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У нашому 
університеті вже 
відбулося чима-
ло заходів, при-
свячених 113-річ-
чю ЗНТУ – це і 
конкурс талантів,  
н а г о р о д ж е н н я 
студентів та ви-
кладачів коледжів 
ЗНТУ, нагоро-
дження сертифі-
катами студентів-
л а у р е а т і в 

стипендії міського голови. Свято з нагоди річниці “Машинки” 
продовжилось на урочистій конференції трудового колективу 
ЗНТУ, що відбулася 29 листопада в актовому залі університету.

Традиційно конференцію відкрив ректор ЗНТУ Сергій Бори-
сович Бєліков своєю промовою, в якій привітав присутніх у залі 
викладачів, студентів та почесних гостей, розповів про досягнен-
ня та здобутки, перетворення, зміни, які відбулися за рік. Свя-
то відвідали заступник голови Запорізької обласної державної 
адміністрації А.М. Гамов, міський голова Запоріжжя О.Ч. Сін, 
депутат Запорізької обласної ради, секретар постійної комісії з 
гуманітарних питань І.М. Грозовський, начальник управління 
молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА Н.Ф. Власова, голо-

ва Запорізької обласної організації проф-
спілки працівників освіти і науки України 
Н.І. Гринь, представники АТ «Мотор Січ» 
та компанії ДТЕК (Донецьк). 

«…Я желаю вам амбициозности, пото-
му что именно амбиции зачастую являются 
той движущей силой, которая приводит к 
успеху. Будьте не тем вузом, который идет 
в ногу со временем, а тем, который идет на 
несколько шагов впереди», – побажав мер 
міста.

Під час урочистостей почесні 
гості привітали та вручили викла-
дачам, співробітникам нагороди 
за активну науково-дослідну і на-
вчальну роботу.

Вітальні слова до свята універ-
ситету від Міністра освіти і науки 
України Дмитра Володимировича 
Табачника передав ректор ЗНТУ 
Сергій Борисович Бєліков та ого-
лосив про початок підготовки до 
урочистого святкування наступ-
ної річниці “машинки“. 

Катерина Шапка
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до дня ЗапоріЗького національного технічного 
університету і дня студента

19 листопада в актовій залі Запо-
різького національного технічного уні-
верситету відбулося свято з нагоди Дня 
студента та 113-річчя ЗНТУ. Цього дня в 
залі зібралися студенти і викладачі чоти-
рьох навчальних закладів: Запорізького 
гуманітарного коледжу ЗНТУ, Запорізь-
кого коледжу радіоелектроніки ЗНТУ, 
Запорізького електротехнічного коледжу 

ЗНТУ та, звісно ж, студенти Запорізького національного технічного універ-
ситету. Святкова атмосфера й веселі ведучі зробили цей вечір незабутнім. 
Але все по порядку. 

Перш за все, треба сказати величезне спасибі незмінному ведучому всіх 
свят у нашому університеті Дмитру Шендрику та ведучій від Запорізького 
гуманітарного коледжу Жені Восканян. Першими були запрошені на сцену 
директори трьох коледжів: О.К. Баршай, Є.Т. Приходько та М.А. Ярмощук. 
Усі вони від щирого серця поздоровили студентів, а О.К. Баршай подарувала 
студентам дуже смачні торти. 

Далі виступили талановиті танцівники та співаки, майбутні студенти 
«машинки», а нині студенти коледжів. Дуже вразили своїм талантом біт-
боксери з першого курсу Запорізького коледжу радіоелектроніки ЗНТУ.

 Як відомо, сміх подовжує життя, тож збірна команда КВК «Запорізький 
вектор-“машинка” ЗНТУ» продовжувала життя глядачам та дарувала гарний 
настрій. Веселі хлопці не давали змоги відпочити, адже щохвилини вибухали 
все новими й новими жартами. Приємним завершенням вечора була пісня 
«We аre the champions» гурту Queen у виконанні Германа Романченка. Ви-
словлюємо вдячність усім присутнім на святі, організаторам, адміністрації 
коледжів, працівникам ЦКДС університету.

