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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

ШАНОВНI КОЛЕГИ!
ЩИРО ВIТАЮ ВАС З ДНЕМ ПЕРШОГО ТРАВНЯ ТА СВЯТОМ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ!

День Перемоги – це одне iз свят, яке було, є i буде iстiнно всенародним. Українцi довiку
вважатимуть цю дату святою для себе. I через десятилiття найсвiтлiший день травня приносить
у кожну родину радiсть переможної весни далекого 1945 року. Нехай свiтлий и теплий подих
весняних свят додасть Вам оптимiзму i бадьоростi, вiри у себе, свiй народ i свою державу.

Бажаю мiцного здоров‘я, щастя i благополуччя, любовi та поваги, ясного неба i вiри у славне
майбутнє рiдної України!

З повагою Сергiй Бєлiков, ректор Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету, профкоми

ЦЕРЕМОНIЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦIВ XV МIЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО КОНКУРСУ «DELCAM»

30 березня 2015 року в резиденцiї посла
Великої Британiї в Українi пройшла щорi-
чна церемонiя нагородження переможцiв та
призерiв конкурсу на iменнi премiї Delcam.
Органiзацiя заходу проводилася Головним
навчальним центром «ЗНТУ-Delcam» спiль-
но з Delcam LTD та резиденцiєю посла Ве-
ликої Британiї в Українi.

У церемонiї нагородження взяли участь
Надзвичайний та Повноважний Посол Вели-
кої Британiї в Українi Саймон Смiт, заснов-
ник компанiї Delcam Х’ю Хамфрiс, директор
Європейського регiону Delcam Сандi Моф-
фат, ректори вищих технiчних навчальних
закладiв, студенти – переможцi конкурсу та
їхнi науковi керiвники, переможцi та учасни-
ки конкурсу «ArtCAM для шкiл».

На офiцiйнiй частинi Посол привiтав усiх
учасникiв церемонiї, подякував органiзато-
рам проекту за тiсну та плiдну спiвпрацю з
українськими ВНЗ, а також вручив дипло-
ми та цiннi призи переможцям. Вiд ЗНТУ
диплом отримав старший викладач кафед-
ри «Металорiзальнi верстати та iнструменти»
Клименко Вiталiй як керiвник конкурсної

роботи, що отримала четверте мiсце серед
конкурсних робiт.

Другу винагороду для ЗНТУ отримав ма-
гiстр кафедри «Металорiзальнi верстати та
iнструменти» Буря Дмитро за перше мiсце
серед українських унiверситетiв у мiжнаро-
днiй олiмпiадi 2014-2015 Global CAM Uni-
versity Competition (розробка керуючих про-
грам для верстатiв з ЧПК).

Делегацiю ЗНТУ очолював ректор ЗНТУ
Сергiй Борисович Бєлiков.

Вiтаємо переможцiв та бажаємо нових
перемог у конкурсах та олiмпiадах!

Головний навчальний центр
«ЗНТУ-Delcam»

З УС Т Р I Ч З М I Н I С Т Р О М

27 березня у стiнах Запорiзького нацiо-
нального технiчного унiверситету пройшла
зустрiч студентiв iз мiнiстром iнфраструкту-
ри України Андрiєм Миколайовичем Пиво-
варським.

У рамках робочого вiзиту до Запорiжжя
мiнiстр завiтав i до «Машинки», аби поспiл-
куватися зi студентством та адмiнiстрацiєю,
вiдповiсти на актуальнi питання. Мiнiстра
зустрiли ректор ЗНТУ Сергiй Борисович Бє-
лiков i голова Запорiзької обласної держав-

ної адмiнiстрацiї Григорiй Вiкторович Самар-
дак.

У ходi зустрiчi А.М. Пивоварський озву-
чив iдею лiтнього стажування для студен-
тiв в урядi. Згiдно з цим проектом, кращi
студенти ВНЗ України матимуть змогу отри-
мати вiдповiднi знання та досвiд роботи в
органах влади, їх кандидатура має бути ре-
комендована адмiнiстрацiєю вишу.

