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Увага: конкУрс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад :

завідувача кафедри «Фізична реабілітація і рекреація» - 1

завідувача кафедри «Комп’ютерні системи та мережі» - 1

професора кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» - 1

доцента кафедри «Комп’ютерні системи та мережі» - 1

доцента кафедри «Управління персоналом і економіка праці» - 3

доцента кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» - 2

доцента кафедри «Психологія» - 1

доцента кафедри «Журналістика» - 1

доцента кафедри «Загальна мовна підготовка» - 1

доцента кафедри «Фізична культура і спорт» - 1

старшого викладача кафедри «Економічна теорія та підприємництво» - 1

старшого викладача кафедри «Іноземна мова 

професійного спілкування» - 2

старшого викладача кафедри «Соціальна робота» - 1

старшого викладача кафедри «Маркетинг» - 1

старшого викладача кафедри «Обробка металів тиском» - 1

асистента кафедри «Обробка металів тиском» - 1

Термін подання заяв – один місяць від дня оголошення конкурсу в га-
зеті. Документи подаються на ім’я ректора університету. Заяву перед по-
данням необхідно зареєструвати у відділі діловодства університету.

Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64

Ш а н о в н І  к о Л Е г И  !

Щиро вітаю вас з

ДнЕМ ПЕрШого ТравнЯ

та свЯТоМ вЕЛИкоЇ ПЕрЕМогИ!

День Перемоги – це одне із свят, яке було, є і буде істин-
но всенародним. Українці довіку вважатимуть цю дату 

святою для себе.
І через десятиліття найсвітліший день травня приносить 

у кожну українську родину радість переможної весни 
далекого 1945 року.

Нехай світлий і теплий подих весняних свят додасть Вам 
оптимізму і бадьорості, віри у себе, свій народ і свою 

державу.
Бажаю міцного здоров’я, щастя і благополуччя, 

любові та поваги,ясного неба і віри у славне 
майбутнє рідної України!

 

З повагою 
Сергій Бєліков,

ректор Запорізького національного технічного університету

ДЕнЬ ДовкІЛЛЯ – 
ЕкоЛогІчнІ сУбоТнИкИ У ЗнТУ

З 2 по 16 квітня 
2011 року в рамках 
Всеукраїнського су-
ботника з благо-
устрою територій на-
вчальних закладів 
Запорізький націо-
нальний технічний 
університет провів 
низку суботників з 
метою належної під-
готовки до Велико-
дніх і Травневих свят, 
благоустрою та озеле-

нення територій, прилеглих до навчальних корпусів і гуртожитків 
університету. Загальна кількість залучених до заходу склала близь-
ко 1000 осіб.

Студентське самоврядування університету забезпечило кон-
курсну оцінку виконання робіт між факультетами, які найбільш 
якісно провели роботу благоустрою та озеленення, забезпечили 
своєчасність проведення тощо.

Серед тих, хто особливо відзначився під час суботників, необ-
хідно виділити активну участь мешканців гуртожитку №5, спів-
робітників університету – Тарасенка Олександра (кафедра тран-
спортних технологій) та Кубишкіна Анатолія (кафедра фізики) , 
які висадили саджанці горіхів, вишень, кущі калини, придбані за 
власні кошти.

Силами студентського самоврядування, студентів факультетів, 
а також керівництва університету, інститутів, деканатів, кафедр, 
співробітників та викладачів університету усі заплановані за-
вдання щодо 
благоустрою 
території уні-
в е р с и т е т у 
були викона-
ні.

Окрім ви-
щезазначено-
го, студенти 
ЗНТУ були 
залучені до 
озеленення та 
благоустрою 
міських парків 
відпочинку та дозвілля (парку навколо “Театру ляльок” Запорізької 
обласної ради, ЦПКіВ “Дубовий гай”, території Запорізької дитячої 
залізниці тощо).

Під час проведених суботників було висаджено понад 200 дерев 
та 200 кущів, упорядковано клумби і квітники.

Дякуємо всім тим, хто взяв безпосередню участь у проведенні 
суботників, виявив свою громадську активність та підтримав ідею 
благоустрою території університету. Сподіваємось, що результати 
спільної праці надихнуть студентів, викладачів та співробітників 
ЗНТУ на подальшу участь у подібних заходах.