Наталія Ткачова, Артем Мушкарьов,

нагородження сертифікатами 
стипендіатів міського голови

19 листопада 2013 року в Запорізькому національ-
ному технічному університеті пройшло нагородження 
сертифікатами стипендіатів міського голови за участю 
заступника міського голови з питань діяльності вико-
навчих органів ради Юрія Володимировича Каптюха. 
Привітати та підтримати студентів прийшли начальник 
відділу роботи з молоддю, сім’єю та позашкільної ви-
ховної роботи департаменту освіти  і науки, молоді та 
спорту міської ради Ігор Сергійович Філіпенко, ректор 
університету ЗНТУ Сергій Борисович Бєліков, голова 
Запорізької обласної молодіжної ради, голова студент-
ського самоврядування ЗНТУ Андрій Володимирович 
Іванченко. 

Юрій Володимирович Каптюх повідомив, що місь-
ка рада замислюється над тим, щоб зменшити кількість 
стипендіатів, але збільшити суму наданих коштів. По-
ділившись зі студентами планами на майбутнє в галузі 
освіти та роботи з молоддю, закликав продовжувати 
брати участь у житті університету.  Стипендіати від 
кожного факультету один за одним виходили на сцену й 
отримували іменні сертифікати. Для кожного студента 
грошова допомога є приємним подарунком, а особливо 
для представників «контрактних» факультетів. 

Після вручення наші студенти в один голос зверну-
лися до представників міської влади з побажанням, щоб 
кількість стипендіатів міського голови не зменшувала-
ся, а навпаки, тільки збільшувалась. 

Крістіна Бурда
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Протягом ХХ століття сталася по-
дія, яка значно вплинула на роз-

виток світової цивілізації та назавжди 
залишилася в пам’яті людства, - це при-
йняття 10 рудня 1948 року в Парижі на 
183 пленарному засіданні третьої сесії 
Генеральної Асамблеї ООН Загальної 
декларації прав людини.  І тепер день 
прийняття цього важливого для всьо-
го міжнародного співтовариства доку-
мента за рішенням ООН щороку від-

значається в усьому світі як Всесвітній  День прав людини. 
Історія підготовки та прийняття Загальної декларації прав люди-

ни була непростою. Робота над текстом Декларації тривала 2 роки в 
умовах постійної жорсткої дипломатичної боротьби представників 
різних філософських, ідеологічних і релігійних поглядів. Але незва-
жаючи на це, після численних тривалих дискусій вдалося узгодити 
текст Загальної декларації прав людини, який був прийнятий абсо-
лютною більшістю голосів: із 56 держав-учасниць ООН, що брали 
участь у голосуванні, 48 проголосували «за» і 8 держав утрималися, 
серед них була й Українська  РСР.

Сьогодні навряд чи хто зможе назвати інший міжнародний пра-
вовий акт, що наближався б за  значущістю до Загальної декларації 
прав людини. Цей документ є продуктом повоєнних роздумів, надій 
та сподівань людства, він став актом самозбереження людства від 
фашизму, тоталітаризму, диктатури та подібних негативних явищ, 
згубних для кожної людини та людства в цілому.

Причинами, що зумовили необхідність  прийняття Загальної де-
кларації прав людини, є такі:

неможливість забезпечити свободу, справедливий та за-•	
гальний мир без визнання гідності, яка властива всім чле-
нам людської сім’ї, і рівних та невід’ємних їх прав;
наявність варварських актів щодо зневажання і нехтуван-•	
ня правами людини, які обурюють совість людства;
підтвердження народами Об’єднаних Націй віри в основні •	
права людини, у гідність і цінність людської особи і в рівно-
правність чоловіків і жінок;
прагнення людей створити світ, у якому вони будуть мати •	
свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нуж-
ди;
узяте на себе державами-членами ООН зобов’язання спри-•	
яти у співробітництві з нею, підтримці загальної поваги і 
додержання прав людини та основних свобод;
велике значення для повного виконання цього зобов’язання є •	
загальне розуміння характеру цих прав і свобод;
необхідність охороняти права людини  силою закону з ме-•	
тою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдава-
тися як до останнього засобу до повстання проти тиранії 
і гноблення.