Прес-служба профкому студентiв

СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТIВ

З приємного придбання розпочався тре-
тiй рiк проекту Темпус «Модернiзацiя
вищої iнженерної освiти в Грузiї, Укра-
їнi та Узбекистанi вiдповiдно з техно-
логiчними викликами» 530244-TEMPUS-
1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR. На кафедрi
"Металорiзальнi верстати та iнструмен-
ти"з’явився фрезерно-гравiрувальний вер-
стат Woodpecker CAMARO CP-1208, який
був придбаний у рамках програми ство-
рення сучасної лабораторiї згiдно з пла-
ном проекту Темпус. На сьогоднi лабора-
торiя має у своєму розпорядженнi фрезер-
ний верстат CAMARO CP-1208, фрезерний
верстат Roland MDX-20, вимiрювальну ру-

ку MicroScribe G2X, 3D принтер Ultimaker
2 MakerPi edition, сучасну обчислювальну
технiку, а також лiцензiйне програмне за-
безпечення провiдних розробникiв систем
CAD/CAM Delcam, SolidWorks та АСКОН.

Придбаний верстат призначений для
оброблення матерiалiв: пiнопласту; рiзної
пластики, органiчного скла, акрилу, ПВХ,
дерева, фанери, МДФ, ДВП, ДСП; металiв:
латунь, алюмiнiй, магнiй i т.д., можливе по-
верхневе гравiрування по сталi. Може засто-
совуватися для рiзних галузей промислово-
стi й виготовлення форм для лиття, штампiв
та прес-форм, приладових дощок, панелей
управлiння, маркування, швидкого створен-

ня прототипiв, фрезерування об’ємних букв,
рельєфних зображень, табличок, логотипiв,
гербiв i т.д.

Верстат має велику зону обробки
1200x800x120 мм, шпиндель потужнiстю 1,5
кВт i частотою обертання до 24000 об / хв,
точнiсть обробки 0,02 мм i може використо-
вувати широкий спектр фрез.

У комплектi верстата поставлявся пост-
процесор для виведення керуючих програм
(КП) з системи ArtCAM. Студентами кафед-
ри розроблений постпроцесор для виведення
КП з програмного забезпечення PowerMILL.

Вiталiй Клименко, Павло Глушко,
каф. МВ та I
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ЗДОБУТКИ I ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛIЗАЦIЇ МIЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ З ПIДГОТОВКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

У Мiнську (Республi-
ка Бiлорусь) 23-24 бере-
зня 2015 р. вiдбулася тре-
тя нарада учасникiв мiжна-
родного проекту «Сenters of

Excellence for young RESearchers» (CERES
– «Центри передового досвiду для молодих
учених») програми «Tempus» Європейської
Комiсiї. У зустрiчi брали участь викладачi
та молодi вченi унiверситетiв Нiмеччини (м.
Падеборн), Словаччини (м. Жилiна), Бiло-
русi (мiста Гомель, Брест, Мiнськ) та Укра-
їни (мiста Київ, Днiпропетровськ, Запорiж-
жя). Вiд Запорiзького нацiонального технiч-
ного унiверситету (ЗНТУ) у нарадi брали
участь професор д.т.н. С.О. Субботiн та до-
цент к.т.н. А.О. Олiйник.

Нараду вiдкрили з привiтальними сло-
вами до учасникiв проекту проректор з
навчальної роботи та менеджменту якостi
Бiлоруського державного унiверситету iн-
форматики та радiоелектронiки (м. Мiнськ)
О.М. Живицька та координатор проекту вiд
Жилiнського унiверситету (м. Жилiна, Сло-
ваччина) проф. доктор фiлософiї К. Матiа-
шко.

Учасники зустрiчi зазначили проблеми
забезпечення доступу молодих науковцiв
до наукових цифрових бiблiотек та низь-
ку кiлькiсть закордонних публiкацiй у пар-
тнерських унiверситетах з СНД. Зазначенi

проблеми планується вирiшити через розро-
блення та впровадження iнформацiйної си-
стеми, яка забезпечить якiсно новий рiвень
пiдготовки та захисту дипломних та iнших
наукових робiт молодих фахiвцiв i вчених.
Подiбнi системи пошуку наукових тем та
розповсюдження результатiв наукових до-
слiджень вже давно й успiшно iснують у
багатьох європейських країнах, однак тiль-
ки на рiвнi бакалаврату та в рамках одного-
двох унiверситетiв. Мета проекту CERES –
охопити всi щаблi вищої освiти вiд бакалав-
ра до магiстра та аспiранта, а також об’єд-
нати молодих учених з декiлькох країн для
дослiдження актуальних наукових проблем.