Профком студентів, 
аспірантів та докторантів
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ФахІвцІ ДЛЯ ЗарУбІжжЯ
Запорізький національний 

технічний університет проводить 
ліцензування діяльності з надан-
ня освітніх послуг у сфері вищої 
освіти з підготовки іноземних 
громадян за базовими акредито-
ваними напрямами та спеціаль-
ностями з загальним обсягом 100 
осіб на рік. Слід зазначити, що 
ЗНТУ має багаторічний досвід з 
навчання іноземних студентів. 

Іноземні студенти навчаються 
у Запорізькому  національному  
технічному  університеті з 1973 
року.  За період  з 1978  по 2011 
р. ЗНТУ  закінчили близько 1200 
іноземних  громадян з 72 країн  
світу. У 2010 році ЗНТУ випус-
тив 17 фахівців з повною вищою 
освітою та 12 бакалаврів. Серед 

них - громадяни Йорданії, Тунісу, Росії, Китаю, Бангладеш. Два студенти 
отримали дипломи з відзнакою.  

У 2010-2011 навчальному році у  ЗНТУ  навчається 81 студент з 21 
країни світу. З них 10  слухачів підготовчого відділення.

В останній час іноземні студенти виявляють  зацікавленість  як  до 
технічних, так і  до гуманітарних наук. Але перевага  зберігається за 
технічними спеціальностями. Найбільша кількість іноземних студентів 
навчається на електротехнічному та машинобудівному факультетах. Ви-
являють іноземні студенти зацікавленість і до нових комп’ютерних спе-
ціальностей. 

Поява в структурі університету Інституту управління і права дала 
можливість розширити перелік спеціальностей, за якими надаються 
освітні послуги іноземним громадянам. Так сьогодні іноземні студенти 
опановують такі спеціальності, як: “Управління персоналом і економіка 
праці”, “Журналістика”, “Фізичне виховання”. 

У цілому Запорізький національний технічний університет прово-
дить підготовку за 49 спеціальностями технічного, економічного, гума-
нітарного напрямів. Тому продовження діяльності з надання освітніх 
послуг іноземним громадянам є перспективним напрямом розвитку уні-
верситету та сприятиме закріпленню провідних позицій університету на 
ринку освітніх послуг регіону.

Крім того з 1991 року в університеті функціонує підготовче відді-
лення для іноземних громадян. Запорізький національний технічний 
університет також проводить ліцензування діяльності з підготовки іно-
земних громадян до вступу у вищі навчальні заклади з ліцензованим об-
сягом 75 осіб на рік. За роки підготовки іноземних громадян до вступу у 
ВНЗ близько 300 слухачів отримали свідоцтва про закінчення  підготов-
чого відділення. Запорізький національний технічний університет має 
матеріально-технічну базу для мовної підготовки іноземних громадян, 
спеціалізовані обладнані аудиторії для вивчення російської (української) 
мови, досвідчений професорсько-викладацький склад. Продовження ді-
яльності з підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні за-
клади дозволить університету і надалі випускати слухачів підготовчого 
відділення  та якісно формувати склад майбутніх іноземних студентів 
нашого університету та Запорізької області в цілому.

 Дмитро Плинокос, 
начальник відділу міжнародних зв’язків 

та роботи з іноземними студентами

У рокИ вЕЛИкоЇ вІТчИЗнЯноЇ вІйнИ
…22 червня 1941 року студенти Запорізького інституту сільсько-

господарського машинобудування готувались до останнього іспиту. 
Але о 12-й годині по радіо повідомили про початок війни. Через го-
дину відбувся мітинг, на якому студенти, викладачі інституту заяви-
ли про свою готовність стати на захист Батьківщини.

У перші дні війни понад 600 студентів і викладачів були мобілі-
зовані до армії. Майже у всіх родах військ можна було зустріти ви-
хованців навчального закладу - артилерійських і танкових частинах, 
авіації та зв’язку, кавалерії, військово-морському флоті. Багато ге-
ройських подвигів на рахунку цих людей.

Хоробро бились на фронтах війни рядові розвідники Микола 
Несторович і Василь Черняк, кавалерист Яків Мисливець та багато 
інших вихованців нашого інституту. Нелегка доля випала й студен-
там - майбутнім артилеристам. До речі, найбільше вихованців інсти-
туту знаходилося в артилерійських частинах.

Масовий трудовий героїзм виявили працівники тилу, які забез-
печували фронт озброєнням, технікою, боєзапасами. Великий вне-
сок у виробництво озброєнь, боєзапасів зробили колишні студенти 
Запорізького машинобудівного інституту.

