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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 ВИКЛАДАЧI, СТУДЕНТИ, СПIВРОБIТНИКИ!

Сердечно вiтаємо вас з Новим роком i Рiздвом Христовим!

Життя сповнене непередбачуваними подiями, i це спонукає нас гiдно зустрi-
чати виклики долi. Сподiваємося, що ви будете сприяти зростанню успiшностi
унiверситету, досягненню нових звершень.

Нехай новорiчна магiя втiлить у життя всi вашi найсмiливiшi проекти та
починання! Бажаємо натхнення, успiхiв у справах, мiцного здоров’я, щастя i
родинного затишку, благополуччя вам та вашим близьким!

Ректор ЗНТУ С.Б. Бєлiков, профкоми

Напередоднi Нового року згадаймо важливi подiї року, що минає. Подiї, що роблять наш унiверситет кращим. Висловлюємо
сподiвання, що рiк прийдешнiй буде лiпшим за попереднiй.

В I Д К Р И Т Т Я М Е М О Р I А Л Ь Н О Ї Д ОШ К И

17 жовтня 2017 року на входi до головного корпусу ЗНТУ
вiдбувся урочистий захiд з нагоди 90–рiччя вiд дня народ-
ження засновника кафедри зварювання Попова Венiамiна
Степановича, який з 1978 до 1993 року очолював «Машинку».
На свято завiтали колишнi й нинiшнi викладачi кафедри, а
також випускники .

Вiдкривали меморiальну дошку В.С. Попова ректор ЗНТУ

професор Сергiй Бєлiков, племiнник Венiамiна Степановича
– Сергiй Попов, який з 1980 року працює на кафедрi зварю-
вання, генеральний директор ПАТ «Запорiжтрансформатор»
Iгор Клейнер (випускник кафедри ОТЗВ), а також завiдувач
цiєї кафедри Олександр Овчинников.

Своїми спогадами про Венiамiна Степановича дiлилися
колеги та випускники. З їхнiх слiв було зрозумiло, що це
була видатна i дивовижна людина, яка багато чого навчила
iнших i зробила вагомий внесок у розвиток промисловостi.

Скульптор Борис Чак зазначив, що створювати барель-
єф було досить не просто, адже «скульптура – це не тiльки
зовнiшня частина, важливо передати характер людини», –
говорив скульптор. I тi, хто знали особисто Венiамiна Степа-
новича, впiзнали в барельєфi свого вчителя та колегу.

Бажаємо кафедрi й надалi динамiчно розвиватися, незва-
жаючи на будь–якi негаразди.

Валентина Мартиненко,
Е 316

П ОД А Р У Н О К Р Е К Т О Р О В I

Кiнець жовтня 2017 р. є особливим перiодом. Саме в цей
час «Машинка» вiдзначає 20–рiччя призначення на посаду
ректора професора Сергiя Борисовича Бєлiкова. З такої наго-
ди вiдбулися урочистi заходи, на яких були присутнi вельми-
шановнi гостi з нашого мiста, областi, Києва та зарубiжжя.

Президент Нацiональної академiї педагогiчних наук Украї-

ни Василь Григорович Кремiнь сказав багато добрих слiв на
адресу нашого вишу i його керiвника та вручив Сергiєвi
Борисовичу вищу вiдзнаку НАПН України – орден Володи-
мира Мономаха. З привiтаннями виступили Надзвичайний i
Повноважний Посол України В’ячеслав Володимирович По-
хвальський, очiльник Олександрiвського району м. Запорi-
жжя Валерiй Олександрович Мостовий та екс–губернатор,
колишнiй народний депутат i наш випускник Євген Григоро-
вич Карташов.

20 рокiв життя на посадi ректора Сергiй Борисович вiд-
дав служiнню нашому унiверситету. Складно навiть уявити
ЗНТУ без нього, тож з величезною повагою та гордiстю дя-
куємо нашому улюбленому ректоровi за сумлiнну працю та
бажаємо натхнення, здоров’я i ще довгих рокiв плiдної працi
у стiнах улюбленої «Машинки»!

