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ЗУСТРІЧ З РОБОТОДАВЦЯМИ

18.03.2013 р. центром сприяння працевлаштуванню студентів та 
випускників ЗНТУ була проведена презентація актуальних вакансій. 
У програмі заходу брали участь “Запорізька торгово-промислова па-
лата”, компанія “Рома ЛТД”, представники туристично-оздоровчого 
комплексу “Пересип”. Відповідно до цього, на презентацію були 
запрошенні студенти таких факультетів: факультет економіки та 
управління, гуманітарний факультет, електротехнічний факультет і 
факультет міжнародного туризму та управління тощо.

Учасники заходу були ознайомленні з діяльністю та міжнарод-
ними економічними зв’язками Запорізької торгово-промислової 
палати, з новими галузями науки та виробництва, з можливістю 
отримання ступеня магістра за кордоном після закінчення ВНЗ в 
Україні. 

Студентам також розповіли про можливість професійного зрос-
тання, набуття додаткових знань у професійній сфері. Для цього їх 
ознайомили з навчальним центром Торгово-промислової  палати 
“Академія” та курсом “Школа продажу”.

До програми заходу також було включено презентацію 
туристично-оздоровчого комплексу “Пересип”, куди студентів було 
запрошено на роботу на літній період. У цілому захід пройшов 
успішно, загальна кількість студентів, які відвідали презентацію, 
становила 83 учасники.

Ще один такий захід було проведено для студентів факультетів 
інформатики та обчислювальної техніки, радіоелектроніки та теле-
комунікацій, економіки та управління (понад 14 різних напрямків) 
3 квітня 2013 року.

Записатися на наступну презентацію та отримати додатко-
ву інформацію ви можете в соціальних мережах:  “http://vk.com/
club46817201, на інформаційних стендах або безпосередньо у спеціа-
лістів центру: ауд.329-а, головний корпус, 3 поверх. 

Анастасія Катаєва, 
центр сприяння працевлаштуванню

http://pks-zntu.org.ua/

СПАРТАКІАДА “ЗА БАДЬОРІСТЬ ТА ЗДОРОВ’Я”

“Новий старт” шукає сценарії майбутнього!

Всеукраїнський проект “Новий старт. Сце-
нарії майбутнього” розпочався. Надсилайте 
свої ідеї та оргпроекти, які можуть допомогти 
Україні, – й отримайте не тільки можливість їх 
фінансування та цінні призи, але й долучіться 
до розроблення Стратегії-2050 для України.

“Новий старт” - це відкритий конкурс ідей 
та оргпроектів, який проводить Студреспубліка за сприяння оргкоміте-
ту фонду “Стабільна Україна” й оргпідтримки Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту України.

Задум “Нового старту” полягає в проведенні відкритого конкурсу на 
пошук оргпроектів (наукових розробок, бізнес- і соціальних ідей), які б 
розкривали вірогідні сценарії майбутнього України, як підсумок – про-
ведення оргдіяльнісної гри (ОДГ) і Стратегічного саміту. Ціль - форму-
вання моди серед активних представників молодого покоління на інте-
лектуальний дискурс, мислення. Цього року “Новий старт” присвячений 
сценуванню різних варіантів майбутнього. До проекту додано освітній 
компонент, а також планується домогтися більше практичних результа-
тів проекту. Це - шлях до поступового впровадження Стратегії-2050 для 
України.

Ідеї можуть стосуватися як прикладних речей (якийсь винахід чи 
раціоналізаторська пропозиція, бізнес-, соціальні розробки тощо) кон-
кретної галузі (енергетика, АПК, освіта, історіософія і т.д.), так і всієї 
держави в цілому (наприклад, візія, концепція, стратегія розвитку еко-
номіки, геополітики, гуманітарної сфери).

Конкурс ідей (до 30.04) — покажи себе!
Унікальна оргдіяльнісна гра для кращих (17-19.05) — безкоштовно!
Стратегічний саміт у Києві (20.05.2013) пропонує:

обмін знаннями — для науковців!•	
можливість інвестицій — підприємливим!•	
цінні призи — переможцям!•	

Оргпроекти (наукові розробки, бізнес- і соціальні ідеї) можна готу-
вати індивідуально одній людині або міні-групою (до 5 осіб.). Після цьо-
го потрібно пройти просту онлайн-реєстрацію на сайті.

Не зволікай! Сценарії майбу тнього за тобою!
http://www.studrespublika.com

Нещодавно викладачі нашого університету 
показали студентам та довели самі собі, що по-
рох у порохівниці ще є. 4 березня на базі ЗНТУ 
стартували змагання серед викладацького 
складу вишу, в якому взяли участь 9 факульте-
тів та 206 представників цих факультетів.