За обсягом Загальна декларація прав людини – документ неве-
ликий. Він складається з преамбули та 30 статей, в яких перелічу-
ються громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні 
права людини. Але за своєю правовою сутністю цей документ бага-
тогранний, в основі якого закладено кілька головних ідей.

Декларацію не можна розглядати як звичайний перелік прав лю-
дини. Вона насамперед є кодексом антитоталітаризму, додержання 
норм якого несумісне з існуванням будь-якої моделі тоталітарного 
режиму. Визначаючи людину найвищою соціальною цінністю, Де-
кларація закликає людство до самозбереження, до пошуків майбут-
нього, поліпшення якості життя та більшої свободи.

Декларація заклала основоположні принципи міжнародного ро-
зуміння прав людини, що стали підвалинами міжнародного права. 
Основними елементами розуміння прав людини вона називає: рів-
ність усіх людей у гідності і правах; загальність прав,  тобто належ-
ність усіх прав кожній людині незалежно від її раси, статі, мови, релі-
гії, політичних переконань, соціального стану, національності, місця 
проживання тощо; необмеженість кола прав; взаємопов’язаність 
усіх прав людини; можливість правомірних обмежень прав людини; 

домінуюче становище людини щодо держави.
Декларація вперше дала класифікацію прав та основних свобод 

людини, поділивши їх на громадянські та політичні права, з одного 
боку, та на економічні, соціальні, культурні права – з другого.

Декларація сприяла зародженню принципово нового ставлення 
до прав людини як до проблеми, якою мають опікуватися не лише 
окремі держави, а й людство в цілому.

За своєю формою Загальна декларація прав людини є резолю-
цією Генеральної Асамблеї ООН і як така не може розглядатись як 
міжнародний договір, не може створювати міжнародних правових 
зобов’язань. Але надзвичайно високий гуманістичний її зміст та ав-
торитет як документа, що вплинув на долю держав та людства піс-
ля Другої світової війни, її  незаперечна роль у піднесенні цінності 
та гідності людини об’єктивно не дозволяють вбачати в Декларації 
звичайну міжнародну рекомендацію. Тому учасники Тегеранської 
конференції з прав людини 1968 р. офіційно оголосили Декларацію 
обов’язковою та запросили керуватися її текстом як стандартом по-
водження з населенням, а учасники Віденської конференції з прав 
людини 1993 р. підкреслили, що «всі права людини універсальні, 
неподільні,  взаємозалежні і взаємопов’язані. Міжнародне співто-
вариство повинно ставитися до прав людини глобально,  на спра-
ведливій і рівній основі. Хоча значення національної і регіональної  
специфіки різних  історичних, культурних і  релігійних особливос-
тей необхідно мати на увазі, держави, незалежно від їх політичних, 
економічних і культурних систем, зобов’язані заохочувати і захища-
ти усі права людини».

На основі Загальної декларації прав людини було укладено бага-
то міжнародних і регіональних правових актів. Насамперед її поло-
ження набули розвитку в Пакті про громадянські і політичні права 
1966 р., в Пакті про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., 
Європейської конвенції про захист прав людини та основних сво-
бод 1950 р., Американської конвенції про права людини 1969 р., Аф-
риканської Хартії прав людини і народу 1981 р. тощо.

Декларація стала основою більшості повоєнних конституцій 
держав світу щодо закріплення прав людини. Це особливо помітно 
на прикладі конституцій пострадянських і постсоціалістичних дер-
жав, у тому числі й Конституції України. Україна включила до дру-
гого розділу своєї Конституції чимало нормативних приписів, які 
відтворюють відповідні положення Декларації та більшості пактів і 
інших актів ООН, які конкретизують і деталізують її.