Валентина Мартиненко,
Е 316
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Н Е Х А Й « М АШИ Н К А » П Р О Ц В I Т А Є !

27 жовтня в ЗНТУ з нагоди 110–
рiччя АТ «Мотор Сiч» вiдбулося вiд-
криття двох новеньких лабораторiй. Як-
що ще хтось не знає, то мiж першим та
п’ятим корпусами нашого унiверсите-
ту вiдкрилася нова лабораторiя – «Ла-
бораторiя динамiчних дослiджень про-
цесiв рiзання», створена за пiдтримки
та участi колективу АТ «Мотор Сiч».

На вiдкриттi лабораторiї були присут-
нi гостi, серед яких – Герой України,
народний депутат, Президент АТ «Мо-
тор Сiч», випускник ЗНТУ В’ячеслав
Олександрович Богуслаєв.

Вiн розповiв, що активно продов-
жує свою роботу, щорiчно приймаючи
на роботу 200 нових працiвникiв. Та-
кож на вiдкриття лабораторiї завiтав
Василь Григорович Кремень, президент
Нацiональної академiї педагогiчних на-
ук України. Зiзнався, що незважаю-
чи на те, що представляє гуманiтар-
ну освiту, глибоко поважає працiвни-
кiв технiчної сфери. Бiльше того, Ва-
силь Григорович запропонував ввести
математику як обов’язковий предмет
на ЗНО.

Пiсля слiв привiтання було перерiза-

но урочисту червону стрiчку. У лабора-
торiї на всiх чекав новенький верстат –
подарунок В’ячеслава Олександровича.
Технiчний гiгант, за словами керiвни-
ка «Мотор Сiч», увiбрав у себе працю
багатьох пар рук.

Також було вiдкрито «Лабораторiю
новiтнiх авiацiйних технологiй» –
справжнiй технологiчний прорив нашо-
го унiверситету.

Висловлюємо величезну подяку
всiм, хто долучився до тiєї колосаль-
ної роботи, яка була виконана для того,
аби сформувати такi прекраснi ауди-
торiї. Сподiваємося, що в нас буде ще
не один привiд, аби пишатися нашими
новими досягненнями!

Василина Гав’як,
ГП 416

В I Д К Р И Т Т Я Н О В О Ї Л А Б О РА Т О Р I Ї З Н Т У

Лабораторiя новiтнiх авiацiйних тех-
нологiй побудована за участi та пiдт-
римки колективу i особисто президента
АТ «МОТОР СIЧ», а за сумiсництвом
професора кафедри Технологiї авiацiй-
них двигунiв В’ячеслава Богуслаєва.

Слiд зазначити, що iдея створення
наукової лабораторiї зародилася у ке-
рiвництва пiдприємства ще з моменту
створення авiацiйної кафедри в 2005 р
Створення газотурбiнних двигунiв но-
вого поколiння, що володiють високим
рiвнем питомих показникiв, надiйнiстю
i довговiчнiстю неможливо без прове-

дення фундаментальних дослiджень в
областi, нових матерiалiв i технологiй
їх обробки.

У той же час реформа системи
освiти передбачає пiдготовку магiстрiв,
програма навчання яких базується на
проведеннi наукових дослiджень. Цi
фактори призвели до того, що пiдготов-
ка фахiвцiв за спецiальнiстю 134 «Авiа-
цiйна та ракетно-космiчна технiка» ста-
ла неможливою без сучасно оснащеної
наукової лабораторiї.

Побудоване АТ «МОТОР СIЧ» но-
ве свiтле i просторе примiщення в да-
ний час оснащено сучасними оптични-
ми мiкроскопами, твердомiрами та iн-
шими науковими приладами, придбани-

ми в рамках європейського проекту за
програмою Erasmus + ECOTESY. Для
подальшого розвитку та вдосконален-
ня в ЗНТУ системи дистанцiйної освiти
центром CIDECS в лабораторiї кафед-
ри ТАД буде створено комплекс тех-
нологiчного обладнання для органiзацiї
вiдео-конференцiй.