На нарадi зазначалося, що проект CERES
буде не тiльки сприяти трансферу знань та
навчанню цiльових груп (представникiв пiд-
приємств, викладачiв та молодих учених) че-
рез поширення результатiв проекту в унiвер-
ситетах країн-партнерiв i на пiдприємствах,
але, в першу чергу, допоможе практичнiй
реалiзацiї наукових iдей, об’єднавши освi-
ту, науку i виробництво в єдиний трикутник
знань.

На створюваному порталi CERES плану-
ється вiдкрити «каталог замовлень» вiд про-
мислових пiдприємств, за вирiшення яких
молодi вченi зможуть братися у своїх дос-
лiдженнях. Через портал буде органiзовано
спiльну роботу мiсцевих i мiжнародних груп

молодих учених. Причому над одним прое-
ктом зможуть працювати студенти та нау-
ковцi з сумiжних галузей знань. У пiдсум-
ку молодi вченi створять проекти, за якими
захищатимуть свої дипломнi роботи. За по-
дiбним сценарiєм будуть побудованi групи
i для вирiшення бiльш складних наукових
завдань.

Учасники наради обмiнялися досвiдом з
пiдготовки молодих учених у партнерських
унiверситетах, провели консультацiї щодо
розробки веб-порталу для органiзацiї роботи
та взаємодiї молодих учених пiд час прове-
дення наукових дослiджень, обговорили пи-
тання створення нового мiжнародного жур-
налу для публiкацiї результатiв дослiджень
молодих учених (планується введення жур-
налу до мiжнародних баз).

За пiдсумками зустрiчi її учасники
отримали сертифiкати менеджерiв проекту
CERES, розробили структуру майбутнього
порталу, домовилися про майбутню спiвпра-
цю з реалiзацiї проекту та розповсюдження
його результатiв у виглядi семiнарiв, кон-
ференцiй, тренiнгiв та лiтньої школи, яку
планується провести в 2016 р. у ЗНТУ.

Лариса Дуйко,
провiдний фахiвець вiддiлу мiжнародних

зв’язкiв та роботи з iноземними студентами

УЧАСТЬ МОЛОДI В НАУКОВО-ДОСЛIДНIЙ РОБОТI: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

У стiнах ЗНТУ 28 березня 2015 р. вiдбув-
ся Запорiзький мiський форум обдарованої
молодi, у якому взяли участь представники
вишiв м. Запорiжжя.

Форум вiдкрили з привiтальними сло-
вами до учасникiв ректор ЗНТУ, проф.
С.Б. Бєлiков, начальник вiддiлу Запорiзь-
кої мiської ради по роботi з молоддю та по-
зашкiльної виховної роботи I. С. Фiлiпенко
та голова профкому студентiв, аспiрантiв та
докторантiв А.В. Iванченко. Далi робота фо-
руму здiйснювалася в семи секцiях, де уча-
сники мали обговорити поточний стан справ
обдарованої молодi, видiлити її проблеми та
запропонувати шляхи їх вирiшення.

У межах роботи секцiї «Участь молодi
в науково-дослiднiй роботi: стан та перспе-
ктиви» (модератор – голова Ради молодих
учених i спецiалiстiв ЗНТУ проф. С.О. Суб-
ботiн) обговорювалися питання органiзацiї
науково-дослiдної роботи в унiверситетах,
участi студентiв у науковiй роботi, пошуку
джерел фiнансування молодiжної науки та
матерiального заохочення студентiв, суча-
сного стану науково-дослiдної роботи молодi
та готовностi студентiв до наукового штур-

му з метою вiдновлення науково-дослiдного
процесу в регiонi.

Серед учасникiв секцiї проведено анке-
тування, за результатами якого створено
"портрет"молодого науковця, а також видi-
лено найбiльш актуальнi проблеми для мо-
лодих учених Запорiзького регiону. Це, на-
самперед, вiдсутнiсть достатньої моральної
мотивацiї та фiнансової пiдтримки участi в
науковiй роботi, а також доступу молодих
науковцiв до провiдних платних наукових
цифрових бiблiотек та баз даних, iноземної
наукової лiтератури. У багатьох учасникiв
також наявнi труднощi з вибором наукового
керiвника та теми дослiдження, є трудно-
щi зi встановленням контакту з промисло-
вими пiдприємствами, вiдчуваються вiдiр-
ванiсть дослiджень вiд практики та вiдсу-
тнiсть ефективного середовища для кому-
нiкацiй та спiльного виконання дослiджень
молодими вченими рiзних унiверситетiв.

