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СЕСІЯ МОЛОДІЖНИХ ДЕПУТАТІВ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТИЖНЯ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

18 жовтня 2013 року відбулося урочисте пленарне засідання 
п’ятої сесії депутатів Запорізької обласної молодіжної ради, яке 
було присвячене Європейському тижню місцевої демократії. Збори   
очолив Андрій Іванченко, голова Запорізької обласної молодіжної 
ради, голова студентського самоврядування ЗНТУ.

“Європейський Тиждень Місцевої Демократії” (ЄТМД) є щоріч-
ною загальноєвропейською кампанією, започаткованою Радою Єв-
ропи 15 жовтня 2007 року.

Тиждень передбачає од-
ночасне проведення націо-
нальних і місцевих заходів 
у всіх країнах-членах Ради 
Європи з метою активізації 
процесів розповсюдження 
інформації щодо принципів 
та досягнення місцевої і ре-
гіональної демократії в Єв-
ропі, сприяння  обізнаності 
громадян щодо можливостей 
вирішення питань місцевого 
значення та їх залучення до 
прийняття управлінських 
рішень.

За рішенням Конгресу 
місцевих і регіональних влад 
Ради Європи (КМРВЄ) - провідною темою ЄТМД 2013 визначено: 
“Активна громадська позиція: голосування, залучення, участь”.

Недостатність довіри до владних інституцій та політиків, полі-
тична апатія – поширені явища на рівні місцевого та регіонального 
самоврядування.

ЄТМД – загальноєв-
ропейська ініціатива Ради 
Європи, що координується 
КМРВЄ, спрямована на роз-
виток діалогу між місцевими 
обраними представниками 
та громадянами, який спри-
ятиме подоланню дефіциту 
демократії. Провідна тема, 
обрана для тижня 2013 року, 
передбачає кроки до поліп-
шення підзвітності депутатів 
на місцевому та регіонально-
му рівнях. Ключовим елемен-
том  демократії на місцевому 
рівні є тісна взаємодія між 
громадянами та місцевими 
обраними представниками. 
Провідна тема ЄТМД 2013 
року співзвучна з “Європей-
ським роком громадян”, який оголосив Євросоюз. Ці заходи допо-
внюватимуть один одного.

На початку засідання голова Запорізької обласної молодіжної 
ради, голова студентського самоврядування ЗНТУ Андрій Воло-
димирович Іванченко вручив Почесну грамоту молодіжної ради 
депутату обласної ради Сергієві Грачову за заслуги перед молоддю 
у сприянні становленню державної та регіональної молодіжної по-
літики.

Андрій Іванченко поінформував молодіжних депутатів про про-
ведену роботу за півроку. Зокрема, голова ради наголосив на про-
веденні обласного конкурсу “Школа молодого парламентаря” та за-
кликав молодіжних депутатів активізувати свою роботу з молоддю 
в районах області з метою популяризації цього конкурсу.

Присутні заслухали звіт комітету молодіжної ради з питань осві-
ти і науки про проведену роботу щодо участі молодіжних депутатів 

у ЗНО 2013. Також ознайоми-
лися з роботою молодіжних 
депутатів за півріччя.

Голова комітету молодіж-
ної ради з питань правової 
політики, регламенту та мо-
лодіжної етики Валерій Не-
счотний доповів присутнім 
про проект рішення реєстр. 
№ 26 від 08.04.2013 “Про 
рекомендації громадських 
слухань на тему: “Розвиток 
молодіжної політики в За-
порізькій області”, який на 
минулій сесії було прийнято 
за основу з направленням на 
доопрацювання до комітету. 
За результатами розгляду де-

путати прийняли це рішення в цілому.
Молодіжний депутат Олексій Негода доповів про проведену ро-

бочою групою з питань зв’язків з громадськістю та зовнішніх від-
носин роботу за півріччя.