Це обладнання дозволяє не тiльки
полегшити спiлкування вчених ЗНТУ
з їх вiтчизняними та зарубiжними ко-
легами, а й забезпечити проведення ди-
станцiйних лекцiй для магiстрiв авiа-
цiйних спецiальностей, що значно роз-
ширює можливостi лабораторiї.

У найближчому майбутньому пла-
нується продовжити оснащення лабо-
раторiї науково-дослiдним устаткуван-
ням для дослiдження наноматерiалiв,
сучасних технологiй 3D-друку, створен-
ня композицiйних матерiалiв i нових
сплавiв на основi алюминiдiв титану.

Дмитро Павленко,
директор центру «CIDECS»

Н А Г О Р ОДЖ Е Н Н Я П РА Ц I В Н И К I В З Н Т У

11 грудня в актовiй за-
лi ЗНТУ вiдбулося засiдан-
ня конференцiї трудового
колективу унiверситету, в
ходi якого присутнi заслу-
хали рiчний звiт ректора
С.Б. Бєлiкова.

Також було нагороджено:
Нагрудним знаком «Вiдмiнник

освiти»:
начальника патентно–iнформацiйного
вiддiлу науково–дослiдної частини
ЗНТУ Висоцьку Наталю Iванiвну;
доцента кафедри управлiння персо-
налом та економiки працi ЗНТУ Со-
колова Андрiя Васильовича;
доцента кафедри технологiй авiацiй-

них двигунiв ЗНТУ Павленка Дмит-
ра Вiкторовича;
завiдувача вiддiлу аспiрантури
ЗНТУ Третяк Валентину Iванiвну.
Подякою Мiнiстерства освiти i нау-

ки України:
професора кафедри системного аналi-
зу та обчислювальної математики
ЗНТУ Вахрушина Володимира Євге-
новича;
професора кафедри електропостачан-
ня промислових пiдприємств ЗНТУ
Кулагiна Дмитра Олександровича;
вченого секретаря вченої ради ЗНТУ
Кузьмiна Вiктора Володимировича;
доцента кафедри приватної охоронної
дiяльностi ЗНТУ Сирового Олексiя

Валерiйовича.
Грамотою Мiнiстерства освiти i нау-

ки України:
завiдувача кафедри загальноправо-
вих та полiтичних наук ЗНТУ Араба-
джиєва Дмитра Юрiйовича;
проректора з наукової роботи ЗНТУ
Наумика Валерiя Владиленовича.
Почесною грамотою Запорiзької об-

ласної ради:
начальника центру сприяння пра-
цевлаштуванню студентiв та випуск-
никiв ЗНТУ Зiнченко Марину Михай-
лiвну.
Вiтаємо нагороджених та бажаємо

подальших успiхiв у науковiй роботi!
Прес–служба профкому студентiв ЗНТУ
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СПIВПРАЦЯ ЗНТУ З ПIДПРИЄМСТВАМИ ЗАПОРIЖЖЯ

Освiтня пiдготовка фахiвцiв висо-
кого рiвня неможлива без тiсного спiв-
робiтництва мiж унiверситетами та пiд-
приємствами. Особливо важливо, що
програми в цьому напрямку набува-
ють широку пiдтримку уряду України.
У вереснi цього року наказами МОУ
та МОНУ створено Комiсiю зi спiв-
працi в освiтнiй, науково–технiчнiй та
оборонно–промисловiй сферах.

Факультет радiоелектронiки та те-
лекомунiкацiй Запорiзького нацiональ-
ного технiчного унiверситету забезпе-
чує спiльну науково–освiтню дiяльнiсть
викладачiв та студентiв зi спецiалiста-
ми пiдприємств оборонної та радiопри-
ладобудiвної галузi мiста Запорiжжя.