Спартакіада була присвячена пам’яті до-
цента кафедри зварювальних технологій Гука 
Віктора Олександровича, який завжди був 
флагманом спартакіадного руху серед викла-
дачів та слугував прикладом мужності й ціле-
спрямованості для багатьох “колег по цеху”. 

Змагання такого роду проводяться вже пів-
століття, і півстоліття наші викладачі показу-
ють зразкові результати. Зокрема, на місцевому 
рівні у стінах спортивного комплексу ЗНТУ пе-
дагоги змагалися за звання кращого серед кра-
щих “машинки”. Та мало хто знає, що наші, зда-
валося б на перший погляд, звичайні викладачі, 
тримають у страху все місто. Викладачі з інших 
університетів бояться наших “спартанців” не 
просто так. Кожного року, окрім місцевих зма-
гань, проводяться обласні, де викладачі ЗНТУ 
традиційно посідають перше місце. 

Змагання проводилися в таких видах спор-
ту: стрільба, настільний теніс, шахи, волейбол, 
більярд.

За всіма критеріями та параметрами бали 
були надзвичайно високі, зокрема “Вороши-
лівським стрілком-2013” став викладач кафе-
дри фізичної культури та спорту Мотуз Сергій 
Олександрович з результатом 46 балів із 50 
можливих. Серед жіноцтва почесне місце посі-
ла Голєва Наталія Павлівна, яка набрала також 
46 балів.

Кращим гравцем у більярд визнано викла-

дача фізичної культури та спорту Жиржиру-
нова Андрія Олександровича. Генієм шахового 
поля став представник машинобудівного фа-
культету – кандидат технічних наук професор 
Ігор Григорович Величко.

Головний суддя змагань Бакуш Валентин 
Миколайович дуже задоволений результатами і 
прогнозує наступного року зростання кількос-
ті учасників та ефективності їхньої підготовки. 
Отож, далі буде…

Володимир Єрмоленко,
прес-служба ЗНТУ
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24 березня в 
Будинку культури 
“Дніпроспецсталь” 
пройшло урочисте 
закриття міжна-
родного фестивалю 
СТЕМів “Студент-
ські жарти-2013”, і 
ми раді повідомити 
вам усі подробиці 
цієї дивовижної по-
дії!

За традицією, концерту передувала прес-
конференція, де підтримували бесіду із ЗМІ голова 

журі Віктор Андрі-
єнко, ректор ЗНТУ 
Сергій Бєліков, а 
також такі поважні 
люди і чудові артис-
ти, як Тетяна Івано-
ва, Василь Бендас, 
Вадим Набоков, 
Олег Зима, Лариса 
Нєвєрова та Олег 
Григор’єв.

Журі було дуже позитивно налаштоване, тому 
із задоволенням розповіло нам про свої враження 
від цьогорічного фестивалю.

Віктор Андрієнко порівняв фестиваль СТЕ-
Мів із “вихором”. І дійсно: подія промайнула мит-
тєво – всього п’ять днів, а емоцій залишилося до 
наступного року! Артист зазначив: “Главное в 
фестивале – поддержать дарование. И не важно, 
станет ли участник артистом в будущем, - важно, 
что сцена помогает сформировать внутренний 
стержень, а значит, он станет человеком! Кроме 
того, многие ведь и участвуют, в основном, ради 
“разбора полётов”. Чтобы исправляться и расти 
дальше”. 

Також на правах голови журі Віктор Андрієн-
ко розповів: ““Гран-при” – это событие необычное. 
Участник заслуживает его, лишь когда зал после 
выступления встаёт. В этом году, к сожалению, 
такого не произошло, поэтому такую награду не 
получил никто. Изюминкой “Студенческих шу-
ток-2013” стала новая номинация – приз симпа-
тий коллективов “Лучшие из наших”. Здесь ребята 
смогли искренне оценить работу своих коллег”. 
“А теперь передаю слово женщинам и детям!” - з 
усмішкою підсумував Віктор Андрієнко.

Слово взяла Тетяна Іванова: “Приятно, что 
снова пригласили “жюрить” “Студенческие шут-
ки”. Но хочу пожелать конкурсантам расширять 
диапазон шуток. Благодатными темами являются 

не только экзамены и общежитие, но и те же лек-
ции, свидания, отцы и дети”. “А вы заметили, что 
в этом году не было ни одной политической шут-
ки?” - підтримав розмову Василь Бендас. 

Бесіду продовжив Вадим Набоков: “Хочу ска-
зать спасибо участникам за заряд творческого по-
зитива! Я вспомнил свои молодые студенческие 
годы и работы. Надеюсь, эта энергетика распро-
странится у всех в сердцах и душах!”. Тетяна Іва-
нова додала: “Хочется, чтобы СТЭМовское дви-
жение переходило из поколения в поколение. Не 
“Comedy club”, не КВН, а именно СТЭМ. Чтоб он 
сохранился”. 