Заступник голови ради Ар-
тур Нікітенко запропонував 
молодим парламентарям 
створити робочу групу з на-
працювання пропозицій до 
Закону України “Про волон-
терську діяльність”, до якої 
увійшли молоді депутати, 
президент Всеукраїнської фе-
дерації “Спас”, координатор у 
м.Запоріжжі всеукраїнсько-
го волонтерського проекту 
“Твори Добро, Україно!”. Під-
биваючи підсумки з цього 
питання, виступив президент 
Всеукраїнської федерації 
“Спас” Олександр Притула, 
який подякував молодіжній 
раді за активну роботу. Мо-
лодіжна рада підтримала цю 
ініціативу та взяла за основу 

проект рішення.
Із заключним словом виступив депутат обласної ради, секретар 

комісії Запорізької обласної ради з гуманітарних питань Ігор Гро-
зовський, який підтримав активну молодь Запоріжжя і побажав по-
дальших звершень.

Артем Каряка,  
студент групи Е-510
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10-11 жовтня 2013 року в приміщенні Запорізького національ-
ного технічного університету кафедра українознавства при спри-
янні Міністерства освіти і науки України, Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Запо-
різької обласної державної адміністрації, Запорізького обласного 
краєзнавчого музею та Запорізької обласної асоціації громадських 
національно-культурних товариств провела традиційну Х Міжна-
родну науково-практичну конференцію “Державна етнонаціональ-
на політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня 
України”. За вісімнадцять років це наукове зібрання пройшло шлях 
від регіонального до міжнародного рівня. В конференції, окрім на-
уковців України, взяли 
участь представники на-
укових кіл Болгарії, Із-
раілю, Польщі, Туреччи-
ни, Російської Федерації. 
Загалом на конференцію 
було подано більше ста 
наукових статей і мате-
ріалів.

10 жовтня на почат-
ку пленарного засідання 
учасники конференції 
хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять директо-
ра ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса 
НАНУ, академіка НАНУ, 
доктора політичних наук, 
співголови оргкомітету 
конференції Ю.А. Левен-
ця, серце якого перестало битися 8 жовтня 2013 р.

З привітальним словом до учасників конференції звернулись: 
ректор ЗНТУ, доктор технічних наук, професор С.Б. Бєліков; на-
чальник відділу туризму та національностей управління туризму, 
культурної спадщини, національностей та релігій Департаменту ту-
ризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації 
Д.Є. Пасічник; директор Економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ, 
доктор економічних наук, професор П.В.Гудзь; декан гуманітарного 
факультету ЗНТУ, завідувач кафедри українознавства, кандидат іс-
торичних наук, доцент М.В. Дєдков. На пленарному засіданні було 
заслухано доповіді доктора історичних наук, професора, директора 
Запорізького обласного краєзнавчого музею Г.І. Шаповалова “Па-
тріарший, або подвійний хрест: витоки, історія, сучасність”; канди-
дата філософських наук, доцента кафедри філософії Придніпров-
ської державної академії будівництва та архітектури Л.Є. Чернової 
“Дослідження етнічної ідентичності національних меншин сучасної 
України”; кандидата технічних наук, голови Запорізького обласного 
товариства болгарської культури В.В. Міткова “150 років переселен-
ня болгар у Таврії: проблеми та перспективи”; кандидата історич-
них наук, доцента кафедри теорії та історії держави і права Наці-
онального університету Державної податкової служби України (м. 
Ірпінь) В.О. Доценка “Єврейська громадська ініціатива в Україні на 
початку ХХ ст..”; завідувача лабораторії технічного прогресу ЗНТУ 
Н.В.Деркач “Етнонаціональний чинник у контексті громадянського 
виховання в Україні”.

У другій половині дня, після обідньої перерви, учасники конфе-
ренції працювали в 4 секціях: “Етнічні групи регіону: історія та куль-
тура” (керівники секції доктор історичних наук, професор кафедри 
історії України та методики викладання Херсонського державного 
університету С.Г. Водотика і доктор історичних наук, професор 
кафедри історії України Запорізького національного університету 
Г.Ф. Турченко), “Правові аспекти державної етнополітики: еволюція 
та сучасність” (керівники секції доктор історичних наук, профе-
сор кафедри міжнародних економічних відносин ЗНТУ О.П. Сар-
нацький і кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, 

джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Навчально-
наукового інституту історії та права Миколаївського національно-
го університету ім. В.О. Сухомлинського М.М.Зеркаль), “Інтелект 
та духовність: національний вимір” (керівники секції доктор істо-
ричних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморсько-
го державного університету ім. П. Могили Ю.В.Котляр та доктор 
філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії ЗНТУ 
О.В. Бондаренко) і “Мовна політика та освіта: інтернаціональне і 
національне” (керівники секції кандидат історичних наук, науковий 
співробітник відділу національних меншин Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Л.Л. 