Модератор секцiї проф. С.О. Суббо-
тiн ознайомив учасникiв з мiжнародним
проектом «Сenters of Excellence for young
RESearchers» (CERES) програми «Tempus»
Європейської Комiсiї (реєстрацiйний но-

мер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-
JPHES), головною метою якого є покраще-
ння умов для проведення дослiджень мо-
лодими вченими. У результатi виконання
проекту планується розробити та впрова-
дити iнформацiйну систему, яка дозволить
поєднати промисловi пiдприємства, молодих
учених i наукових керiвникiв та автоматизу-
вати процес спiльного виконання наукових
дослiджень молодими вченими рiзних спецi-
альностей i вишiв.

Для забезпечення сталого розвитку та
пiдвищення ефективностi науково-дослiдної
роботи молодих учених на секцiї прийнято
резолюцiю, за якою Запорiзькiй мiськiй радi
пропонується продовжити практику щорi-
чного встановлення стипендiй мiського голо-
ви м. Запорiжжя та органiзувати щорiчний
загальномiський конкурс-виставку наукових
робiт студентiв i аспiрантiв вишiв iз суттє-
вим матерiальним заохоченням учасникiв.
Також рекомендовано надати пiдтримку мi-
ськради iнтернет-порталу CERES.

Андрiй ОЛIЙНИК, експерт проекту CERES,
доцент кафедри програмних засобiв
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З ЮВIЛЄЄМ

П Е Т Р О Д М И Т Р О В И Ч А Н Д Р I Є Н К О !

Андрiєнко Петро Дмитрович народився
26 квiтня 1940 р. в ст. Ханженково Донецької
обл. Закiнчив Одеський полiтехнiчний iнсти-
тут, факультети: електротехнiчний (1962р.),
автоматики i телемеханiки (1967р.).

Навчаючись в унiверситетi, активно за-
ймався вiльною боротьбою – був чемпiоном
Одеської областi. В подальшому, в рiзних
життєвих ситуацiях, спортивне загартуван-
ня та вольовий характер неодноразово ста-
вали Петровi Дмитровичу в нагодi.

З 1962 по 1965 рр. працював iнженером
Всесоюзного iнституту трансформаторобу-
дування («ВIТ»).

З 1965 р. у зв‘язку зi створенням
конструкторського бюро напiвпровiдникової
технiки на базi «ВIТ» та з огляду на значний
науково-технiчний потенцiал Петра Дмитро-
вича його запрошують до цього бюро на по-
саду старшого iнженера. В подальшому дане
конструкторське бюро вiдокремилось у са-
мостiйний НДI «Перетворювач».

З 1965 р. пройшов шлях вiд старшого iн-
женера до директора науково-дослiдного iн-
ституту силової електронiки НДI «Перетво-
рювач». Постiйне кар‘єрне зростання Петра
Дмитровича пояснюється досить просто – на-
полеглива праця, змiстовнi знання електро-
технiки та силової електронiки, постiйне са-
мовдосконалення i чудовi людськi якостi. Як

згадують його колишнi колеги по НДI, до
Петра Дмитровича можна звернутись як iз
особистою проблемою, так i з виробничою
– i завжди отримували як пiдтримку, так i
змiстовну професiйну вiдповiдь.

У 1971р. захистив кандидатську дисер-
тацiю у вченiй радi рiдного Одеського полi-
технiчного iнституту на тему «Дослiдження
аварiйних режимiв реверсивних тиристор-
них перетворювачiв для електроприводу» за
спецiальнiстю 05.03.03 – електрообладнання.

В 1990 р. захистив докторську дисерта-
цiю у вченiй радi iнституту електродина-
мiки АН УРСР на тему «Тиристорнi пере-
творювачi частоти з автономними iнверто-
рами для електроприводу» за спецiальнiстю
05.09.12 – напiвпровiдниковi перетворюва-
чi електроенергiї. Ця дисертацiя стала пiд-
сумком багаторiчної наукової роботи Петра
Дмитровича над одними з перших у Радян-
ському Союзi серiями тиристорних агрега-
тiв типу АТ, АТР, АТВ потужнiстю 50 –
500 кВт для приводiв постiйного струму та
частотно-регулювальними електропривода-
ми ЕКТ, ЕКТР, ЕКТ1, ЕКТ2 потужнiстю 10
– 500 кВт.