У той же час слід констатувати, що сучасна Україна, незважаю-
чи на низку здобутків у забезпеченні прав людини, закріплених у 
Декларації, та міжнародноправових актів, що входять до неї, і досі 
має значні порушення з боку держави соціальних прав громадян, 
громадських і політичних прав з боку правоохоронних структур та 
інших державних інститутів тощо.

Отже, оскільки всіх цілей Загальної декларації прав людини ще 
повністю не досягнуто, вона цілком зберігає свою актуальність. І 
тому сьогодні її вплив на вирішення проблем у царині прав людини 
триває, і надалі вона залишатиметься тим взірцем, до якого мають 
постійно прагнути всі народи та держави світу.

Віктор Кириченко, зав.кафедри політології та права;
Юрій Кириченко, доцент кафедри політології та права

увага: конкурс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад :
завідувача кафедри «Управління фізичною культурою та спортом» – 1;
професора кафедри «Механіка» – 1;
професора кафедри «Захист інформації» – 1;
доцента кафедри «Управління персоналом і економіка праці» – 1;
старшого викладача кафедри «Олімпійські та ігрові види спорту» – 2.

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
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ЮВІЛЕЙНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

З 12 по 15 листопада в ЗНТУ відбулася ювілейна Х Міжвузівська на-
укова конференція студентів, магістрантів, аспірантів «Актуальні про-
блеми мовної комунікації у професійній сфері». Цього року вона була 
присвячена і Дню української писемності та мови, і 200-річчю від дня 
народження Т.Г. Шевченка. 

Оргкомітет конференції очолював директор інституту професійної 
підготовки, проректор С.Т. Яримбаш та проректор з наукової роботи 
Ю.М. Внуков. Традиційно пленарне засідання відкрила доцент кафедри 
ЗМП Галина Сергіївна Онуфрієнко – засновник, організатор і постійний 
куратор конференції вже 10 років поспіль.

Учасниками конференції стали 9 університетів і академій з Києва, 
Луганська, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Познанського університету 
й усіх університетів м. Запоріжжя та понад 90 доповідачів. У конференції 
узяли участь студенти І-V курсів, магістранти й аспіранти. Серед науко-
вих керівників – професори, доктори наук, доценти, старші викладачі, ви-
кладачі. Найбільшу кількість студентських доповідей було підготовлено 
під керівництвом викладачів кафедри ЗМП та кафедр журналістики, іно-
земних мов, теорії та практики перекладу, українознавства нашого уні-
верситету. Керівництво секціями здійснили завідувач кафедри ЗМП К.С. 
Бондарчук, доцент Г.С. Онуфрієнко, старший викладач Н.А.Полежаєва.

Структура конференції була різноманітною: крім пленарного і трьох 
секційних засідань, організовано 2 «круглі столи»: до ювілею Т.Г.Шевченка 
та про мову як ідентифікаційний код мови у світовому просторі. Тема-
тичний діапазон цьогорічної конференції значно розширений. Із програ-
мою конференції можна було ознайомитися на сайті ЗНТУ, а інформація 
про неї транслювалася Запорізькою облдержтелерадіокомпанією.

Високий рівень наукових доповідей на пленарному засіданні проде-
монстрували Король К., Сажинська І., Суворова М., Цимбал Ю., Чебукі-
на І. (ЗНТУ); Кузнєцова А., Петровська К. (ЗНУ); Базилєва Х. (ЗДМУ); 
Пелих В. (ДДУВС), Овчаренко М. (КПУ). Найкращі доповіді на секцій-
них засіданнях зробили Башмаков Д., Байбара І., Бренер А., Василенко 
О., Вельможко П., Данилевська А., Єрмоленко В., Єрофеєва М., Журенко 
А., Заєць А., Іванченко Ю., Лисяков С., Рашевський І., Шапка К., Шапарь 
І. (ЗНТУ); Згоннік А.(ДДУВС); Бєлінський Б. (ЗДМУ).

