiв як по Українi,
так i за кордон, пiдтримано програму
субсидiювання.

Звичайно ж це тiльки невелика ча-
стина того, що було виконано за цi ро-
ки, але робота дiйсно була плiдною та
натхненною. Дiйсно, було створено по-
тужну профспiлкову систему зi своїми
структурними пiдроздiлами та талано-

витою молоддю.
До цього два тижнi поспiль проводи-

ли звiтно-виборчi конференцiї профбю-
ро всiх факультетiв, на яких було теж
вiдзвiтовано про їх роботу.

На конференцiї вiдкритим голосува-
нням було обрано на наступний термiн
голову профкому студентiв, аспiрантiв,
докторантiв Андрiя Iванченка, його за-
ступникiв та новий склад профбюро.

Новообраного голову профкому при-
вiтав ректор нашого унiверситету Сер-
гiй Борисович Бєлiков.

Бажаємо удачi, наснаги та нових iдей
профкому ЗНТУ

у такiй важливiй роботi!
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Н А П Е Р Е Д ОД Н I Н О В О Г О Р О К У

Лишається всього нiчого до Нового
Року, i напередоднi цього прекрасно-
го свята треба пiдбити пiдсумки ро-
боти наших факультетiв. Чудова тра-
дицiя: згадувати все, що сталось хо-
рошого, i дiлитися планами й поба-
жаннями на майбутнє. Тож декани
факультетiв сповiстили менi цiкаву
iнформацiю про пiдсумки проведеної
за рiк роботи i плани на 2015 рiк.

Декан факультету
економiки та управ-
лiння Корольков
Владислав Васи-
льович розказав:
«Навiть у надскла-
дний для країни
час факультет еко-
номiки та управ-
лiння не тiльки
продовжував вико-

нувати свої функцiї, а й нарощував свiй
потенцiал. У цьому роцi набули якiсних
змiн квалiфiкацiї науково-педагогiчних
працiвникiв. Пройшли захисти дисер-
тацiй на здобуття ступеня кандидата i
доктора наук, отриманi звання доцентiв
i професорiв. Студенти i викладачi про-
вели мiжвузiвську науково-практичну
конференцiю «Проблеми економiки та
управлiння у промислових регiонах».
Студентом-науковцем факультету ста-
ла студентка групи ФЕУ-121 Сажин-
ська Iрина.

Спортсмени факультету одержали
багато перемог. Студенти нашого фа-
культету у складi збiрної команди з
аеробiки стали переможцями Чемпiо-
нату України, призерами Кубка Свiту
у Францiї (перше i друге мiсце), пере-
можцями Мiжнародного турнiру в Есто-
нiї. Студентка групи ФЕУ-411 Мань-
кова Марiя отримала звання «Студент-
спортсмен року».

Якiсно новi можливостi вiдкрива-
ються у мiжнароднiй спiвпрацi з ви-
щими навчальними закладами Поль-
щi, Францiї та iнших як для ви-
кладачiв, так i для студентiв. З’яв-
ляються можливостi одночасного
отримання диплома магiстра в на-
шому унiверситетi i за кордоном».

Соколов Євген Пе-
трович, декан за-
гальнотехнiчного
факультету, подi-
лився такими дося-
гненнями: «Продов-
жується розвиток
спiвпрацi з проми-
словими пiдприєм-
ствами, ранiше про-

водилася спiвпраця з пiдприємствами
Мотор-Сiч, АвтоЗАЗ, Запорiжтранс-
форматор, а зараз створена група у
мiстi Енергодарi при Запорiзькiй атом-
нiй електростанцiї.

Колектив факультету працює над

пiдвищенням квалiфiкацiї та науковою
дiяльнiстю. Проводиться спiвпраця з
Малою академiєю наук, проводяться
мiжнароднi, обласнi та унiверситетськi
конференцiї та олiмпiади.

Окрiм цього, на факультетi проводи-
ться пiдготовка майбутнiх абiтурiєнтiв.
Учнi, що проходять пiдготовчi курси до
ЗНО, зазвичай складають тестування
на 10-15 балiв вище за всiх iнших, що
говорить про якiсть наданих знань. Фа-
культет є базою для складання ЗНО i
кожного року тут складають тестуван-
ня близько 2000 учнiв.