Основна наукова дiяльнiсть Андрiєн-
ка П.Д. пов‘язана з дослiдженнями, розроб-
ками та впровадженням у виробництво авто-
матизованих електроприводiв постiйного та
змiнного струмiв, перетворювачiв для еле-
ктроенергетики та транспорту.

За останнi 10 рокiв пiд керiвництвом про-
фесора Андрiєнка створенi перетворювачi
для тягової електропередачi змiнного стуму
першого українського дизель-поїзда ДЕЛ-02,
високовольтнi перетворювачi частоти 6 кВ,
2000 кВт для магiстрального амiакопроводу
«Тольяттi – Одеса» та вiтроенергетики по-
тужнiстю 1000 кВт, новi джерела живлення
для електротехнологiї.

Аспiранти та докторанти Петра Дмитро-
вича зауважують, що iнодi здається, нiби
новi науковi iдеї народжуються у професора
Андрiєнка, як кажуть, на лету. Але насправ-
дi за кожною новою iдеєю стоїть значна те-
оретична та практична робота, якiй Петро
Дмитрович присвячує майже весь вiльний
час.

Андрiєнко П.Д. є одним з iнiцiаторiв
створення Асоцiацiї iнженерiв силової елек-

тронiки, яка об‘єднує близько 300 вiдомих
учених країн СНД. При цьому колеги-вченi
Петра Дмитровича дуже високої думки про
його знання i досвiд – авторитет та досвiд
професора Андрiєнка в наукових колах є
беззаперечним та переконливим.

Андрiєнко П.Д. є головою Українсько-
го технiчного комiтету МЕК ТК-32 «Сило-
вi перетворювачi», а також членом редколе-
гiї науково – технiчних журналiв «Електро-
технiка та електроенергетика», «Електри-
фiкацiя транспорту», «Електромеханiчнi та
комп‘ютернi системи».

За iнiцiативою Андрiєнка П.Д. у 2014 р.
на базi ЗНТУ створено студентське науково-
конструкторське бюро, що дозволяє отри-
мувати ще будучи студентами значний пра-
ктичний досвiд та втiлювати свої виробничi
iдеї в життя. Таке методологiчне пiдґрун-
тя дозволяє Петру Дмитровичу наполегливо
спрямовувати студентiв на фундаменталiза-
цiю знань, що сприяє вирiшенню основних
завдань сучасної освiти – створення опти-
мального середовища для виховання гнучко-
го мислення, освоєння наукової iнформацiй-
ної бази i сучасної методологiї осмислення
дiйсностi, формування внутрiшньої потреби
в професiйному саморозвитку. Адже в сучас-
них умовах навiть творче засвоєння знань
ще не повною мiрою вирiшує проблеми фор-
мування з iнновацiйним мисленням людини.

За своє наукове життя Петро Дмитро-
вич опублiкував понад 200 наукових праць,
4 монографiї, отримав бiльше 100 авторських
свiдоцтв та патентiв на винаходи (за що у
1990 р. отримав почесне звання «Заслуже-
ний винахiдник УРСР).

Андрiєнка П.Д. нагороджено орденами
Трудового Красного Знамени (1982р.), «За
заслуги» III ступеня (1998р.), медалллю «Ве-
теран працi» (1987р.), Почесною грамотою
Запорiзької обласної ради (2010р.).

З ювiлеєм Вас, дорогий Петре Дмитровичу!
Бажаємо нових успiхiв у роботi, творчих
пошукiв i подальшого розвитку, сiмейного
благополуччя й мiцного здоров‘я. Многiї

Вам лiта!

Ректорат, профком ЗНТУ, колективи
електротехнiчного факультету та кафедри

«Електричнi апарати»

ВIТАЄМО

ВIКТОРА МИКОЛАЙОВИЧА КИРИЧЕНКА З 65-РIЧЧЯМ!