На пiдприємствi КП НВК «Iскра»
вже багато рокiв функцiонує фiлiя ка-
федри радiотехнiки та телекомунiка-
цiй, де як навчально–дослiднi стенди
використовується унiкальне радiолока-
цiйне обладнання, яке проектується та
виготовляється на пiдприємствi. У ла-
бораторiї проводяться заняття для ма-
гiстрiв з двох дисциплiн: «Теорiя та
проектування радiолокацiйних систем»
та «Антени спецiального призначення».
Студенти проводять дослiдження алго-
ритмiв виявлення корисних сигналiв на
фонi завад та виконують курсовi проек-
ти з ескiзного проектування радiолока-
цiйної станцiї.

Викладачi та аспiранти кафедри
iнформацiйних технологiй електрон-
них засобiв (IТЕЗ) разом з представ-
никами КП НВК «Iскра» проводять
спiльну наукову роботу, що стосується
комп’ютерного моделювання та розра-
хунку теплових режимiв блокiв радiо-

електронної апаратури систем радiоло-
кацiї.

29 вересня 2017 року за iнiцiа-
тивою кафедри IТЕЗ спiльно з вiд-
дiлом iнформацiйних технологiй КП
НВК «Iскра» був вiдкритий центр iн-
формацiйних технологiй електронних
систем факультету радiоелектронiки
та телекомунiкацiй. У центрi будуть
проводитися заняття студентiв за на-
прямками: сучаснi технологiї проек-
тування тривимiрних моделей кон-
струкцiй електронних пристроїв; мо-
делювання фiзичних процесiв у елек-
тронiцi; електронний конструкторсько–
технологiчний документообiг; сучас-
нi автоматизованi системи управ-
лiння життєвим циклом електрон-
них засобiв. Спецiалiсти пiдприєм-
ства ознайомлять студентiв з методи-
ками автоматизацiї конструкторсько–
технологiчного проектування КП НВК
«Iскра». Комп’ютерний клас центру об-
ладнано сучасною комп’ютерною тех-
нiкою зi спецiалiзованим програмним
забезпеченням: SEARCH, CADMECH
компанiї INTERMEСH та AutoCAD,
Inventor компанiї Autodesk. Студенти
мають змогу отримати глибокi про-
фесiйно орiєнтованi знання пiд керiв-
ництвом досвiдчених викладачiв та про-
вiдних спецiалiстiв пiдприємства.

Перше заняття для студентiв спе-
цiальностi 172 «Телекомунiкацiї та ра-
дiотехнiка» провiв начальник бюро
САПР вiддiлу iнформацiйних техноло-
гiй Вiннiков Костянтин Олексiйович.

На урочистому вiдкриттi навчаль-
ного центру була пiдписана угода про
спiвпрацю начальником вiддiлу iнфор-
мацiйних технологiй КП НВК «Iскра»
Кузнецовим Олександром Володими-
ровичем та проректором з науково–
педагогiчної роботи та питань перспек-
тив розвитку унiверситету професором
Пiзою Дмитром Макаровичем.

Також в урочистiй подiї брали
участь декан факультету радiоелек-
тронiки та телекомунiкацiй Кабак В.С.,
завiдувач кафедри iнформацiйних тех-
нологiй електронних засобiв Шило Г.М.
та викладачi Арєшкiн Є.К., Куляба Т. I.,
Лопатка Ю.А., Поспєєва I. Є., Фарафо-
нов О.Ю., Фурманова Н. I., а також ви-
пускники кафедри IТЕЗ Пресняк I.С.,
який багато рокiв очолював пiдприєм-
ство i надавав пiдтримку унiверситету,
та молодий спецiалiст Зубенко Є.О., що
нинi працює у вiддiлi iнформацiйних
технологiй.