Викладачi факультету читають ле-
кцiї для вчителiв у системi пiсляди-
пломної освiти. А доцент Антоненко Нi-
на Миколаївна є членом журi конкурсу
«Найкращий вчитель року».

Катериною Сергiївною Бондарчук бу-
ло видано 5 пiдручникiв з грифом Мi-
нiстерства освiти i науки України, а та-
кож проведено конференцiї».

Також деканами факультетiв було
висловлено привiтання з Новим роком
та Рiздвом Христовим, побажання до-
бра, здоров’я, щастя, наснаги та миру.

Студентам бажають успiхiв у навчан-
нi, нових надбань i перемог.

З прийдешнiм Новим роком та
Рiздвом Христовим!

IринаСажинська,
ФЕУ 121

С И Н Е Р Г I Я П Р О Е К Т I В D E S I R E Т А E N G I T E C

1 грудня 2014 року вiдбувся iнтер-
ТЕМПУС коучинг, присвячений пошу-
ку ефективних шляхiв досягнення цi-
лей проектiв DESIRE «Розробка курсiв
iз вбудованих систем з використанням
iнновацiйних вiртуальних пiдходiв для
iнтеграцiї науки, освiти та промислово-
стi в Українi, Грузiї, Вiрменiї» та ENGI-
TEC «Модернiзацiя вищої iнженерної
освiти в Грузiї, Українi та Узбекистанi
вiдповiдно з технологiчними виклика-
ми».

Викладачi кафедр програмних засо-
бiв та металорiзальних верстатiв та iн-
струменту обговорили спiльнi завдання,
пов’язанi з упровадженням сучасних
європейських методик навчання та iн-

новацiйних педагогiчних технологiй в
iнженерну освiту, а також проблеми
створення в ЗНТУ нових лабораторiй:
«Вбудованi системи та вiддалена iнже-
нерiя», а також «Мiжфакультетськa ла-
бораторiя технологiї та проектування
виробiв».

У заходi взяли участь студенти ка-
федри програмних засобiв, що навча-
ються за спецiальностями «Програм-
не забезпечення систем» та «Iнформа-
цiйнi технологiї проектування». Стар-
шi викладачi кафедри МВтаI Вiта-
лiй Клименко та Павло Глушко про-
демонстрували студентам можливостi
сучасного обладнання, що використо-
вується для автоматизацiї проекту-
вання та виробництва – вимiрюваль-
ну руку MicroScribe G2X, фрезерно-
гравiрувальний верстат фiрми Roland
MDX-20 та 3D-принтер фiрми Ulti-
maker.

Особливу зацiкавленiсть викликала
технологiя тривимiрного друку, яка сьо-
годнi здатна змiнити наше життя, ро-
боту та сферу розваг. Провiднi свiто-
вi компанiї (наприклад, Airbus, General
Electric, Boeing, Ford, Nike та iншi) ши-

роко використовують 3D-принтери для
швидкого прототипування, а також ви-
готовлення реальних виробiв. В першу
чергу, це можливiсть оцiнити ергономi-
ку майбутнього виробу, його функцiо-
нальнiсть i можливостi складання, сут-
тєво зменшити кiлькiсть помилок.

У рамках проекту DESIRE пла-
нується розробка та впроваджен-
ня в навчальний процес модуля
«CAD/CAM/CAE для вбудованих
систем», а також придбання 3D-
принтера.Тому вивчення практичного
досвiду та матерiально-технiчного осна-
щення кафедри МВтаI є добрим стар-
том для викладачiв i студентiв кафедри
ПЗ.

Використання технологiї тривимiрно-
го друку в ЗНТУ сприятиме пiдвищен-
ню наочностi та ефективностi навчання
фахiвцiв рiзних напрямiв пiдготовки та
спецiальностей, оскiльки питання ав-
томатизацiї проектування та виробни-
цтва на основi сучасних високотехноло-
гiчних рiшень є актуальними сьогоднi
для будь-якої галузi.

Андрiй Пархоменко,
доцент кафедри програмних засобiв
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« Б У Д И Л Ь Н И К » Р О З Б У Д И Т Ь У С I Х !

