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«МАШИНКА» – З ВIРОЮ
В НАЙКРАЩЕ!

4 березня 2014 р. на базi Запорiзько-
го нацiонального технiчного унiвер-
ситету вiдбулася учнiвська рада, де
ректор «Машинки» Сергiй Борисович
Бєлiков представив на розгляд низ-
ку важливих питань: участь пред-
ставникiв «Машинки» в координацiй-
нiй нарадi в Києвi, участь у мiжна-
родному форумi в Санкт-Петербурзi,
робота лiтньої школи, вивчення пита-
ння стосовно подвiйних дипломiв та
написання листiв до унiверситетiв-
партнерiв.

Сергiй Борисович наголосив на
актуальностi та необхiдностi мiжре-
гiональної спiвпрацi мiж ВНЗ, до якої
входять: обмiн студентами, спiльнi
культурнi заходи та дозвiлля.

Були врученi стипендiї Запорiзь-
кої обласної державної адмiнiстрацiї
та мiського голови.

Наталiя Баранник,
ст. гр. ГП-213

У ЗНТУ ПРОВЕДЕНО ТРЕНIНГ
«ОСОБЛИВОСТI

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ»

26.02.2014 р. у Запорiзькому на-
цiональному технiчному унiверситетi
вiдбувся тренiнг щодо особливостей
працевлаштування випускникiв з чи-
сла сирiт у 2014 роцi.

На тренiнгу органiзатори ознайо-
мили випускникiв iз законодавчою
системою розподiлу студентiв ден-
ної форми навчання та нормативно-
правовою базою з питань працевла-
штування; про отримання студента-
ми з числа сирiт матерiальної допо-
моги вiд ВНЗ у зв’язку з працевла-
штуванням; надана також консуль-
тацiя з питань оформлення власного
резюме; були анонсованi вакансiї вiд
потенцiйних роботодавцiв.

Центр сприяння працевлаштуванню
випускникiв ЗНТУ

ПЕРШI ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТIВ ЗНТУ НА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ
КОНКУРСАХ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБIТ 2014 РОКУ

Згiдно з наказом МОН України
№1281 вiд 09.09.2013 р. «Про прове-
дення Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робiт з природни-
чих, технiчних та гуманiтарних наук
2013/2014 н.р.» у березнi-квiтнi 2014
року базовими ВНЗ України проводя-
ться пiдсумковi конференцiї конкур-
сiв. Кожен студент-переможець I ета-
пу конкурсу мав змогу надiслати до
базового унiверситету результати сво-
їх наукових дослiджень у виглядi нау-
кової роботи. Щороку базовi ВНЗ зби-
рають представникiв студентства та
наукової спiльноти з багатьох регiонiв,
тому що доповiдi учасникiв конферен-
цiй цiкавi та викликають жвавий iнте-
рес у слухачiв пiд час дискусiй. Ви-
ступи супроводжуються графiчними
матерiалами та комп’ютерними пре-
зентацiями, що покращує сприйнят-
тя матерiалу. Основнi положення кра-
щих конкурсних робiт рекомендую-
ться до впровадження у практичну дi-
яльнiсть, а також у навчальний про-
цес.

13-14 березня 2014 р. у Терно-
пiльському нацiональному технiчно-
му унiверситетi iм. I. Пулюя вiдбув-
ся II етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робiт у галузi
«Зварювання». На пiдсумкову конфе-
ренцiю конкурсу були запрошенi авто-
ри кращих робiт, серед яких були сту-
денти групи IФ-310 Денис Воронiн та
Анатолiй Бусов (наук. керiвник обох
студентiв – О.Г. Биковський, профе-
сор кафедри ОТЗВ). Денис пiдготував
доповiдь за темою роботи «Температу-
ра та будова частинок при плазмово-
му напиленнi струмоведучим дротом»
та був вiдзначений Грамотою. Анато-
лiй виступив з доповiддю «Вплив ста-
ну поверхнi твердого тiла на характе-
ристики змочування його розплавом» i
був нагороджений Дипломом II ступе-
ня Всеукраїнського конкурсу студент-
ських наукових робiт у галузi «Зварю-
вання».

14 березня 2014 року в Харкiв-
ському нацiональному автомобiльно-
дорожньому унiверситетi вiдбувся II
етап Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робiт зi спецiаль-
ностi «Економiка транспорту та зв’яз-
кiв». Цього року 92 студенти з 25 ВНЗ

України надiслали на конкурс 80 нау-
кових робiт. Серед претендентiв у пе-
реможцi, якi були запрошенi на пiд-
сумкову конференцiю, виступила сту-
дентка ЗНТУ Iнна Корейба (гр. МТУ-
210) з роботою «Формування загаль-
ноосвiтнього та квалiфiкацiйного рiв-
ня трудового потенцiалу України» (на-
ук. керiвник – Д.В. Василичев, доцент
кафедри УПiЕП), у якiй було розгля-
нуто: теоретичну сутнiсть формуван-
ня освiтнього рiвня трудового потенцi-
алу; проведено аналiз освiтнього роз-
витку фахiвцiв галузi транспорту та
зв’язкiв України; запропоновано шля-
хи пiдвищення освiтнього рiвня тру-
дового потенцiалу майбутнiх фахiвцiв
галузi транспорту та зв’язкiв Украї-
ни. Iнна була нагороджена Дипломом
III ступеня Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робiт зi спе-
цiальностi «Економiка транспорту та
зв’язкiв».