Журі подякувало і всім тим людям, які орга-
нізовували фестиваль, у тому числі і профкому 
студентів ЗНТУ. “Это настоящий улей, где каждая 
пчела командует своей сотой, – сказав Василь Бен-
дас. – Можно сказать, “Рота Добрых Услуг”! Всей 
команде огромное спасибо!”.

“А теперь мы требуем зрелищ!” – радісно ви-
гукнув Віктор Андрієнко, тим самим закінчивши 
прес-конференцію.

Нам, як і завжди, було приємно поспілкувати-
ся з цікавими і знаменитими людьми. Дякуємо їм 
за цю бесіду і вирушаємо до зали на гала-концерт!

Дійство розпочалося з яскравого виступу ко-
лективу Лариси Нєвєрової. Дівчата представили 
танок із гімнастичними стрічками. А потім на сце-
ну були запрошені всі учасники та судді для оголо-
шення номінацій та вручення дипломів і призів. За 
підсумками “Студентських жартів-2013”, дипломи 
в наступних номінаціях отримали:

лауреат І ступеня: СТЕМ “ИРКА”, м. Костро-•	
ма, Росія;
лауреат ІІ ступеня: СТЕМ “Вместе поневоле”, •	
м. Волгоград, Росія;
лауреат ІІІ ступеня: Театр гумору “Канкан”, •	
м. Гродно, Білорусь.
А потім розпочався святковий гала-концерт, 

де були показані кращі (трохи відредаговані) но-
мери колективів-учасників.

Концерт закінчився приємною несподіванкою: 

на правах власників номінації за кращу хореогра-
фію лауреат І ступеня СТЕМ “ИРКА” по завершен-
ні всіх виступів продемонстрував майстер-клас із 
танців, і вся зала і куліси підтримали ініціативу – з 
великим задоволенням танцювали від малого до 
великого під запальний мотив!  

ПРО ЛІДЕРІВ:
24 березня відлунала остання музика між-

народного фестивалю СТЕМів “Студентські 
жарти-2013”. Заключний етап фестивалю, який 
відбувся в ДК “Дніпроспецсталь”, приніс багато 
приємних сюрпризів, добрих та позитивних емо-
цій. Та говорячи про кінець фестивалю, мимоволі 
згадується його початок, організаційні моменти: 
приїзд команд, репетиції, конкурсні дні та феє-
ричний гала-концерт.

19 березня о 14.25 вперше на українську землю 
ступила команда, яка підкорила серця багатьох за-
поріжців, – Театр студентських мініатюр “ИРКА”. 
Майбутні переможці навіть не здогадувалися, що 
чекає на них попереду: виснажливі репетиції, ве-
селе дозвілля, екскурсії та підготовка до фінальної 
битви, результатом якої була перемога!

Будучи гідом переможців, я мав змогу спо-
стерігати їх ставлення до фестивалю, Запоріжжя 
та до нашої країни в цілому. Сказати можу лише 
одне: дружба народів є, і “Машинка” це щороку 
доводить. Хорошим сюрпризом стало виконання 
гімну України колективом “ИРКА”. Після декіль-
кох репетицій хлопці заговорили українською.

Усі учасники фестивалю отримали почесні на-
городи, грамоти та призи. Переможці повезли до-
дому домашній кінотеатр.

На завершення можна лише традиційно ска-
зати: 
“Да здравствует 16 Международный фестиваль 

Студенческих Эстрадных Миниатюр-2014 
и до следующих встреч!”

Володимир Єрмоленко, 
Сніжана Вичужаніна, 

прес-служба профкому ЗНТУ

17 квітня 2013 р. 

“КТО НЕ БЫЛ 
НА “ГАЛКЕ”, 
ТОМУ НЕ 
ПОНЯТЬ, 
КАК МОЖЕТ 
ДК “ДСС” 

ТАНЦЕВАТЬ!”

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ КОМАНДИ КВК. “ЗАПОРІЗЬКИЙ ВЕКТОР – МАШИНКА – ЗНТУ”
Ні для кого не секрет, що в нашому виші на досить високому рівні пред-

ставлений такий вид самодіяльності, як КВК – улюблена студентська гра всіх 
часів та народів. Регулярно проводяться ігри внутрішньовузівської ліги, де 
честь кожного із інститутів захищає окремий колектив. На міжнародному 
рівні університет презентує збірна команда “Запорізький вектор – Машинка 
– ЗНТУ”.