Факультет радiоелектронiки та
телекомунiкацiй

GREENROBOFEST 2017

На запрошення Громадської ор-
ганiзацiї «Екосенс» (директор Тетяна
Жавжарова) представники Запорiзь-
кого нацiонального технiчного унiвер-
ситету (ЗНТУ) в межах мiжнародних
проектiв «Development of Embedded
System Courses with implementation
of Innovative Virtual approaches for

Integration of Research, Education and
Production in UA, GE» (DESIRE, Ref.
No. AM 544091–TEMPUS–1–2013–1–
BE–TEMPUS–JPCR) i «Centers of
Excellence for young RESearchers»
(CERES, Ref. №. 544137–TEMPUS–
1–2013–1–SK–TEMPUS–JPHES) про-
грами «Темпус» та «Internet of Things:
Emerging Curriculum for Industry and
Human Applications» (ALIOT, 573818–
EPP–1–2016–1–UK–EPPKA2–CBHE–
JP) програми «Еразмус+» Європейсько-
го Союзу взяли участь в органiзацiї i
проведення фестивалю робототехнiки
GreenRoboFest–2017, який проходив
01.10.2017 в Палацi металургiв.

Учасники фестивалю вiд ЗНТУ
представили наявне робототехнiчне об-
ладнання та розповiли про можливе
подальше навчання в унiверситетi. Ка-
федрою програмних засобiв (ПЗ) ЗНТУ
на виставковому стендi було продемон-
стровано роботiв, отриманих завдяки
виконанню проекту «Темпус» Desire.

Доцент кафедри А.В. Пархоменко та
аспiрант А.В. Туленков демонстрували
школярам робота–слона, що здатен пе-
ресуватися, знаходити вантажi та пiдiй-
мати їх, а також робота, здатного їха-
ти за маршрутом, позначеним на пiд-
лозi. Стенд кафедри ПЗ викликав знач-
ний iнтерес у дiтей та їхнiх батькiв,
якi цiкавилися подальшим вступом до
ЗНТУ на навчання. Кафедрою ЕПА (до-
цент А.В. Пирiжок) було надано ма-
кет автомийки, кафедрою ЗI (доцент
Г.В. Неласа) проведено майстер–клас
з криптографiї, кафедрою IТЕЗ (зав.
каф. Г.М. Шило) продемонстровано 3D–
принтер.

Фахiвцi технiчних студiй шко-
лярiв провели майстер–класи з кон-
струювання роботiв Lego Education,
MakeBlock, Arduino, програмування на
Scratch, створення iгор на Unity, 3D–
моделювання та друк.

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв
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ДОСТУП ДО SCOPUS У ЗНТУ!

Мiнiстерство освiти i науки Украї-
ни забезпечило пiд’єднання понад 100
українських вишiв та наукових установ
МОН до мiжнародних наукових баз да-
них за кошти держбюджету (зокрема,
68 закладiв отримали доступ до бази
Scopus, а 64 – до Web of Science).

Запорiзький нацiональний технiч-
ний унiверситет вiд 1 листопада 2017
року отримав доступ до SCOPUS,
найбiльшої у свiтi унiверсальної ре-
феративної та бiблiографiчної науко-
метричної бази даних вiд компанiї

Elsevier. Долучитися до неї можна
з усiх комп’ютерiв, пiд’єднаних до iн-
тернет через локальну мережу За-
порiзького нацiонального технiчного
унiверситету.

База даних Scopus – це можливiсть
стежити за мiжнародними науковими
дослiдженнями, отримувати актуальну
та якiсну наукову iнформацiю зi своєї
тематики, данi про цитування та iн.

З питань проведення консультацiй
та тренiнгiв з ресурсу звертайтеся до
сектору iнформацiйних технологiй та
комп’ютерного забезпечення наукової
бiблiотеки ЗНТУ, головний корпус, ауд.
250, т. 4–10, вiдповiдальнi – Ковален-
ко Олена Валентинiвна та Пилипенко
Наталiя Володимирiвна.

Наталiя Пилипенко,
бiблiотекар 2–ї категорiї

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс

на замiщення посад:

. завiдувача кафедри «Автомо-
бiлi»

–1;

. завiдувача кафедри «Iнфор-
мацiйнi технологiї електрон-
них засобiв»

–1.