Кириченко В.М. бiльше половини сво-
го життєвого шляху присвятив шляхетнiй
справi – пiдготовцi висококвалiфiкованих
фахiвцiв для рiзних галузей господарства
України. На всiх посадах вiн гiдно й сумлiн-
но виконував службовi обов‘язки, про що
свiдчать численнi нагороди МОН України,
МВС України, Запорiзької обласної ради та
Запорiзької облдержадмiнiстрацiї.

З квiтня 2004 року Кириченко В.М. пра-
цює на кафедрi «Полiтологiя та право» спо-
чатку на посадi доцента, а з червня 2007
року – на посадi завiдувача цiєї кафедри.
Очоливши кафедру, вiн доклав значних зу-
силь для покращення її якiсного складу, за-
лучивши до роботи на кафедру 4 кандида-
тiв наук, спецiальнiсть за фахом яких вiд-
повiдає дисциплiнам, що викладаються. За
цей час 3 викладачi захистили дисертацiї
на здобуття наукового ступеня доктора на-
ук i 3 отримали вчене звання доцент. Пiд
його керiвництвом колектив кафедри зна-

чно покращив основнi показники своєї дiяль-
ностi: видано 6 монографiй, 2 пiдручники, 9
навчальних посiбникiв, опублiковано понад
100 наукових статей та тез у фахових видан-
нях, ут.ч. за кордоном, подано 10 пропозицiй
щодо внесення змiн до Конституцiї Украї-
ни, укладено 2 договори про спiвпрацю зi
спорiдненими кафедрами iнших унiверсите-
тiв. Придiляє велику увагу вдосконаленню
навчально-виховного процесу, полiпшенню
якостi викладання навчальних дисциплiн та
їх навчально-методичного забезпечення.

Шановний Вiкторе Миколайовичу, щиро
вiтаємо Вас iз 65-рiччям вiд дня

народження! Бажаємо Вам мiцного
здоров‘я, родинного благополуччя,

незгасного творчого натхнення та багато
рокiв працi на благо студентiв ЗНТУ.

Ректорат, профком ЗНТУ, колективи
гуманiтарного факультету та кафедри

«Полiтологiя та право»
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«БУДИЛЬНИКУ» – 55!

Яка гарна подiя – ювiлей, а коли таке
свято вiдбувається в один день з днем смiху
– ще краще!

1 квiтня о 18:00 СТЕМ «Будильник» вiд-
значав свiй 55 день народження. З цiєї наго-
ди було влаштоване феєричне шоу, в якому
взяли участь майже всi поколiння цього цi-

кавого та креативного колективу. На свято
прийшло дуже багато людей рiзного вiку,
якi насолоджувалися жартами, пiснями i
просто виступами талановитих людей. Ко-
лектив СТЕМу привiтав також ректор унi-
верситету Сергiй Борисович Бєлiков та уча-
сник команди КВК «Запорiжжя – Кривий
Рiг – Транзит» Руслан Тупiлко.

Дуже цiкаво було спостерiгати, не тiль-
ки за виступами молодших учасникiв СТЕ-
Му, але i старших поколiнь, адже саме на
ювiлеї ми мали змогу побачити гумор 70х-
90х рокiв. З ЮВIЛЕЄМ! I нехай Вам щас-
тить!

Анастасiя Рiзун,
ГП 424

«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА» I I Р Е

Нарештi прийшла справжня весна: те-
пло i сонячно. Нарештi сонце не ховається
за дощовими хмарами. У такi днi особли-
во хочеться чогось святкового. I нагода по-
радувати нас випала студентам I I Р Е в
п‘ятницю – 10 квiтня 2015 року.

Чесно кажучи, йшла я на концерт iз
думкою, що вразити мене неможливо, але
я помилялась. Студентська весна – це не
просто звичайний концерт, а цiле дiйство,
шоу.

Почну, певно, з того, що я була ошелеше-

на iсторiєю, яку вирiшили зiграти студенти
в номерi концерту пiд назвою «Драма». Та
не менш вразила майстернiсть виконання
бального танцю, який їй передував.

Звiсно, що мене пiдкорили номери з
українською i пасхальною тематикою –
справжнi i веснянi. Не без уваги залишився
естрадний монолог i лiтературно-музична
композицiя, бо ж читали вiрш Сергiя Жа-
дана «Приголоснi» – тут i любов, i життя, i
мистецтво.