Добре, що в нашому унiверситетi нi-
коли не буває сумно. Та й хiба таке
взагалi можливо? Адже студенти «Ма-
шинки» не можуть сидiти на мiсцi, ко-
ли навколо стiльки всього цiкавого!

Ось i минулої п’ятницi, а саме 5 гру-
дня, у примiщеннi актової зали ЗНТУ
вiдбулася вистава студентського теа-
тру естрадних мiнiатюр «Будильник».
Чим тiльки не радували нас нашi друзi.
У програмi були ве-
селi номери, жар-
ти та стендап, що
знайшли своє вiд-
ображення в актив-
нiй реакцiї публiки.
На сценi виступали
справжнi майстри
своєї справи. Стiль-
ки смiху та гарно-
го настрою нам по-
дарували Артем Се-
лiванов, Максим Ве-
личко, Євген Матю-
хiн, Глiб Зайцев, Дар’я Бiлоцерковець,
Iгор Лисенко, Павло Лукашов та В’яче-
слав Юшков, який i був органiзатором,
сценаристом та виконавцем чудового
стендапу.

Вiд себе можу сказати лише те, що
хотiлося, аби той вечiр не закiнчувався.
Або ж щоб такi гарнi вечори проводили-
ся в нашому унiверситетi ще частiше
(хоча куди вже частiше).

Не дивно, що глядачi так добре
сприйняли продемонстрованi номери,
адже стосувалися всi вони саме нашого
веселого студентського життя. Звичай-

но, не обiйшлося й без кумедної пародiї
на ректора «Машинки» Бєлiкова Сер-
гiя Борисовича. Думаю, вона сподоба-
лася б i самому Сергiєвi Борисовичу,
але, на жаль, вiн не змiг приєднатися
до iнших присутнiх на цьому вечорi.
В’ячеслав Юшков у ходi талановито-
го стендапу душевно поспiлкувався з
публiкою, обговорюючи питання, що
хоч трохи турбують кожного. Смiшнi

мiнiатюри, показа-
нi веселою молод-
дю,щохвилини зму-
шували зал здрига-
тися вiд смiху. Зага-
лом, усi глядачi про-
вели незабутнiй ве-
чiр i покинули бу-
дiвлю ЗНТУ з заря-
дом позитиву, якого
вистачить принайм-
нi на мiсяць.

Але що хотiлося
б сказати особисто

менi. Незважаючи на такий чудовий ве-
чiр та прекрасну розважальну програ-
му, актова зала нашого унiверситету
була ледве заповнена на половину. Тож
хочу побажати студентам бути трiшки
активнiшими та частiше вiдвiдувати
подiбнi заходи (щоб потiм не сумувати
за втраченою можливiстю).

Я щиро дякую молодим акторам вiд
усiх глядачiв i побажаю їм творчої на-
снаги та успiху у всiх починаннях. Не-
хай щастить!

Лiдiя Шаповал,
ГП 424

ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДIЙ НА
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

26 листопада в ЦСС гуртожитку №4
розпочався прийом документiв на отри-
мання субсидiй на опалювальний сезон
2014-2015 рр. Про це докладнiше.

Субсидiя, що надається студен-
там, якi проживають у гуртожитках
ЗНТУ, – це компенсацiя частини ко-
штiв, витрачених на оплату житлово-
комунальних послуг. Перевага її для
студентiв очевидна. Тож допомогти сту-
дентам у грамотному оформленнi необ-
хiдних документiв (а це заява та декла-
рацiя) було запрошено представникiв
Управлiння працi та соцiального захис-
ту населення Запорiзької мiської ради
– Людмилу Василiвну Чешко та Вален-
тину Iванiвну Тарасову.

Також усiм, хто мав питання з при-
воду субсидiй, допомагали голова сту-
дентської ради гуртожитку№4 Володи-
мир Мiщенко та члени комiсiї з питань
нарахування субсидiй профкому сту-
дентiв ЗНТУ Сергiй Артюх (ФЕУ-612)
та Дар’я Шелудько (ФЕУ-612). При по-
даннi документiв, зважаючи на таку
допомогу, складнощiв не виникало. Не
може не радувати те, що охочих ви-
явилось настiльки багато, що довелося
створювати додатковi мiсця для запов-
нення декларацiй та написання заяв.