Найоригінальнішими серед стендових доповідей були наукові робо-
ти аспірантів Гладія А., випускника ЗНТУ(Познань, Польща), Мосієвич 
Л. (КПУ, м. Запоріжжя), студентів Бурнасової Т. (КНТУ, м. Кривий Ріг), 
Гуляєвої Д. (ААУ, м. Київ), Паніотова Д. (КНТУ, м. Кривий Ріг), курсан-

та Остренка М. (ІПЛУВС, м. Луганськ). Прикрасили пленарне засідання 
книжкова експозиція «Т.Г. Шевченко – художник» та виставка «Петриків-
ський розпис», які традиційно організував сектор художньої літератури 
наукової бібліотеки ЗНТУ (зав. сектору - Муравйова О.П.). Студентам 
інших ВНЗ було запропоновано екскурсію до наукової бібліотеки ЗНТУ, 
а всім – до обласного художнього музею на виставку Василя Скопича 
«Посвята Марії Приймаченко». 

Наукова конференція об`єднала студентів запорізьких університетів 
різних спеціальностей: майбутніх інженерів та лікарів, економістів та 
юристів, дизайнерів і філологів, менеджерів і журналістів, перекладачів 
і міжнародників, реабілітологів,  фармацевтів, соціальних працівників. 
Конференція стала масштабною подією в науковому житті нашого міс-
та. Доповіді й виступи, розкривши основні секрети мовної комунікації 
у професійній сфері, мали й потужний культурологічний та виховний 
потенціал.

Із фотохронікою конференції можна ознайомитися на стенді кафе-
дри ЗМП. 

Поліна Вельможко, 
ст. гр. ГФ-211, стипендіатка премії ім. М. Грушевського.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  О Ч И М А  Ї Ї  У Ч А С Н И К І В

«Щиро дякую ЗНТУ за надану можливість долучитися до наукового по-
лілогу комунікативного життя сучасного суспільства. Висловлюю подяку 
кафедрі мовної підготовки, особисто пані Галині Онуфрієнко, яка по суті 
була «регіональним промоутером», пропагандистом й організатором залу-
чення до наукової співпраці представників усіх вишів Запоріжжя» (Овчарен-
ко М., КПУ).

«Вразила атмосфера в аудиторії, коли кожний доповідач став час-
тиною цілого. Кожна доповідь була складовою однієї великої теми, котра 
хвилювала багатьох людей:якою має бути мовна комунікація у професійній 
сфері» (Дьордій Є., ФЕУ-513).

 «Не можна не відзначити високий рівень організації та професіоналізм 
проведення конференції. Якісний матеріал, наявність інтерактиву – блиск!» 
(Нестеренко А, ФЕУ – 513).

«На конференції кожен із доповідачів поділився результатами своїх до-
сліджень. Захід був не лише корисним, але й цікавим. Велика кількість на-
укових робіт свідчила про небайдужість студентів до науки і бажання само-
реалізації» (Ярмоленко В., Паршин М., ГПФ-421).

Минає вже 200 років з того часу, коли на-
родився Тарас Григорович Шевченко «на 

українській землі, під українським небом, про-
те він належить до тих людей світочів, що ста-
ють дорогими для всього людства і що в пошані 
всього людства знаходять безсмертя».

Мужицький син, кріпак, школяр морин-
ського дяка-п‘яниці, самоук, професор графіки 
Петербурзької академії мистецтв, геніальний 
поет, мислитель, патріот-інтернаціоналіст, ін-
телігент з душею вселюдського милосердя – і 
все це він — Тарас Григорович Шевченко.

Ні, не мужикуватий селюк і не наївний 
неотесаний простак, як дехто з потомствених 
панських родин намагався «подавати Шевчен-

ка». Це був велет душі народної, що вивів себе самого на вершини всесвіт-
ньої культури щоденною каторжною працею, назавжди зрікшися світських 
благ, що манили поета в свої «обивательські» тенета.