Ковач і кандидат історич-
них наук, доцент кафедри 
гуманітарних дисциплін 
Класичного приватного 
університету Л.М. Кри-
вошеєва). 

11 жовтня відбулося 
засідання круглого столу 
“Врахування етнокуль-
турних особливостей 
Півдня України під чс 
розроблення та прове-
дення державної етнопо-
літики”, в роботі якого 
взяв участь головний 
спеціаліст відділу туриз-
му та національностей 
управління туризму, 
культурної спадщини, 

національностей та релігій Департаменту туризму, національностей 
та релігій Запорізької облдержадміністрації М.С.Оліхвер. Було за-
слухано виступи: голови товариства “Русь” В.В.Дьоміна “Традиції 
писемності культури росіян в Запорізькій області”; голови Єврей-
ської ради Запорізької області, голови релігійної общини “Яхад” 
Б.Л. Естеркіна “Історія створення єврейської общини в Запоріжжі”; 
директора Запорізького міського благодійного фонду Єврейсько-
го общинного центру “МазальТов” І.І.Носенко “Міжнаціональний 
діалог на прикладі реалізації проекту “Етнопоселення”; ректора  
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти Запорізької обласної ради, завідувача кафедри філософії та 
суспільно-гуманітраних дисциплін, голови Запорізької обласної 
суспільної організації “Русский культурный центр” В.В.Пашкова 
“Роль державної мовної політики у формуванні міжнаціональних 
відносин в Україні”; голови Запорізького обласного товариства 
польської культури ім. А. Міцкевича О.Павлюк “Співробітництво 
Запорізького обласного товариства польської культури ім. А. Міц-
кевича з вузами Польщі”.

Учасники круглого столу з-поміж іншого відзначили неоціненну 
роль таких традиційних науково-практичних конференцій у житті 
як Південної України, так і держави в цілому. Подальше проведення 
таких щорічних наукових зібрань, на думку учасників круглого сто-
лу, є виправданим і доцільним.

Доповідачі, керівники секцій відзначили високий рівень науко-
вої новизни і практичного значення результатів виступів учених і 
представників національних громад. До президії круглого столу 
звернувся канд. іст. наук, директор інформаційно-аналітичної аген-
ції “Kpialle” О.П. Кривоший з пропозицією в подальшому ввести 
секцію з гендерних питань на Півдні України. Ця пропозиція була 
схвально сприйнята учасниками конференції. По завершенні ро-
боти конференції її учасники взяли участь у екскурсії до Історико-
етнографічного комплексу “Запорозька Січ” (о. Хортиця) і відвіда-
ли спектакль Кінного театру запорозьких козаків “Герць”.

Борис Бровко, 
доцент кафедри українознавства



стор.  3 ІНЖЕНЕР–МАШИНОБУДІВНИК20 листопада 2013 р. 

УВАГА: КОНКУРС!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад :

завідувача кафедри «Маркетинг» - 1;
професора кафедри «Програмні засоби» - 1;
доцента кафедри «Інформаційні технології електронних засобів» - 2;
доцента кафедри «Облік і аудіт» - 1;
доцента кафедри «Менеджмент» - 1;
старшого викладача кафедри «Фізична культура і спорт»  - 1;
викладача кафедри «Інформаційні технології в туризмі» - 1;
викладача кафедри «Олімпійські та ігрові види спорту»  - 2;
асистента кафедри «Деталі машин і підйомно-транспортні механізми» - 1;
асистента кафедри «Радіотехніка та телекомунікації - 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

VII МІЖНАРОДНИЙ фОРУМ 
“ Д И з А Й Н – О С В І Т А  2 0 1 3 ”

14-18 жовтня 2013 року в Харківській державній академії дизайну 
і мистецтв відбувся VII Міжнародний форум “Дизайн-освіта 2013”, у 
якому взяли участь студенти кафедри “Дизайн” Запорізького націо-
нального технічного університету.