Тож, якщо проживаєте в гуртожит-
ку, поспiшiть використати такий шанс
заощадити!

Iрина Сажинська,
ФЕУ 121

В Е С Е Л И Х С В Я Т !

17.12.2014 вiдбулося новорiчне свя-
то в Запорiзькому гуманiтарному коле-
джi.

На нього завiтали студенти, викладачi
та гостi. На всiх чекав захоплюючий
концерт, безлiч веселих конкурсiв ,по-
дарункiв та просто тепла атмосфера.

Дiд Мороз та його помiчниця пере-

вiряли готовнiсть наших студентiв до
новорiчних свят. На швидкiсть вони
виготовляли ялинковi прикраси, ново-
рiчнi iграшки та прикрашали ялинки.
Також ми дивувалися, наскiльки добре
студенти знають новорiчнi афоризми,
як гарно вони можуть їх зобразити. Усi
розважились й отримали солодкi при-
зи.

На концертi була присутня дире-
ктор коледжу Євгенiя Теодорiвна При-
ходько, яка пiдбила пiдсумки цього на-
вчального семестру, привiтала студен-
тiв зi святами, побажала вдало скласти
сесiю.

А також ми вiдзначили наших сту-
дентiв та нагородили їх за проявлену
активнiсть у життi коледжу.

Хочеться побажати всiм драйвових
канiкул,бiльшого натхнення у навчан-
нi,миру та до нових зустрiчей уже в
2015 роцi!

Профбюро студентiв ЗГК ЗНТУ

АКЦIЯ ДО ДНЯ БОРОТЬБИ ЗI
СНIДОМ

28 листопада у Запорiзькому нацiональ-
ному технiчному унiверситетi вiдбув-
ся захiд, присвячений Всесвiтньому
дню боротьби зi СНIДом. Ця благодiйна
акцiя пройшла за пiдтримки сопонсо-
рiв. З 11:25 до 13:00 у холi головного
корпусу нашого унiверситету представ-
ники БФ «Сподiвання» розповiдали про
важливiсть проведення таких акцiй та
способах запобiгання ВIЛ/СНIДу. Було
роздано бiльш нiж 2000 контрацептивiв
та буклетiв про те, як захистити себе
та своїх близьких.

Також у 157 аудиторiї (медичний
пункт унiверситету) можна було здати
експрес-тест на ВIЛ, що було абсолю-
тно анонiмно та безкоштовно!

Для тих, хто не встиг здати експрес-
тест чи отримати поради вiд пред-
ставникiв БФ, є телефон довiри з
ВIЛ/СНIДу: (0612) 33-35-92; 34-11-22.

Iрина Сажинська,
ФЕУ 121
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ГПФ ТА ДРУЗI НА КОВЗАНАХ!

Напередоднi зимових свят профбюро
гуманiтарно-правового факультету ра-
зом iз своїми друзями – ФЕУ, ЕТФ,
МТУ i УФКС вирушили до Днiпропе-
тровська на ковзанку. Подорож органi-
зував голова профбюро ГПФ Володи-
мир Єрмоленко, а сама поїздка вiдбула-
ся 5 грудня 2014 року.

Дорога до пункту призначення су-
проводжувалась пiснями i гарним на-
строєм студентiв. I як тiльки молодь
прибула до Днiпропетровська всi гур-
том вiдправились на ковзанку, де й по-
чалось найцiкавiше. Веселощi на ков-
занцi тривали годину. Незважаючи на
те, що нiхто ранiше не стояв на ковза-
нах i всi тiльки вчилися, студенти за-

лишилися задоволенi новим досвiдом.
Пiсля ковзанки залишалося двi вiльнi
години, тому всi пiшли гуляти по тор-
гiвельному комплексу «МОСТ-Сити».
Також дехто зi студентiв побували в
«Iгролендi», де зiграли в аерохокей. Пi-
сля прогулянки по «МОСТ-Сити» всi
знову зiбралися бiля автобуса i вiдпра-
вились додому в Запорiжжя. Звичайно,
всi були виснаженi, але гарного нас-
трою вистачило i на зворотню дорогу.