Але, на превеликий жаль, не всі розуміли великого митця. Багато на це 
причин, особливо політичних. Кожен, хто хотів очолити Україну, брав собі 
за помічника Т.Г. Шевченка і трактував його творчість так, як було вигідно. 
Усе те, що ми не можемо сприймати, покладено в основу казки – міфу. Так 
сталося і з Т.Г. Шевченком.

1-й міф — імперський. Тарас Шевченко боровся за визволення України 
з-під гніту імперії, тому намагалися принизити його гідність, показати, 
що це не талановитий письменник, а ворог народу. Так, у 1847 р. Віссаріон 
Бєлінський привітав арешт і заслання Шевченка. Він писав: «Здравый смысл 
– видеть в этом человеке осла. Этот хохлацкий радикал написал пасквиль 
на императрицу. Я не читал этих пасквилей. Они глупы. Я питаю личную 
вражду к такого рода радикалам».

2-й міф – народницький, просвітянський, який навпаки підняв Шевченка 
на вершину, зробив з нього «божка», національну ікону.

3-й міф – раціоцентричний, драгоманівський: Шевченко не є такий і ве-
ликий, як про нього пишуть. Драгоманов доводить, що ні матеріалістом, 
ні революціонером, ні соціалістом Т. Шевченко не був, тому Україні не по-
трібний.

4-й міф – націоналістичний, доводить, що Шевченко піднявся на вер-

шину, ненавидячи росіян, німців, євреїв і тощо, і українську націю ставив 
над усе.

5-й міф – більшовицький: коли ті загарбали Україну, то в першу чергу 
люто нищили все, що було пов’язано з Шевченком. З 1917 року більшовики 
стали хитрішими: Шевченка зробили «своїм», наголошуючи насамперед на 
«Заповіті», що Шевченко «все життя мріяв про диктатуру пролетаріату, 
про соціалізм», якщо говорив  «про сім’ю вольну, нову». У 1918 р. Леніним був 
підписаний список про побудову пам’ятників видатним митцям культури і 
мистецтва (першим у ньому стояв Т. Шевченко).

Але, по-перше, Шевченко не був матеріалістом тому, що ніколи не ви-
знавав первинності матерії, бо був глибоко віруючою людиною: «Ми віруєм 
Твоїй силі і Духу Святому». Шевченко передусім звертався до людської душі. 
Мудре Христове вчення, поняття, пов’язані з Богом, проймають більшість 
творів Шевченка. У нього Бог – «милий», «милосердний», «всюдисущий», а 
головне – єдиний. Поет часто «тихенько» молиться, просить у Бога то долі-
талану, то снаги для плекання своїх дітей-творів, то смерті, бо «на все Божа 
воля», «все од Бога, од Бога все». Так може писати лише переконана, глибоко 
віруюча людина.

Автор «Кобзаря» свято дотримувався релігійних обрядів, вважав не-
ділю «святою», Різдво Христове і Великдень – найбільшими святами свого 
народу, а вчення Ісуса Христа – запорукою спасіння душі, самого ж Христа 
– «великомучеником святим, пророком». Його вчення, вважає поет, треба 
завжди пам’ятати, «щоб брат брата не різав і не окрадав». Жити треба так, 
щоб «не гнівити Бога», боятися гріха, відвідувати «церкву святую», де ніби з 
самим Богом розмовляють». Тому в парі зі словом Євангеліє у Шевченка сто-
їть слово «правда». Така ж – і ще величніша — синонімічна пара Бог і правда: 
«Молітесь Богові одному, молітесь правді на землі». А коли людина поєднає у 
своєму серці три-єдиний образ Матері (тієї, яка тебе народила, Матері Укра-
їни та Богоматері), вона буде жити по правді, пам’ятаючи заповіді Христові, 
переборюючи труднощі та спокуси. Читаймо уважно Шевченків «Кобзар» – і 
завжди матимемо в душі надійний компас, який не дасть нам розминутися з 
істиною, з праведним Богом і нашою заступницею – Богоматір’ю.

Отже, Т. Шевченко – християнський письменник-мислитель, 
письменник-філософ. У його «Кобзарі» зображене минуле й сучасне україн-
ського народу, його історія, географія, побут і мораль. 