Команда була створена у квітні 2012 року. Тому що більшість учасників 
навчались і навчаються в Запорізькому національному технічному універси-
теті, прийняли рішення зробити її збірною. Назву дали “Машинка - ЗНТУ”. 
За невеликий, але дуже насичений відрізок часу молодь досягла нечуваних 
висот - із успіхом потрапили до Вищої української ліги, що не кожному вда-
ється. Це коштувало великих зусиль для звичайного КВНівського колективу 
із Запоріжжя.

Дебютувала “Машинка - ЗНТУ” в Дніпровській лізі в такому складі: 
В`ячеслав Юшков (капітан), Павло Лукашов, Сергій Литвиненко, Максим Ве-
личко, Гліб Зайцев, Дар`я Білоцерковець, Едуард Рибалевський, Ігор Лисенко, 
Артем Селіванов, Дмитро Сухацький. Під час літньої перерви команда не си-
діла склавши руки, а взяла участь у Кубку українських ліг, де їх обрали відразу 
в півфінал Першої української ліги.

У січні цього року команда поїхала на міжнародний фестиваль команд 
КВК, який щорічно проходить у місті Сочі. Завдяки тріумфальному виступу, 
запоріжці потрапили до Вищої української ліги. Громадська організація “За-

порізький вектор” зіграла значну роль в існуванні команди. За її підтримки 
колектив узяв участь у іграх Вищої української ліги КВК, де дебютував під но-
вою назвою – “Запорізький вектор – Машинка – ЗНТУ”. Тут було відзначено 
високий рівень підготовки, креативність та якість гумору.

У “вишці” змагалися з такими відомими командами, як: “VIP”, “Белые 
росы”, “Ленинград”, “Смак”, “Детективное агентство “Лунный свет “”.

Крім участі в офіційних лігах КВН, команда неодноразово завойовувала 
першість у регіональних лігах Запоріжжя й Бердянська, Маріуполя та Керчі, а 
також у студентських заходах ЗНТУ.

За свою недовгу історію “Запорізький вектор – Машинка - ЗНТУ” здо-
була багато титулів: стала віце-чемпіоном Дніпровської ліги (2012), фіналіс-
том Першої української ліги й отримала підвищений рейтинг на фестивалі 
“КіВіН-2013”. 

Команда КВК “Запорізький вектор – Машинка – ЗНТУ”, яка взяла участь 
у іграх Вищої української ліги, висловлює подяку за допомогу та підтримку 
Громадській організації “Запорізький вектор” і засновнику страхової компа-
нії “Мотор-гарант” Олександрові В’ячеславовичу Богуслаєву, а також ректо-
руові Запорізького національного технічного університету професору Сергію 
Борисовичу Бєлікову, профкому студентів ЗНТУ в особі Андрія Володимиро-
вича Іванченка та центру культури та дозвілля студентів ЗНТУ.

Олександр Прохорович, 
прес-служба профкому студентів ЗНТУ,
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У В А Г А :  К О Н К У Р С !

Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад :
професора кафедри «Психологія» – 1;
доцента кафедри «Управління персоналом і економіки праці» – 1;
доцента кафедри «Автомобілі» – 1;
доцента кафедри «Іноземні мови» – 1;
доцента кафедри «Економічна теорія та підприємництво» – 1;
доцента кафедри «Прикладна математика» – 1;
старшого викладача кафедри «Іноземна мова професійного спілкування» – 1;
старшого викладача кафедри «Програмні засоби» – 1;
старшого викладача кафедри «Захист інформації» – 1;
старшого викладача кафедри «Загальна математика» – 1;
викладача кафедри «Психологія» – 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

Відкрито тестовий доступ до баз даних EBSCO!

Науковці університету мають унікальну нагоду скористатися тестовим доступом до баз даних компа-
нії EBSCO. Компанія EBSCO Publishing надає доступ до пакету “EP package Standard”, що включає в себе 
11 баз даних: від бізнесу й гуманітарних наук до медицини й екології, плюс ще 4 нові БД, а саме: Applied 
Science & Technology Source (охоплює весь спектр прикладних наук та інформатики), Education Source 
(джерела інформації з питань освіти), Humanities Source (тематичне покриття: журналістика, лінгвіс-
тика, філософія, релігія та інш.) та Legal Source (повні тексти з найбільш відомих наукових журналів у 
галузі права). Доступ здійснюється з локальної мережі університету за адресою: http://search.ebscohost.com. 
Більш докладна інформація – на сайті наукової бібліотеки: http://library.zntu.edu.ua

Наукова бібліотека

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 

СТИПЕНДІЇ МЕРА!