У програмі форуму було проведено:
VII огляд-конкурс дипломних робіт і курсових проектів ди-•	
зайнерських шкіл;
конкурс дизайн-проектів у номінаціях;•	
науково-методичну конференцію професорсько-•	
викладацького складу і молодих учених “Дизайн-освіта в 
Україні: перспективи розвитку”;
VII конкурс з академічного рисунка провідних художніх ака-•	
демій України;
студентську науково-практичну конференцію “Дизайнер-•	
ська освіта України у світовому контексті”;
презентацію наукових та методичних видань ХДАДМ;•	
майстер-класи провідних дизайнерів-графіків;•	
круглі столи.•	

Метою акції було:
підвищення рівня підготовки фахівців і обговорення мето-•	
дик викладання професійно-орієнтованих дисциплін у вищих 
школах України і зарубіжжя;
сприяння творчим зв’язкам і дружнім стосункам дизайнер-•	
ських навчальних закладів, взаємне спілкування дизайнер-
ських шкіл;
підвищення якості викладання професійно-орієнтованих •	
дисциплін відповідно до державних стандартів вищої осві-
ти;
популяризація ролі фундаментальних художніх дисциплін у •	
студентському середовищі.

У “Дизайн-форумі” взяли участь 33 навчальні заклади, в тому 
числі 1 з Китаю, 3 з Росії (Москва, Бєлгород), 29 з України. Загалом у 
конкурсі взяли участь 550 конкурсантів.

У номінації “Промисловий дизайн” студенти ЗНТУ були наго-
роджені дипломами першого та другого ступенів, а саме: Анастасія 
Журба – диплом першого ступеня за дизайн-проект “Універсальний  
електросамокат з системою трансформації” (диплом спеціаліста), ке-
рівник проекту Потапенко Ганна Михайлівна; Ігор Кічка – диплом 
другого ступеня за дизайн-проект “Робоче місце для дизайнера інтер-
активних технологій” (диплом спеціаліста), керівник Потапенко Ган-
на Михайлівна; Ксенія Попова – диплом другого ступеня за дизайн-
проект “Мобільна кав’ярня” (диплом спеціаліста), керівник Пантус 
Ніна Михайлівна; Володимир Коваль – диплом першого ступеня за 
дизайн-проект “Велосипед  для людей з проблемами верхніх кінцівок 
та попереку” (диплом бакалавра), керівник проекту Дуднік Майя Ге-
оргіївна; Дмитро Чуприна – диплом другого ступеня за дизайн-проект 
“Інвалідний візок з електроприводом та модулем для їзди по вулиці” 
(диплом бакалавра), керівник проекту Дуднік Майя Георгіївна.

У номінації “Дизайн інтер’єру” учасники здобули дипломи друго-
го та третього ступенів: Ольга Рижиченко – диплом другого ступеня 
за дизайн-проект “Інтер’єри котельні “Військбуд” у м. Запоріжжі” (ди-
плом бакалавра), керівник Поддубко Костянтин Валентинович; Вікто-
рія Вєтошкіна – диплом другого ступеня за дизайн-проект “Інтер’єри 
бізнес-центру  в м. Запоріжжі” (диплом бакалавра), керівник Поддуб-
ко Костянтин Валентинович; Дарина Сніжна – диплом другого ступе-
ня за дизайн-проект “Інтер’єри центру кіномистецтва в м. Києві” (ди-
плом бакалавра), керівник Демиденко Олександр Іванович; Катерина 
Батюк – диплом третього ступеня за дизайн-проект “Інтер’єр кафе” 
(диплом бакалавра), керівник Пасічна Тетяна Олександрівна.

На цьогорічному форумі вперше було проведено конкурс команд-
них дизайн-проектів для студентів ВНЗ III – IV рівнів акредитації, 
в якому взяли участь наші студенти. Учасники виконували дизайн-
проект на задану тему в певний термін визначеними матеріалами. Ор-
ганізатори запропонували реальний об’єкт (“Екопарк” Фельдмана) з 
виїздом конкурсантів на місце його розташування  для ознайомлення. 
У рамках цього конкурсу студенти ЗНТУ були нагороджені диплома-
ми першого ступеня – Гоар Арушанян і Володимир Коваль у номінації 
“За краще колективне дизайнерське рішення”.

Кафедра “Дизайн” щиро вітає дипломантів та керівників дизайн-
проектів! 

Кафедра “Дизайн”

ПОДОРОЖ СТУДЕНТІВ зНТУ

Успішно відвідавши чи не всі визначні українські міста, студен-
ти Запорізького національного технічного університету розширили 
географію мандрів до міжнародного масштабу, вирушили на знайом-
ство з Болгарією – країною яскравого сонця та теплого моря.