Т. Біленко, доцент кафедри ЗМП
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нова книга

Одним із важливих життєвих питань для сучасної 
молоді є питання працевлаштування. Декому, але таких 
у відсотковому співвідношенні небагато, пощастило 
знайти своє місце, ще в роки навчання. 

Яких дій вимагає час від фахівців сьогодення, як їм 
правильно скласти резюме, які вимоги висувають ро-
ботодавці до претендентів – ці та багато інших питань 
хвилюють учорашніх студентів.

Співробітники центру сприяння працевлаштуван-
ню студентів та випускників ЗНТУ з допомогою пред-

ставників студентського самоврядування ЗНТУ, Запорізького обласного 
центру праці для молоді врахували всі можливі потреби тих, хто зіткнувся з 
проблемами пошуку роботи, й видали книгу: 

Інформаційний путівник для студентів та випускників вищих навчаль-
них закладів з питань працевлаштування / уклад.: А. В. Іванченко, А. В. Ката-
єва, В. В. Кузьмін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 92 с.

Цей інформаційний путівник вміщує такі розділи: Практичні поради 
щодо пошуку роботи; Перелік сучасних професій; Методичні рекомендації з 
правил написання резюме; Сайти з пошуку роботи. І особливої уваги заслу-
говує розділ, що знайомить із законодавством України стосовно сучасного 
ринку праці та трудових відносин.

Книга стане в пригоді тим, хто мріє отримати можливість застосувати 
власні знання і вміння на практиці.

10 грудня 2013 р. 

портрет аспіранта

Вступивши в 2005 році до ЗНТУ на факуль-
тет інформатики та обчислювальної техніки, 
Вадим Шкарупило вже тоді займався науковою 
роботою і був у 2009 році  нагороджений ди-
пломом 1-го ступеня як переможець всеукра-
їнського конкурсу студентських наукових ро-
біт з технічних наук  з напряму «Інформатика, 
обчислювальна техніка та автоматизація» і в 
тому році нагороджений грамотою як фіналіст 
всеукраїнського конкурсу студентських науко-

вих робіт за напрямом «Інформатика та кібернетика».
Закінчивши в 2010 році ЗНТУ та одержавши з відзнакою диплом 

магістра з комп’ютерних систем та мереж, майбутній учений В.В. 
Шкарупило, склавши вступні іспити на відмінно, маючи при вступі 
14 наукових праць, і був зарахований до аспірантури. 

Під  час навчання в аспірантурі 2010-2013 рр. був нагородже-
ний дипломом за 1 місце на секції «Тестирование и диагностика 
компьютерних систем и компонентов» конференції  з комп’ютерної 
інженерії у рамках 15-го Міжнародного молодіжного форуму 
«Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке».

У 2012 р. пройшов стажування в Мюнхенському технічному уні-
верситеті. 

Він не просто дбає про сумлінне виконання щоденних обов’язків, 
а намагається зробити  все якнайкраще, охоче передає свої знання 
і досвід колегам.

У 2013 році – лауреат обласного конкурсу обдарованої молоді в 
галузі науки за напрямком « технічні науки», проведеного Запорізь-
кою обласною державною адміністрацією.

Вадим – людина порядна, чуйна, відверта, завжди стримана, до-
брозичлива. З ним цікаво спілкуватися. Це риси його характеру.

Аспірантура закінчена, атестований і направлений ст. виклада-
чем на кафедру КСМ. Завершена дисертація(науковий керівник к. т. 
н., доц. Р.К. Кудерметов). Попередній захист у грудні. Захист плану-
ється в 2014 році.

Бажаємо надалі міцного здоров’я, творчого натхнення, успіхів у 
праці й науці та перемоги на конкурсах.

Валентина Третяк, зав. аспірантури

VENI, VIDI, VICI! (приЙШов, поБачив, переміг!)