Багато студентів працювали у колгоспах і радгоспах на збиранні 
врожаю. Старшокурсники сідали за кермо комбайна, трактора, ав-
томобіля. Працювали дружньо, часом під бомбардуванням ворожої 
авіації.

Важко перелічити всіх тих, хто віддано виконував свій обов’язок 
перед Вітчизною. Деякі герої так і не знайшли своєї нагороди, проте 
назавжди залишилися в історії Великої Вітчизняної війни.

Війна розкидала їх по різних куточках СРСР, але чимало хто зі 
студентів інституту після завершення війни продовжив навчання 
- Сергій Баранов, Аркадій Вайспапір, Олексій Грушевський, Олек-
сій Карцев, Михайло Коробов, Анатолій Кругликовський, Василь 
Омельченко, Михайло Курбатов та інші.

Чимало учасників війни було й серед співробітників інституту. 
Це лаборанти кафедр Борис Смагін, Сергій Сава, Сергій Тараканов, 
Григорій Погарський, працівники адміністративно-господарської 
частини Григорій Косач, Іван Пашков, Григорій Пашик, Пилип При-
тула, Анатолій Савчук та інші.

Проте не всі повернулися з фронту додому. Навіки залишаться 
в пам’яті ті, хто загинув у боях з фашистами. Це студенти: лейте-
нант Микола Івахненко, лейтенант Йосип Зельцер, лейтенант Арон 
Ламедман, лейтенант Андрій Іщенко, молодший лейтенант Олексій 
Козачков та інші. 53 вихованці інституту загинули під час боротьби 
з фашизмом, пропали безвісти...

За матеріалами книги 
“Запорізький національний технічний університет.

Історичний нарис (1900-2005)

жИвИ І ПаМ`ЯТай !
Війна, війна! І знов криваві 
ріки! І грім гармат, і шаблі дзвін. 
Могили, сироти, каліки І сум 
покинутих руїн.

(Олександр Олесь)

***
Війна людей їсть, кров’ю за-
пиває. 

(Українське прислів’я)

***
Війна в однаковій мірі обкладає 
даниною чоловіків і жінок, але 
з одних стягає кров, з інших — 
сльози. 

(В. Теккерей)

*** 
Метою війни є мир. 

(Аристотель)

***

І то для них таки й була наука,
коли ‒ у всього світу на виду, ‒ 
немов у жорнах, дужі наші руки
перемололи варварську орду...

(Василь Симоненко) 
***

Цілує тихо Перемога
Губами білими Вдову.

(М. Вінграновський)

***
Війна приємна тільки тим, хто 
не зазнав її. 

(Вегецій)

***
Мій перший вірш, написаний 
        в окопі, 
На тій сипкій од вибухів стіні, 
Коли згубило зорі в гороскопі 
Моє дитинство, вбите не війні. 

(Ліна Костенко)
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с Т У Д Е н Т с Ь к І  ж а р Т И - 2 0 1 1
З 17 по 20 березня в ЗНТУ проходив найочікуваніший захід цієї 

весни – XIII Міжнародний фестиваль студентських театрів естрад-
них мініатюр “Студентські жарти-2011”. Для того, щоб взяти у ньому 
участь, до Запоріжжя приїхали СТЕМ-колективи з України, Росії, Бі-
лорусі та Придністров’я, що значно розширило географію фестива-
лю. Усього – 21 колектив і близько 200 учасників. 
Проведення цього фестивалю стало можливим 
лише за ініціативи ректорату та профкому сту-
дентів ЗНТУ. Завдяки їм, “Студентські жарти” 
вже 13-й рік поспіль залишаються своєрідною 
“візитною карткою” нашого міста, улюбленим за-
ходом усіх небайдужих до творчості та студент-
ського гумору.

Якщо говорити про історію створення “Сту-
дентських жартів”, необхідно зазначити, що вони 
є продовженням відомого в радянські часи фес-
тивалю гумору “Запорізькі усмішки”. Зовсім не 
секрет, що наш край завжди славився козаками 
та їх почуттям гумору, тому подібні фестивалі 
допомагають ще раз звернути увагу на історич-
не значення Запоріжжя. Як висловився під час 
прес-конференції незмінний член журі фести-
валю Олег Зима, “Студентські театри естрадних 
мініатюр – це не КВК, як вважають деякі глядачі. 
СТЕМ – це своєрідна мова, якою спілкується студентство всіх часів 
та народів. Це справжнісінький театр, мистецтво з долею гумору та 
жартів.”