Півроку наша молодь готувалася до подорожі, і от нарешті 7 
вересня поїхала з рідного міста назустріч новим горизонтам. І го-
ризонти розкрилися у всій красі. Це і палац румунської королеви в 
Балчику з розкішним ботанічним садом, і місто Несебр – всесвітній 
набуток ЮНЕСКО, і курортне місто Варна, а також колишня грецька 
колонія Одессос. Окрім того, всі бажаючі відвідали незабутню столи-
цю Болгарії – місто Софію.

Учасники болгарського відпочинку діляться своїми враженнями 
так: “Курорт Черноморского побережья Златни пясъци (по-нашему 
– Золотые пески) стал на целую декаду центром уюта, развлечений 
и теплых посиделок для молодежи. Море почему-то казалось теплее, 
чище, приятнее именно в Болгарии, а не в Крыму. Пляжи хоть и ма-
ленькие, но аккуратные и, самое главное, песчаные. Отдыхающие – 
иностранцы из Германии, Франции, Румынии, Молдовы, России, Рес-
публики Беларусь. Конечно же, можно было встретить и украинцев. 
Языковой барьер исчезал быстро, ведь английский, международный, 
знали многие. Порадовал аквапарк в Золотых песках, Акваполис, сво-
ими экстремальными горками, после которых адреналин заставлял 
лезть еще и еще на новую горку, которая повыше да поинтересней. 
Смешили только иногда слова, написанные на табличках, вывесках 
– “забранено влизането” (запрещен въезд), “къпането” (купаться), 
“пушенето” (курить), “пипер” (перец) и другие. Нельзя не отметить 
и тот факт, что наша молодежь была чрезвычайно дружелюбна и хо-
рошо относилась к каждому иностранцу – именно поэтому каждый 
день находили все новых и новых заграничных друзей”.

19 вересня “машинківські” туристи повернулися додому, щиро 
подякувавши профкому студентів ЗНТУ за отримані емоції та спо-
гади, які, можливо, продовжаться наступного разу в сонячній подо-
рожі “Запоріжжя-ЗНТУ – Болгарія-2014”.

Сніжана Вичужаніна
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ДАНО СТАРТ! ВЕЛОПАРКОВКАМ БУТИ!

Набридло кожного ран-
ку штовхатися у переповненій 
маршрутці? Набридло чекати 
на зупинці на автобус цілу ві-
чність? Через “сидячий”  спосіб 
життя вже не можеш розігнути-
ся? Пересядь на велосипед! Це 
дешево, корисно для здоров’я 
і просто приємно. Тим більше, 
з сьогоднішнього дня біля чет-
вертого корпусу ЗНТУ спеці-
ально для тебе встановили ве-
лопарковку.  

Установлення велопаркінгу стало можливим завдяки спільній праці сту-
дентів Запорізької “Машинки” та благодійного фонду “Фонд добрых дел”, 
громадської організації “Запорожский вектор” та меценату Богуслаєву Олек-
сандру В’ячеславовичу. 

“Це було нашою мрією упродовж майже двох років. Встановлення вело-
паркінгу – це перший крок на шляху пропагування спорту, здорового способу 
життя і захисту навколишнього середовища серед студентів. У наших планах 
також встановити такі парковки біля кожного ВНЗ Запоріжжя, бажано не по 
одній, або навіть проведення повноцінного велодня серед студентів”, - Анна 
Гудкова, голова студентського самоврядування електротехнічного факульте-
ту ЗНТУ

“… организация “Запорожский вектор всегда может рассчитывать на по-
мощь студентов ЗНТУ. “Машинка” всегда первая откликается на инициативы 
нашей организации. И в этом случае ЗНТУ первым поддержал нашу идею, 
развил ее. Теперь мы видим Европу прямо возле четвертого корпуса универ-
ситета, ведь, как мы знаем, в Европе у каждого ВУЗа есть велопарковка и за-
частую не одна”, - Володимир Глазунов. 

Сподіваємося, що зусилля були недаремними і встановлення велопаркін-
гу буде першим кроком у пропаганді здорово способу життя і спорту серед 
молоді Запоріжжя.