Н а й б і л ь ш е 
про сміх знають 
ті, чиєю професі-
єю чи захоплен-
ням є приноси-
ти його людям. 
Наші студенти 
з команди «За-
порожский век-
тор – Машинка 
- ЗНТУ» є одни-
ми з найкращих 

«сміхотерапевтів» нашого регіону. Нещодавно вони довели це на практиці, 
отримавши перемогу у Відкритій запорізькій лізі КВК і здобувши Кубок гу-
бернатора. Та це не все!

Першого грудня в Дніпропетровську відбувся фінал Дніпровської ліги 
КВН, на якому наша улюблена команда здобула беззаперечну перемогу. Вже 
з перших ігор «Запорожский вектор – Машинка - ЗНТУ» показала себе як-
найкраще. Студенти здобували перемогу, впевнено ідучи до своєї мети. Ко-
манду підтримали майже 100 вболівальників на чолі з нашим ректором Сер-
гієм Борисовичем Бєліковим та головою профспілки студентів, аспірантів та 
докторантів ЗНТУ Андрієм Володимировичем Іванченком. 

Серед учасників ліги були команди КВН з трьох країн – України, Росії та 
Білорусі. До фіналу дійшли шість українських команд: «Запорожский вектор 
– Машинка - ЗНТУ» (Запоріжжя), «Гринвич» (Дніпропетровськ), «Теория 
Ржи» (Дніпропетровськ), «Добрый Шубин» (Луганськ), «Кенни Вест» (До-
нецьк) та «Айзенберг» (Дніпропетровськ). Наша команда виявилася кращою 
з кращих. 

«…С командами мы давно поддерживаем дружеские отношения. Атмос-
фера в зале была теплая, нас встречали бурными овациями. Однако, победа 
в Днепровской лиге – это не предел. Мы нацелены на хороший результат 
на Кубке чемпионов в городе Сочи…» розповідав Артем Селіванов, учасник 
команди «Запорожский вектор – Машинка - ЗНТУ»

Вітаємо учасників команди за гарний виступ та бажаємо їм натхнення і 
творчих успіхів. Ми пишаємося тим, що в ЗНТУ навчаються такі талановиті 
студенти!

Катерина Шапка, Наталія Ткачова

інтелектуальна гра – БреЙн-ринг

26 жовтня 2013 року у Запорізькому обласному центрі молоді Запорізь-
кої обласної ради пройшов турнір з гри «Брейн-ринг», де взяли участь сту-
денти запорізьких вишів, зокрема представники ЗНТУ.

Кожен ВНЗ зібрав свою кмітливу молодь у команди:
Група А: «Борода Онотоле», «Фемида», «Мама семи инженер», «In •	
TEAM»;
Група Б: «Гиперболоиды», «Без маникюра», «Гидрознайки», «Знато-•	
ки»;
Група В: «Полный привод 6х6», «Брэйн Тристер», «Команда имени  •	
Аненкова», «Машинка», «Карапузы». Група В об’єднала команди 
ЗНТУ та наших коледжів.

Отже, гра розпочалася! Перший раунд – змагання один на один. Дві 
команди-суперниці розмістилися за столами зі спеціальними кнопками, на 
які учасники повинні були натиснути якнайшвидше. Ведучий озвучував за-
питання, й одразу розпочинався відлік часу. Яка з команд відповість першою 
та ще і влучно – отримує бал! За неправильну відповідь іншій команді дода-
ється 20 секунд на роздуми і можливість правильно відповісти.

У фінал вийшли команди: Група А - «In TEAM», Група Б - «Без маникю-
ра», Группа В - «Полный привод 6х6» – вони посіли перші місця.

Наша команда «Полный привод 6х6» була представлена студентами чет-
вертого курсу транспортного факультету. Всю гру хлопці та дівчата трима-
лися добре, швидко орієнтувалися, підтримували один одного – грали, як 
справжня команда! За підсумками гри «Полный привод 6х6» посіла 3 місце 
серед учасників останнього змагання, фіналу.

Діана Железнякова,Сніжана Вичужаніна,