Профком студентів Запо-
різького національного техніч-
ного університету повідомляє, 
що згідно з Положенням “Про 
порядок надання матеріальної 
підтримки обдарованій моло-
ді” та розподілом отримувачів 
матеріальної підтримки обдаро-
ваної молоді, затверджених роз-
порядженням  міського голови 
№233к/тр від 26.02.2013 року, 
можливість отримувати мате-
ріальну підтримку мають110 
студентів та 1 молодий учений 
ЗНТУ. Розмір щомісячної до-
помоги становить для кожного 
студента – 250 гривень, для мо-
лодого вченого – 330 гривень.

Виплати будуть здійснюва-
тися управлінням соціального 
захисту населення Запорізької 
міської ради через відділення 
банку “Аваль” міста Запоріжжя 
(вул. Тургенєва, 29) згідно з гра-
фіком:

I півріччя – у квітні за три мі-•	
сяці (січень, лютий, березень), 
у червні за три місяці (квітень, 
травень, червень)
II півріччя – у вересні за три мі-•	
сяці (липень, серпень, вересень), 
у грудні за три місяці (жовтень, 
листопад, грудень)

Прес-служба 
профкому студентів ЗНТУ

http://pks-zntu.org.ua/

27-РІЧНИЦЯ ТРАГЕДІЇ 
НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ 

АЕС

У ніч з 25 на 26 квітня сталася 
одна з найстрашніших трагедій в 
історії людства загалом і України 
зокрема – вибух на Чорнобиль-
ській атомній станції. Жахлива 
аварія призвела до радіоактивного 
опромінення величезної кількос-
ті людей, до забруднення води й 
навколишнього середовища. На 
території України утворилася так 
звана 30-кілометрова «зона від-
чуження», з якої терміново було 
переселено людей для врятування 
їхнього життя.

Чорнобильська катастрофа 
змусила світ замислитись над тим, 
що людина повинна в кожен мо-
мент свого життя брати на себе 
відповідальність за наслідки своєї 
діяльності і розуміти всю важли-
вість того чи іншого вчинку, ви-
находу тощо. Аварія на атомній 
станції стала суворим нагадуван-
ням того, що попри всі переваги 
технічного прогресу ціна, яку до-
велося заплатити за приборкання 
атома, була надзвичайно високою.

Вшануємо тих, хто безстрашно 
став на боротьбу з “мирним” 

атомом”!

Н Е З В І Д А Н І  С В І Т И …
Весна наближається: це можна помітити на календа-

рі, але справжній студент її відчуває і діє! І звичайно, сту-
денти нашого університету не залишилися осторонь від 
цього грандіозного святкового настрою. “Студентська 
весна - 2013” - це яскравий тому приклад. П’ять інститу-
тів б’ються за перше почесне місце і Кубок Ректора Сергія 
Борисовича Бєлікова.

Відкривати сезон у цьому році 22 лютого удостоївся 
Інститут економіки та управління. Тематика святкування 
“Гаррі Поттер” перенесла всіх відвідувачів до Хогвардсу, з 
його типовими мешканцями і таємницями. Студенти пі-
дійшли до справи з фантазією, розподілили ролі, створи-
ли спеціальні декорації. До речі, головні ролі виконували 
Денис Дроган (Гаррі), Антон Якимчук (Рон), Марія Зуй 
(Герміона).

15 березня 2013 року в актовій залі ЗНТУ відбулося 
справжнє захоплення будівлі. Бо темою студентської вес-
ни Машинобудівного інституту стало “Добро в тротило-
вому еквіваленті”. Невідомі терористи захопили актову 
залу і почали вимагати грошей. Але так як у студентів 
грошей ніколи немає, але є розум, талант і креативність, 
вони з легкістю домовилися, що замість грошової вина-
городи будуть платити талантами інституту. А так як та-
лантів у інституті чимало – добро, як завжди, перемогло! 
Ролі терористів підіграли випускники машинобудівного 
факультету Залевський Кирило та Книш Олександр, а за-
хисником був Шендрик Дмитро.

5 квітня, університет став помічати дивні речі. В ак-
товій залі оживають інструменти, глядацька зала і навіть 

сцена після того, як годинник проб’є 12 ... дня! Ці сенса-
ційні події можна пов’язати тільки з одним – Інституту-
том інформатики та радіоелектроніки, а значить, кожен 
бажаючий зміг спостерігати грандіозно-видовищну, 
креативно-задушевну, абсолютно неповторну палітру 
талантів, щоб продемонструвати наш “інститутський” 
погляд на “Ніч у музеї”! Головні ролі виконували Риба-
левський Едуард та Зайцев Гліб.

У 2013 році “Студентська весна” набуває все більш 
загадкових форм, переносячи учасників і глядачів у нові 
незвідані світи, щоб отримати незабутні враження.