Катерина Шапка

СТАНЬ ДОНОРОМ! ВРЯТУЙ ЖИТТЯ!

Саме під таким девізом 16-17 жовтня за підтримки адміністрації та про-
фкому студентів ЗНТУ в стінах нашої славетної “Машинки” пройшов День 
донора. Захід, що вже давно став традиційним для нас, не залишив байду-
жими майже 370 студентів!

Наш університет ніколи не залишається осторонь акцій, які стосуються 
донорства крові. Окрім традиційних Днів донора ЗНТУ (навесні та восени),  
наші студенти є постійними учасниками благодійних донорських марафо-
нів, у рамках яких здають кров для онкохворих діток та пацієнтів міських 
лікарень.

Тільки подумайте, наскільки велика кількість людей отримала шанс 
жити далі завдяки благородним вчинкам інших людей-донорів. Адже до-
норство базується не тільки на потребах  медицини, але й на моральних 
джерелах – доброті, щедрості та милосерді. 

Не може не радувати те, що наші донори усвідомлюють велику відпові-
дальність перед тими, кого вони можуть врятувати. Адже донор має пильно 
стежити за своїм здоров’ям, щоб мати змогу поділитися тим, чого не купиш 
у жодній аптеці і не виготовиш на  жодній фармацевтичній фабриці, але без 
чого життя неможливе – своєю кров’ю. 

Шановні донори! Ми пишаємося вашим вчинком и дякуємо вам за 
виявлену людяність,  благородство та ініціативність!

Комісія оздоровлення профкому студентів ЗНТУ

НАШІ ЕНТУзІАСТИ НА СТОРОЖІ ЧИСТОТИ ТА ПОРЯДКУ!

Запорізький край славиться безліччю видатних пам’яток, і серед них 
особливе місце посідає наша Дитяча залізниця. Це неповторний комплекс, 
який включає не тільки навчальний корпус, але й широку територію, насе-
лену унікальними мешканцями. Звісно, він потребує постійного піклування 
та догляду, і студенти Запорізького національного технічного університету 
залюбки сприяють цьому.

Ранок 26 жовтня на Дитячій залізниці розпочався галасливо. Перед на-
вчальним корпусом зібралися студенти-ентузіасти Запорізького національ-
ного технічного університету, Запорізької державної інженерної академії, 
Запорізького національного університету та Запорізького державного ме-
дичного університету. До речі, “машинківці” прибули в найбільшому скла-
ді. Були присутні поважні гості: народний депутат України Є.Г. Карташов, 
директор Запорізького обласного центру праці для молоді Є.М. Рябенко, 
ректор Запорізького національного технічного університету професор С.Б. 
Бєліков та голова Запорізької обласної молодіжної ради, голова профкому 
студентів ЗНТУ А.В. Іванченко. Вони привітали учасників суботнику, по-
бажали сумлінної та енергійної праці. 

Пролунала команда “До роботи!”, й найвідповідальніша частина су-
ботнику розпочалася. Студентів розділили на групи, видали необхідний 
інвентар та відправили на різні об’єкти. Всі працювали, не шкодуючи сил, і 
виконали свою роботу якнайкраще! 

Наша молодь весело провела час з неабиякою користю: попрацювала на 
свіжому повітрі, поспілкувалася та допомогла рідному місту бути ще кра-
щим! 

Сніжана Вичужаніна

70-РІЧЧЯ ВИзВОЛЕННЯ зАПОРІЖЖЯ

25 жовтня 2013 в залі художньої літератури Наукової бібліоте-
ки ЗНТУ пройшов захід, приурочений до 70-річчя визволення За-
поріжжя: літературно-музична композиція “Заради життя рідного 
міста...” за участю студентів і викладачів ЗНТУ, співробітників біблі-
отеки та запрошених гостей.

У виступі завідувача відділу Запорізького краєзнавчого музею 
Володимира Лінікова використовувалися знімки , на яких зображе-
ний ДніпроГЕС і його околиці в період з кінця 1941 року по січень 
1944 року. Фото зроблені льотчиками Люфтваффе, в тому числі і за 
допомогою аерофотозйомки. Унікальний альбом знаходиться у За-
порізькому краєзнавчому музеї після його придбання на європей-
ському аукціоні групою активістів за фінансової підтримки губер-
натора Запорізької області Олександра Пеклушенка.