Були тут i номер спiд-куберу (спiд-
кубiнг – збирання кубiка Рубiка на швид-
кiсть), номер кобудо – нунчаку фристайл,
бiт-боксер та iншi.

Чесно, можна було б дивитись i диви-
тись безлiч разiв бiльшiсть iз виступiв. Що
ж, iз нетерпiнням чекаю на наступну Студ-
Весну i, звiсно ж, гала-концерт.

Iрина Сажинська,
ФЕУ 121

ЯСКРАВЕ ПОЛУМ‘Я ОЛIМПУ

I знову ЗНТУ зустрiчає гостей, та не
простих, а справжнiх олiмпiйських богiв. I
гримiли громи, i дзвенiли блискавки, i лу-
нали з актової зали чарiвнi голоси. А ще
шумiли гучнi оплески та шаленiла публiка.
Чесно кажучи, нiхто й не сумнiвався в тому,
що Зевс, Артемiда, Аїд та Геракл створять
справжнє олiмпiйське шоу. Чого там тiль-
ки не було: спiви, танцi, постановки, жарти.

Справжнi олiмпiйськi веселощi!
Таким був вечiр 27 березня на конкур-

сi «Студентська весна» вiд машинобудiвного
iнституту (МI) в складi транспортного та
машинобудiвного факультетiв. Серед без-
лiчi захоплюючих номерiв неможливо вiд-
значити когось окремо. Тут вам i киплячi
пристрастi, i пiснi, що зачаровують душу, i
видовищнi танцi. Хотiлося б вiдзначити, що
всi номери якiсно витриманi в однiй темати-
цi.

Тож привiтаймо МI з успiшним проведе-
нням «Олiмпiйських iгор», а iншим iнститу-
там, яким ще належить показати свої талан-
ти, бажаємо креативу та наснаги в пiдготов-
цi. До зустрiчi на наступнiй «Студентськiй
веснi». Нехай щастить!

Лiдiя Шаповал,
ГП 424

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:

. професора кафедри «Си-
стемний аналiз та обчислю-
вальна математика»

– 1;

. професора кафедри «Соцi-
альна робота»

– 1;

. доцента кафедри «Менедж-
мент»

– 1;

. доцента кафедри «Облад-
нання та технологiя зварю-
вального виробництва»

– 1;

. старшого викладача кафед-
ри «Електричнi машини»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Документи
подаються на iм’я ректора унiверситету.
Заяву перед поданням необхiдно зареє-
струвати у вiддiлi дiловодства унiверси-
тету. Адреса унiверситету: 69063, м. Запо-
рiжжя, вул. Жуковського, 64

ПЕРЕМОГИ
СТУДЕНТIВ-НАУКОВЦIВ

6-9 квiтня 2015 р. у Днiпродзержинському
державному технiчному унiверситетi прохо-
див II етап Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робiт за напрямом «Еле-
ктротехнiка та електромеханiка». Цього року
на конкурс надiйшло близько 210 робiт з 28
ВНЗ України. ЗНТУ представляли:
I студент групи Е-310 Сергiй Тоболкiн ви-

ступив у секцiї «Електромеханiчнi системи
з електроприводами постiйного та змiнного
струму» з доповiддю i презентацiєю на те-
му «Дослiдження мiкропроцесорної систе-
ми керування позицiйним електроприво-
дом на основi крокового двигуна» (науковi
керiвники – доценти кафедри ЕПА Осад-
чий В.В i Назарова О.С) – нагороджений
Дипломом I ступеня;

I студент групи Е-311 Володимир Самков
виборов Диплом II ступеня за доповiдь та
презентацiю на тему «Модернiзацiя систе-
ми автоматичного керування каскадним пе-
ретворювачем частоти» (науковий керiвник
– доцент кафедри ЕПА Антонов М.Л);

I Вiктор Брилистий (студ. групи Е-312) i
Роман Савiлов (студ. групи Е-313) пiдго-
тували доповiдь та презентацiю в секцiї
«Лабораторне обладнання для дослiджен-
ня електротехнiчних i електромеханiчних
систем» на тему «Стенд для дослiдження
вимушених коливань у двомасових систе-
мах з пружною ланкою» були вiдзначенi
Дипломом III ступеня (науковi керiвники –
доценти кафедри ЕПА Осадчий В.Вi Наза-
рова О.С.

Кафедра ЕПА
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