“Студентська весна – 2013” - це не тільки виступи 
факультетів, це багато нових знайомств, цікавих людей. 
Протягом репетицій зовсім не помічаєш, як летить час, 
тому що все яскраве швидко закінчується, незважаючи 
на деякі труднощі у підготовці.

Вже дуже скоро глядач зможе спостерігати висту-
пи Інституту управління та права – 19 квітня, Фізико-
технічного інституту – 17 травня, і звісно, феєричний та 
незабутній – гала-концерт – 24травня, де зберуться всі 
для того, щоб глядач зміг ще раз проглянути найкращі 
номери.

Студенти ЗНТУ дякують за підтримку та допомогу 
в підготовці профкомові студентів, аспірантів та докто-
рантів ЗНТУ, центрові культури та дозвілля студентів і 
студентам, які завжди охороняють наш спокій, – СП 
“Щит”.

Прес-служба профкому студентів ЗНТУ

Стипендіальна програма ім. Ю.Г. Бочкарьова
У Запорізькому національному технічному універ-

ситеті продовжує діяти Стипендіальна програма ім. Ю.Г. 
Бочкарьова. Іменна стипендія призначається студентам, 
які сприяють піднесенню престижу електротехнічного 
факультету й університету в цілому та мають значні успі-
хи  в навчанні, науковій та громадській діяльності, спор-
ті, культурному та мистецькому житті університету. 

Ця Стипендіальна програма ще доволі молода, про-
те за підтримки енергетичної компанії України ДТЕК 
розвивається. ДТЕК підтримує славетне ім’я Юрія 
Георгійовича Бочкарьова – генерального директора 
ВАТ«Дніпроенерго», заслуженого енергетика України, 
почесного громадянина міста Запоріжжя, міністра енер-
гетики і електрифікації України та міністра енергетики 
України в 1996—1997 роках, депутата Запорізької міської 
ради чотирьох скликань тощо. У 2000 році в Запорізь-
кому національному технічному університеті рішенням 
Вченої ради Ю.Г. Бочкарьову було присвоєно звання по-
чесного професора. Працюючи на своїх посадах, Юрій 

Георгійович зробив значний внесок у розвиток україн-
ської енергетики та інфраструктури міста Запоріжжя.

Кількість студентів-претенден-тів електротехнічно-
го факультету на іменну стипендію ім. Ю.Г. Бочкарьова 
постійно велика. Протягом березня 2013 року збиралися 
анкети студентів, що мають намір отримати іменну сти-
пендію ім. Ю.Г. Бочкарьова. Конкурсній комісії електро-
технічного факультету в складі представників деканату 
та кафедр, профбюро та студентського деканату ЕТФ 
знадобилося багато часу для того, щоб визначити пере-
можців. У результаті конкурсного відбору на осінній 
семестр 2013/2014 навчального року рекомендовано 
студента другого курсу групи Е-311 Турпака О.М. та 
студентку четвертого курсу групи Е-519 Сорокіну О.Є., 
яких, у свою чергу, затвердила Вчена рада Запорізького 
національного технічного університету.

Бажаємо студентам творчих успіхів у навчанні та 
громадській діяльності.

Микола Антонов, заступник декана ЕТФ
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СТУДЕНТ-КОНТРАКТНИК, ЗВЕРНИ УВАГУ!

До Вашого відома доводимо, що є таке поняття, як податкова 
знижка на навчання. ЩО ЦЕ?! Після візиту представника профко-
му студентів ЗНТУ до Державної податкової служби (Далі ДПС), ми 
дізналися що:

Наприклад, якщо в 2012 році платник податку (в нашому ви-
падку – студент, його батько чи мати, які офіційно працюють) спла-
чував за навчання (середньо- професійну або вищу освіту) або на-
вчання члена своєї сім’ї першого ступеня споріднення, то він має 
право на податкову знижку. Платник податку може повернути з 
бюджету суму витрачених коштів за навчання, але не більше, ніж 
15% (ставка податку). ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТАКОЇ ЗНИЖКИ НЕОБ-
ХІДНО платнику податку (в нашому випадку – студент, його батько 
чи мати, які офіційно працюють) до 31 грудня 2013 року включно, 
тобто протягом усього 2013 року, подати до ДПС за місцем прожи-
вання річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. НЕ-
ОБХІДНА наявність документів, що підтверджують суми коштів, 
сплачених за навчання (квитанції, фіскальні або товарні чеки, при-
буткові касові ордери, договір з навчальним закладом, довідка про 
отримані у звітному році доходи) До органів ДПС віддають копії 
всіх цих документів, разом з декларацією, заповнити яку вам допо-
можуть працівники  ДПС. ВАЖЛИВО ЗНАТИ: якщо до кінця 2013 
року платник податку не скористається правом на нарахування по-
даткової знижки за наслідками 2012 року, таке право на наступні 
податкові роки не переноситься! Докладніше можна дізнатись у 
статті 166 Податкового кодексу або за телефоном інформаційно-
довідкового департаменту ДПС – 0 800 501 007 (безкоштовно зі ста-
ціонарних телефонів).