Підготовка до фестивалю розпочалася ще задовго до призначеної 
дати. Справа в тому, що спочатку колективи проходять попередній 
відбір. Кожен колектив, який хоче випробувати свої сили, заповнює 
спеціальну анкету та надсилає організаторам своє відео. Лише після 
цього здійснюється розсилка офіційних запрошень на фестиваль. 
Організатори ставили перед учасниками кілька умов: тривалість 
конкурсної програми - не більше 40 хвилин, а кількість учасників ко-
лективу не повинна перевищувати 8 осіб. У свою 
чергу, усі колективи забезпечувалися необхідним 
реквізитом та апаратурою. Окрім цього, для кож-
ного колективу було призначено супровідника, 
який цілодобово мав допомагати учасникам у 
будь-яких питаннях, пов’язаних із фестивалем. 
Традиційним залишається проведення екскурсій 
для команд по визначних пам’ятках Запоріжжя. 
Це дуже подобається нашим іноземним гостям, 
які із задоволенням відвідують острів Хортиця 
та підприємства нашого міста (наприклад, у цьо-
му році учасники фестивалю побували на ВАТ 
«Мотор-Січ»). Інколи побачене навіть надихає їх 
на створення нових мініатюр, які чудово сприй-
маються запорізькими глядачами.

Відкриття “Студентських жартів-2011” та 
конкурсні виступи колективів відбулися 17, 18 та 
19 березня в актовій залі ЗНТУ. Судило виступи 
СТЕМівців цього року дуже зіркове журі: актор 
проекту “Велика різниця” та за сумісництвом го-
лова журі Віктор Андрієнко, російський актор театру, кіно та теле-
бачення Ігор Письменний, ветеран СТЕМівського руху Олег Зима, 
заслужений “довгоносик” України Василь Бендас, хореограф між-
народного класу Лариса Невєрова, заслужений артист України Олег 
Григор’єв, актори комік-театру “Каламбур” Вадим Набоков і Тетяна 
Іванова. Журі при оцінці виступів колективів не керувалося кон-
кретними балами, а характеризувало їх роботу в цілому. Такий під-
хід дозволить учасникам врахувати свої помилки та в майбутньому 
досягти значних результатів. Для цього кожен конкурсний день для 
колективів проводилися, так звані, “розбори польотів”, під час яких 
учасники могли поспілкуватися з членами журі як з професійними 
акторами, режисерами, сценаристами та перейняти в них певний до-
свід.

Можливість підтримати команди отримав також і глядач. Для 

цього організатори встановили в залі скриньку для записок, за до-
помогою яких було проведено голосування та визначено “Приз гля-
дацьких симпатій”.

Головна інтрига фестивалю – гала-концерт. Він відбувся 20 берез-
ня в ПК “Дніпроспецсталь”. Під час гала-концерту були підведені під-

сумки, названі імена команд-переможців, розпо-
ділені нагороди. Із вступним словом до глядачів 
та команд-учасників звернулися почесні гості – 
перший заступник мера Запоріжжя Андрій Вале-
рійович Іванов, голова запорізького обкому КПУ 
Олексій Васильович Бабурін, голова Запорізької 
обласної організації Профспілки Гринь Надія 
Іванівна і, звісно, ректор ЗНТУ Сергій Борисович 
Бєліков. Саме вони разом із членами журі взяли 
участь у нагородженні команд. За підсумками 
фестивалю, лауреатом І ступеня став СТЕМ “По-
двал” з Воронежа (Росія), друге місце посів СТЕМ 
“Адреналін” зі Львова, а третє – СТЕМ ФОПФ з 
міста Долгопрудного Московської області. “Приз 
глядацьких симпатій” отримав СТЕМ “Вместе 
поневоле” (м.Волгоград, Росія), який вже не пер-
ший раз приїжджає до Запоріжжя та штурмує 
фестиваль (до речі, не безуспішно!). Дипломом 
“За кращий дебют фестивалю” журі нагородило 

СТЕМ “Из-за угла” Придністровського державного університету (м. 
Тирасполь, Придністров’я).

Під час гала-концерту мали місце особливі сюрпризи – своєю 
акторською майстерністю глядачів побалували члени журі –Вадим 
Набоков та Тетяна Іванова. Вони продемонстрували сценку “Книга”, 
яка входить до репертуару комік-театру “Каламбур”. Концерт завер-
шився не менш феєрично – промовою ректора ЗНТУ та запрошен-
ням на наступний – XIV фестиваль.