Тепер ГПФ планує здiйснити ще одну
подорож до Днiпропетровська на цiлий
день. I тому запрошує всiх охочих по-
їхати разом!

Анна Шиманська,
ГП 424

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет оголошує

конкурс
на замiщення вакантних посад:

. доцента кафедри «Журна-
лiстика »

– 1;

. доцента кафедри «Прикла-
дна математика»

– 1;

. доцента кафедри «Механi-
ка»

– 1;

. доцента кафедри «Iнозем-
на мова професiйного спiл-
кування»

– 1;

. старшого викладача кафед-
ри «Електричнi та елек-
троннi апарати»

– 1;

. старшого викладача кафед-
ри «Механiка»

– 2;

. викладача кафедри «Фi-
зична культура i спорт»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд
дня оголошення конкурсу в газетi. Доку-
менти подаються на iм’я ректора унiвер-
ситету. Заяву перед поданням необхiдно
зареєструвати у вiддiлi дiловодства унi-
верситету. Адреса унiверситету: 69063,
м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 64

« С П Е К Т А К Л Ь Г Р А Ц I Ї I К Р А С И » В ЗНТУ

Не секрет, що запорiзькi дiвчата най-
красивiшi, найрозумнiшi та найграцiй-
нiшi. А найкращi представницi чарiв-
ної статi Запорiзького краю навчаються,
звичайно ж, у «Машинцi». Кожна сту-
дентка ЗНТУ – унiкальна, талановита й
розумна, але хто ж кращий? Адже так
важко серед такого розмаїття обрати
королеву. Напевно, для цього й iсну-
ють конкурси краси. У п’ятницю, 28 ли-
стопада, всi бажаючi мали можливiсть
насолодитися шоу чарiвностi й приваб-
ливостi на сценi актової зали ЗНТУ –
на щорiчному святi краси «Мiс ЗНТУ-
2014» визначили переможницю.

Так складно обрати найкращу, най-
елегантнiшу, наймилiшу та найерудова-
нiшу дiвчину серед такого «квiтника»,
та все ж вона є! Кастинг на цьогорi-
чний конкурс проводився у вереснi, i
з 75 претенденток було обрано 15 най-

кращих. Протягом двох мiсяцiв конкур-
сантки присвячували весь свiй вiльний
час тренуванням i пiдготовцi для того,
щоб 28 листопада бути найкращою се-
ред найкращих. I ось – день «iкс». 15
неперевершено гарних дiвчат сяяли на
сценi усмiшками, демонстрували еруди-
цiю, iдеальну фiгуру, талант та вмiння
красиво ходити на високих пiдборах.

Органiзатори «Мiс ЗНТУ-2014» Ан-
на Сущенко та Анастасiя Iгнашова по-
старалися на славу. Глядачiв радува-
ли збiрна ЗНТУ зi спортивної аеробi-
ки, прекраснi та веселi ведучi, розiграш
косметики MaryKay, особливий вихiд
вiд весiльного салону HoneyBunny та
модельного агентства Анни Сущенко
та, звичайно ж, конкурсантки. Серед
сюрпризiв цього року варто вiдзначити
незвичайний талант конкурсантки пiд
номером 7 Анни Дейнеки, яка розбира-

ла i збирала автомат iз заплющеними
очима, та конкурсантки пiд номером 4
Бiлової Анастасiї, яка довела, що макi-
яж – це не пiдфарбувати вiї та губи, а
справжнiй живопис, але замiсть полот-
на – обличчя моделi.

Зачiска, макiяж, кiлька образiв, оке-
ан уваги й оплескiв – про що ще може
мрiяти молода дiвчина? Звiсно ж – про
корону королеви. Паралельно з основ-
ним голосуванням, усi бажаючi мали
змогу проголосувати за Мiс глядацьких
симпатiй. На сайтi профкому студентiв
ЗНТУ проводилось онлайн-опитування,
i протягом декiлькох тижнiв глядачi
обирали свою Мiс. З вiдривом близько
40 голосiв, Мiс Глядацьких Симпатiй
стала номер 14 – Щербина Софiя, вона
набрала бiльш нiж три тисячi голосiв.

Катерина Шапка,
Е 420
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