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ІНЖЕНЕРНІ ЗМАГАННЯ – BEST 

ENGINEERING COMPETITION
11-15 березня 2013 року в 

Запорізькому національному 
технічному університеті від-
бувся локальний етап всеукра-
їнських інженерних змагань 
BEST Engineering Competition. 
У заході взяли участь 52 сту-
денти ЗНТУ – 12 команд по 4 
учасники, які пройшли процес 
реєстрації і суворий відбір. За 
підсумком змагань, у категорії 
Team Design перемогу отрима-
ла команда “Портрет Доміана і 
Грейва”, у категорії Case Study – 
“WWW”. Переможці локального 
етапу продовжать боротьбу на 
національному етапі змагань, 
який цього року пройде також 
на базі ЗНТУ. До цих змагань 
приєднаються переможці ло-
кальних етапів з Києва, Львова 
та Вінниці. 

Інженерні змагання поділя-
ються на категорії Team Design 
та Case Study. Team Design – ко-
мандне проектування. Вирішен-
ня певного технічного завдання 
та моделювання технічних кон-
струкцій, використовуючи лише 
певний набір матеріалів за умов 
обмеженості у часі з подальшою 
демонстрацією результату. У 
цьому році завдання були тісно 
зв’язані з електронікою, тоб-
то протягом 3-х робочих днів 
учасники із  заданої кількості 
матеріалів складали світлодіод-
ні мости, радіоприймачі та ди-
наміки. Переможці - “Портрет 

Доміана и Грейва” (Михайлю-
тенко Денис, Головченко Ганна, 
Матвієнко Олександр, Яковлєв 
Микола)

Case Study – вирішення за-
вдання технічного або еконо-
мічного характеру шляхом об-
говорення. Як результат своєї 
роботи команда представляє 
метод вирішення запропонова-
ного завдання або стратегічну 
модель дій у конкретній ситу-
ації. У цій категорії студентам-
учасникам було запропоновано 
знайти шляхи вирішення таких 
проблем, як поліпшення та роз-
роблення транспортної систе-
ми в місті Запоріжжі, а також 
поліпшення умов для людей з 
обмеженими можливостями. 
Найкращими в цій категорії ви-
явились “WWW” (Гончар Євге-
нія, Дядя Євгеній, Котова Таїсія, 
Карпов Євгеній) 

Також цього року вперше 
були проведені змагання в ка-
тегорії ІТ, у якій взяли участь 
20 студентів ЗНТУ (8 команд). 
Переможцями стали 2 команди 
і розділили між собою перше 
місце. “AVTeam” (Безсонов Ан-
дрій, Косаренко Вікторія) та 
“Unnamed” (Морока Дмитро, 
Задорожній Євген).

За більш докладною інфор-
мацією звертатися до організа-
торів змагань:

Степанов Олександр – 
тел.: 0952410589.

ВІТАЄМО 
Бабушкіна Геннадія Федоровича з 75 – річчям!

Майже 42 роки 
його життя пов’язане 
із Запорізьким маши-
нобудівним інститутом 
(технічним університе-
том). Після закінчення в 
1970 році аспірантури в 
Московському інститу-
ті інженерів транспор-
ту і успішним захистом 
кандидатської дисерта-

ції Г. Ф. Бабушкін був запрошений на ро-
боту в ЗМІ ім. В. Я. Чубаря. За цей час він 
пройшов шлях від старшого викладача до 
професора, доктора технічних наук, ака-
деміка Транспортної академії України. 

Спочатку, з 1970 по 1972 рр., Геннадій 
Федорович працював старшим виклада-
чем, потім доцентом кафедри економіки та 
організації виробництва. Одночасно брав 
активну участь у розпочатій підготовці 
інженерів і створенні кафедри промисло-
вого транспорту (для чого і був запроше-
ний). Кафедра “Промисловий транспорт” 
була відкрита в 1972 році. З того часу Г.Ф. 
Бабушкін працює на цій кафедрі, а з 1974 
по 1979 рр. та з 1990 по 1994 рр. був завід-
увачем кафедри. З 2000 р. кафедра назива-
ється “Транспортні технології”.