За словами членів журі, визначити переможців у цьому році було 
дуже важко. Велика кількість команд виступила на одному рівні. 

Але, на жаль, найяскравішого СТЕМівського ви-
ступу, який би виділився з-поміж інших чимось 
надзвичайним, журі так і не побачило. Тому XIII 
фестиваль залишився без гран-прі. На запитання: 
“З яким колективом-учасником попередніх років 
можна порівнювати, обираючи переможця? чле-
ни журі відповіли одностайно: “СТЕМ СРСР із 
Запоріжжя”. Цей колектив цьогоріч з певних при-
чин так і не зміг взяти участь у фестивалі. Проте 
команд, які достойно представили наше місто, 
вистачає: “Будильник”, “Бонжур”, “ФМ”, – усе це 
вихідці з навчальних закладів Запоріжжя. СТЕМ 
“Будильник”, до речі, представляв ЗНТУ і вибо-
ров цілу низку нагород – дипломи за кращу міні-
атюру, за кращу чоловічу роль (Павло Лукашов, 
гр. ІОТ-436) та за краще художнє оформлення. 
Їх мініатюра про декана неймовірно сподобалась 
глядачам, а деякі жарти ризикують увійти в істо-
рію університету, оскільки із задоволенням циту-
ються студентами. 

Участь у подібних фестивалях дає учасникам безцінний досвід. 
Студенти виступають перед численною публікою, перевтілюються, 
змагаються врешті-решт. І це – чудово. Замість того, щоб вештати-
ся вулиціями з пляшкою пива та цигарками, вони приносять у світ 
прекрасне, дарують глядачам краплинку мистецтва. І жарти, як це не 
дивно, з кожним роком охоплюють усе більш злободенні теми, ви-
тісняючи гумор “нижче пояса”. Жартують про любов, про стосунки 
з батьками, про студентське життя. Тому цей вид мистецтва необхід-
но розвивати. Дякуючи таким людям, як Сергій Борисович Бєліков, 
представникам студентського профкому та спонсорам, молодь має 
змогу розвиватися та брати участь у таких фестивалях, як “Студент-
ські жарти”.

Анна стукАло, 
кореспондент газети “Інженер-машиноюудівник”
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І н ж Е н Е р н І  З М а г а н н Я  B E S T
Рада студентів технічних університетів Євро-

пи BEST (Board of European Students of Technology) 
існує у ЗНТУ з 2007 року і з того часу стала відо-
мою серед студентів. 
Одною з найпомітні-
ших подій БЕСТу є  Ін-
женерні змагання.

Сенс змагань по-
лягає у тому, що учас-
никам треба зробити 
певний механізм із 
обмеженої кількості 
матеріалів, частіше 
підручних, і з обме-
женням у часі. Саме 
в таких умовах наро-
джуються найкращі 
ідеї. Команди дійсно починають поводити себе, як 
одна спільна ланка, в якій є місце винахідливому 
розуму та кмітливим рішенням.

У форматі змагань передбачені дві категорії: 
Team Design та Case Study.

Team Design - командне проектування, що пе-
редбачає створення певного механізму, який ви-
конує певні функції, передбачені завданням.

Case Study – ситуаційна задача, проблема, яку 
треба вирішити з аналітичної та економічної то-
чок зору.

У 2009 році був проведений наймасштабніший 
неординарний проект для студентів технічних 
університетів України – Всеукраїнські інженерні 
змагання. Тоді нас побачила вся Україна! Окрім за-
порізьких каналів, до нас завітали знімальні групи 
ICTV та К-1.

У 2010 році відбулися Другі Всеукраїнські ін-
женерні змагання.

І ось вже третя інженерна хвиля досягла 
ЗНТУ!

11-15 квітня відбулися Інженерні змагання.
Головною особливістю їх було те, що кожен 

осередок BEST сконцентрував увагу на належній 
підготовці змагань на локальному рівні. 

У перший день з учасниками було проведено 
тренінги з презентаційних навичок. Вони випро-
бували себе у ситуації, коли треба впевнено та 

чітко висловлювати свої 
ідеї та рішення.