Термiн подання заяв та документiв для
участi у конкурсi – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Докумен-
ти подаються на iм’я ректора унiверсите-
ту. Заяву перед поданням необхiдно за-
реєструвати у вiддiлi дiловодства унiвер-
ситету. Адреса унiверситету: 69063, м. За-
порiжжя, вул. Жуковського, 64

С П РА В И М У З Е Й Н I

У листопадi нашому музею виповнився рiк.
Треба зазначити, що рiк був сповнений цiка-
вих зустрiчей та нової захоплюючої роботи.
Майже три тисячi вiдвiдувачiв за рiк – це
хороший показник. Серед вiдвiдувачiв – сту-
денти нашого унiверситету, а також гостi
– представники 17 iноземних делегацiй, го-
стi з Мiнiстерства освiти i науки України,
Мiнiстерства юстицiї України, рiзних ВНЗ

Запорiжжя та України, учнi шкiл Запорiж-
жя та iнших мiст областi. Сьогоднi екскурсiї
в музеї ведуться українською, росiйською,
польською та англiйською мовами.

Ми продовжили роботу в архiвах що-
до нових знахiдок для музею. Так, працю-
ючи в Запорiзькому обласному архiвi, було
знайдено багато цiкавого матерiалу про роль
мера мiста Олександрiвська на початку XX
столiття Фелiкса Мовчановського щодо ство-
рення механiко–технiчного училища. Нинi
готується новий стенд про його дiяльнiсть.
Упродовж року спiльно з Музеєм технiки
Богуслаєва пiдготовлено два новi стенди про
першого директора заводу «Мотор–Сiч» Пав-
ла Сиром’ятникова та генерала армiї, випуск-
ника нашого механiко–технiчного училища
– Володимира Судця. До Дня автомобiлiста,
спiльно з транспортним факультетом, було
вiдкрито i презентовано новий експонат –
«ЗАЗ–965» , подарований музею нашим ви-

пускником, колишнiм директором ПО «Ав-
тоЗАЗ» Степаном Iвановичем Кравчуном.

На сьогоднi ми тiсно спiвпрацюємо з ба-
гатьма факультетами, кафедрами унiверси-
тету. Так, працiвники музею пiдтримали iнi-
цiативу та надали допомогу в проведеннi
заходiв з нагоди вшанування пам’ятi зас-
новника кафедри «Обладнання i технологiї
зварювального виробництва» Запорiзького
машинобудiвного iнституту В.С. Попова: вiд-
крито пам’ятну дошку та кабiнет iсторiї ка-
федри. Цiкаво та змiстовно пройшли вистав-
ки з нагоди святкування днiв народження
iнженерно–фiзичного та електротехнiчного
факультетiв.

Сподiваємося на подальшу спiвпрацю з
небайдужими до життя унiверситету людь-
ми.

Наталiя Деркач,
зав. лабораторiєї–музею

Д Е Н Ь А В Т ОМ О Б I Л I С Т А

29 жовтня в Українi вiдзначається свято –
День автомобiлiста. «Машинка» цього разу
вiдзначила його по–особливому! 27 жовтня
в Музеї iсторiї технiчного прогресу ЗНТУ
з’явився новий експонат – «Запорожець».
Цей ЗАЗ – 965 не простий. Вiн другий ав-
томобiль, що зiйшов з конвеєра тодiшньо-
го заводу «Комунар». Цей знаковий експо-
нат нашому унiверситету подарувала сiм’я
Степана Iвановича Кравчуна – випускника
ЗНТУ 1965 року, який у свiй час сказав: «Ро-
зумiєте, «Машинка» для мене – рiдний дiм!».

Вiн пройшов шлях вiд слюсаря на автомо-
бiльному заводi «Комунар» до генерально-
го директора виробничого об’єднання «Авто
ЗАЗ».

Студенти ЗНТУ щиро вдячнi сiм’ї Степа-
на Iвановича Кравчуна за такий прекрасний
подарунок! Сподiваємось, що символ Запорi-
жжя стане невiд’ємною частиною нашї улюб-
леної «Машинки»!

Валентина Мартиненко,
Е 316
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