Під керівництвом Г.Ф. Бабушкіна ви-
конані госпрозрахункові НДР з підвищен-
ня ефективності роботи транспорту про-
мислових підприємств “Запоріжсталь”, 
“Дніпроспецсталь”, “Перетворювач”, 
“Запоріжтрансформатор” та інших. За 
матеріалами досліджень він організував 
і провів всеукраїнську науково-технічну 
нараду “Автоматизована система керу-
вання доставкою матеріалів у виробничі 
цехи металургійного комбінату”. Брав 
активну участь у виконанні українсько-
угорсько-німецької програми “Логістика 
Приазов’я”, затвердженої Міносвіти Укра-
їни 28.01.1997 (під керівництвом д.т.н., 
академіка В.К. Губенка).

За 2002-2003 навчальний рік доцент 
Бабушкін Г.Ф. визнаний найкращим ви-
кладачем машинобудівного інституту 
ЗНТУ. У 2003 році він захистив доктор-
ську дисертацію. 2004 р. Геннадій Федо-
рович отримав диплом доктора технічних 
наук, атестат професора і був призначе-
ний зав. кафедрои “Транспортні техно-
логії”. Кафедра тоді готувала фахівців за 
четвертим рівнем акредитації тільки за 
однією спеціальністю – “Організація пе-
ревезень і управління на автомобільному 
транспорті”. Професор Бабушкін Г.Ф. ор-
ганізував отримання ліцензії на підготов-
ку  магістрів зі спеціальності “Організація 
і регулювання дорожнього руху”, а також 
бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спе-
ціальності “Транспортні системи”. Таким 
чином, кафедра на сьогодні готує фахівців 
за 4 рівнем з 3-х профілюючих спеціаль-
ностей.

Професор Г.Ф. Бабушкін був одним 
з організаторів та учасником “круглого 

столу” 2009 року в Запорізькій міськра-
ді з питань якості транспортного об-
слуговування населення. З 2002 року по 
сьогодні професор Г.Ф. Бабушкін – член 
експертної ради з механіки і транспорту 
Державної акредитаційної комісії України 
(з 2012 р. - ради Департаменту наукової 
діяльності та ліцензування). З 2009 року 
по теперішній час - член експертної ради 
з транспорту Вищої атестаційної комісії 
України (з 2012 р. - Ради з питань прове-
дення експертизи дисертаційних робіт) 
з технології та проблем транспортного 
комплексу. Професор Бабушкін Г.Ф. часто 
виконує обов’язки експерта при ліцензу-
ванні та акредитації підготовки фахівців у 
ВНЗ України. Г.Ф. Бабушкін – член Спеці-
алізованої вченої ради К12.052.03 в ПДТУ 
(м. Маріуполь). У 1999 році Бабушкін 
Г.Ф. був обраний академічним радником, 
у 2008 - член-кореспондентом, а в 2010 - 
академіком Транспортної академії Украї-
ни. Бабушкін Г.Ф. створив у ЗНТУ науко-
ву школу з логістичних систем управління 
процесами заводських та пасажирських 
перевезень. Професор Бабушкін Г.Ф. має 
понад 110 наукових статей, 2 навчальні 
посібники з грифом МОНУ, підручник та 
монографію.

Нині (з 2013 р.) д.т.н., професор Г.Ф. 
Бабушкін керує підготовкою  двох докто-
рів технічних наук (к.т.н., доцентів Кузь-
кіна О.Ф. та Турпака С.М.). На кафедрі 
готуються до захисту 4 кандидатські дис-
ертації.

За час роботи в ЗНТУ професор Ба-
бушкін Г.Ф. має понад 65 заохочень за 
успіхи в роботі. Нагороджений: Почесни-
ми грамотами Запорізької обласної адмі-
ністрації (2006 р.), виконавчого комітету 
Запорізької міської ради (2007р.) та За-
порізької обласної ради (2012 .), Знаком 
ЗНТУ За бездоганну працю другого сту-
пеня (2006р.), орденом “За заслуги перед 
Запорізьким краєм” (2009р.), Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки 
України (2001 р.), Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України (2004 р.), 
знаком “Відмінник освіти України” (2005 
р.), знаком “Почесний автотранспортник 
України” (2007 р.), знаком “За наукові до-
сягнення” (2011 р.), Дипломом учасника 
Всеукраїнського видавничого проекту 
“Науково-освітній потенціал України” 
за вагомий особистий внесок у розвиток 
вітчизняної освіти і науки (2011 р.), По-
чесною відзнакою “Заслужений діяч Тран-
спортної академії України” (2012 р.).
Сердечно вітаємо Вас, вельмишановний 

Геннадію Федоровичу, 
з визначною датою! 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, 
великого особистого щастя, нових успі-

хів у Вашій благородній праці!

Ректорат, профкоми,
транспортний факультет,

кафедра “Транспортні технології» 