У категорії Team 
Design командам необ-
хідно було з картону, 
двох міні-двигунів, 
батарейки, мотузки, 
колес та інших матеріа-
лів збудувати вантажо-
підіймальний механізм, 
який в екстремальних 
умовах зміг би дістатися 
до ядерного реактора, 
підняти його та евакую-

вати в інше безпечне місце. Досить актуальна про-
блема у наш час, над якою дали змогу задуматись 
нашим студентам. Ідея була придумана організа-
торами, яку вони доробили разом з викладачем 
кафедри «ДМ і ПТМ» Сидоренком Михайлом Во-
лодимировичем .

В аналітичній кате-
горії Case Study кожен 
день були окремі за-
вдання, вирішення яких 
кожна з шести команд 
презентувала в кінці 
дня. 

Першим завданням 
було проектування ве-
лосипедної зупинки на 
території університету. 
Другий день - дебати, 
де кожній парі команд 
надана певна тема і дві 
точки зору щодо кожної. 

Третя тема – створення притулку для бездо-
мних тварин.

Серед суддів у цій категорії були три виклада-
чі: Безрукова Ольга Анатоліївна, викладач кафедри 

політології і права, Варинська Лариса Олексан-
дрівна, доцент кафедри «Економіка та організація 
виробництва» та Кримська Любов Олександрівна, 
викладач кафедри менеджменту.

Присутність викладачів нашого університету 
серед суддів набагато підвищило серйозність та 
цікавість з боку команд до конкурсних завдань.

На офіційному закритті 15 квітня були при-
сутні: ректор ЗНТУ Бєліков Сергій Борисович, го-
лова профкому студентів, аспірантів та докторан-
тів ЗНТУ Іванченко Андрій та викладачі, які були 
суддями в категорії командного проектування.

За результатами 1 місце в категорії Team 
Design здобула команда «Кроме Пчел» :Сергій Су-
ботін, Віталій Грицай, Єгор Пожогін, Роман Ведер-
ников (факультети ФІОТ та РП).

У категорії Case Study вже вдруге першість 
здобула команда «Trump That»: Аліна Карапетян, 
Олег Попель, Юлія Клюшник та Юлія Бірюкова 
(факультет ФЕУ).

Саме ці хлопці та дівчата поїдуть до Вінниці, 
щоб випробувати себе у змаганні зі львівськи-

ми та вінницькими 
найкращими моло-
дими інженерами-
винахідниками.

Змагання «Екс-
перт» відбудуться у 
ВНТУ 24-27 травня 
цього року.

О р г а н і з а т о р и 
змагань щиро дяку-
ють за підтримку в 
організації та прове-
денні змагань ректо-
ру Бєлікову Сергію 
Борисовичу та голо-

ві профкому студентів, аспірантів та докторантів 
ЗНТУ Іванченку Андрію.

Артем стеПАнченко, ст.гр ЕА-427, 
прес-секретар інженерних змагань

с П о р Т И в н а  н а Д І Я  З н Т У

14-17 квітня 2011 року в Запоріжжі про-
йшли змагання зі спортивної аеробіки у рамках 
Х літньої універсіади України. Цей захід був офі-
ційним відбором до збірної команди України зі 
спортивної аеробіки для участі в XXVI Всесвітній 
універсіаді, яка відбудеться 19-25 серпня в Китаї 

(м. Шеньчжень). За перемогу змагалися команди з 
12 областей України. У результаті напруженої бо-
ротьби збірна команда Запорізької області здобула 
перше командне місце. За результатами змагань, 
до складу збірної України зі спортивної аеробіки 
увійшли 6 студентів ЗНТУ.

Запорізький національний технічний універ-
ситет посів перше місце у загальнокомандному за-
ліку серед вищих навчальних закладів ІІ категорії 
(ВНЗ, які мають факультети фізичного виховання). 
З помітною перевагою ЗНТУ отримав перші місця 
в категоріях “Степ-аеробіка”, “Фанк-аеробіка” та 
“Групи”. Окрім цього, необхідно відзначити пере-
можницю універсіади в номінації “Індивідуаль-
ний виступ” Стоколос Катерину (УФКС). Разом із 
нею в категорії “Трійка” перше місце посіли Ше-
лест Катерина та Губенко Вікторія (ФЕУ). У кате-
горії “Змішані пари” перемогли Верещак Анжела 

(ФМТУ) та Кириченко Володимир. Усі ці студенти 
гідно представили наш університет і справедливо 
здобули блискучу перемогу.

Ми пишаємося нашими переможцями, бажає-
мо їм нових досягнень та успіхів!

Кафедра “Олімпійські та ігрові 
види спорту”