14-15 березня 2014 року у Схiдно-
європейському нацiональному унiвер-
ситетi iм. Лесi Українки (м. Луцьк)
вiдбувся II етап Всеукраїнського кон-
курсу студентських наукових робiт за
напрямом «Юридичнi науки». На пiд-
сумкову конференцiю конкурсу були
запрошенi автори кращих робiт, серед
яких були двоє студентiв ЗНТУ: Тетя-
на Нiкiтiна (гр. ГП-110) та Владислав
Квiтко (гр. ГП-112). Тетяна пiдготува-
ла доповiдь за темою наукової роботи
«Кримiнально-правова характеристи-
ка порушення таємницi листування,
телефонних розмов, телеграфної чи
iншої кореспонденцiї, що передаються
засобами зв’язку або через комп’ю-
тер» (наук. керiвник – Д.С. Шиян, до-
цент кафедри «Правознавство») i була
вiдзначена Грамотою. Владислав ви-
ступив з доповiддю на тему «Вiдпо-
вiдальнiсть за невиконання обов’язкiв
по догляду за дитиною або за особою,
щодо якої встановлена опiка чи пiклу-
вання» (наук. керiвник – Ю.В. Фiлей,
завiдувач кафедри «Правознавство»).
За ґрунтовну та логiчну доповiдь жу-
рi конкурсу нагородило Владислава
Дипломом IIIступеня Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових ро-
бiт за напрямом «Юридичнi науки».

Лабораторiя доаспiрантської пiдготовки
та роботи з обдарованою молоддю
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До 200-рiччя вiд дня народження Тараса Шевченка

НАЦIЯ ЯК ПЕРШООСНОВА ДЕРЖАВИ В ПОЕЗIЇ Т. ШЕВЧЕНКА

Ще малим хлопченям вирушив колись
майбутнiй український поет у дорогу,
аби побачити тi залiзнi стовпи, що пiд-
пирають небо. Не одну гору в собi й по-
за собою довелося подолати, але все-
таки Шевченко знайшов тi три стов-
пи, три субстанцiї, на яких тримається
свiт духовний. Це – Бог, людина i на-
цiя. Цi три першооснови проголошенi в
«Кобзарi» вершинними, а осягнення їх
i служiння їм – сенсом життя i щастя.

На думку поета, людина може iсну-
вати як Людина, iстота одухотворе-
на, лише в середовищi своєї нацiї.
За визначенням науковцiв, нацiя – це
«спiльнiсть людей, яка складалася на
базi спiльної економiки, мови, терито-
рiї, культури, свiдомостi». Для Шев-
ченка в сутi своїй нацiя – це колектив-
на, спiльна для предкiв i нащадкiв ду-
ша народу й тiєї землi, на якiй вiн жи-
ве. Тiлом нацiональної душi й одноча-
сно струною, що поєднує з нею душу
кожного окремого представника нацiї,
є Слово, Мова. Тому автор «Кобзаря»
закликає українських лiтераторiв зро-
бити однозначний, безповоротний ви-
бiр: «А на москалiв не зважайте, нехай
вони собi пишуть по-своєму, а ми по-
своєму. I у їх народ i слово, i у нас на-
род i слово. А чиє краще, нехай судять
люди».

У Шевченка нацiя – то золотий згу-
сток людських душ, вiчний, як сама
душа. Тому поет признається в любовi
не людинi, не людству, а нацiї:

Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю!

Не випадково поет заповiдає похо-
вати його саме на могилi (у «Кобзарi»
це символ нацiональної душi), «серед
степу широкого» (якраз земля, рiль-
ництво, краєвид оформили нашу душу
такою, якою вона є, а не iнакшою), «на
Вкраїнi милiй».

Благоговiйну, всепереможну любов
до рiдної нацiї, Батькiвщини Шевчен-

ко повнiстю успадкував вiд народу, що
залишив нащадкам свої безсмертнi пi-
снi та думи.

Не знаю, чи iснує ще деiнде фоль-
клор, в якому звучав би з такою си-
лою патрiотичний мотив. Гине на чу-
жинi молодий козак i просить насипа-
ти над ним високу могилу й посадити
на нiй червону калину:

Будуть пташки прилiтати
Калиноньку їсти, –
Будуть менi приносити
З України вiсти.

Це слова з пiснi «Стоїть явiр над во-
дою», Шевченковою улюбленою.

Давня українська балада повiдує
про те, як лiтня жiнка, вивезена тур-
ками в ясир, попала в служки до рiдної
доньки, котру ще маленькою викрали
яничари. Пiзнавши матiр, дочка запи-
тує:

Чи будете панувати,
Чи пiдете в свiй край бiдувати?
На що мати каже:
Я не хочу панувати –
Пiду в свiй край бiдувати.

Закономiрно Шевченко вважає най-
бiльшою трагедiєю українцiв не еконо-
мiчне гноблення, бо то вже наслiдок,
а те, що живуть «на нашiй – не своїй
землi».

Людинi, а отже, й нацiї Богом дано
право вибирати, визначати свою долю.
Шевченко пiдкреслює: так, у нашiй бi-
дi виннi окупанти, але насамперед ми
самi. Винна давня козацька елiта, що
волiла краще стати «гряззю Москви,
варшавським смiттям», анiж обороня-
ти свою нацiю, гинути за неї (Кисе-
лi, Ґалаґани, Кочубеї, Самойловичi...).
До речi, i Б. Хмельницьким Шевчен-
ко захоплюється, оскiльки той приче-
тний до становлення Української дер-
жави, але засуджує, оскiльки вiн не
вберiг цю державу («Розрита могила»,
«Великий льох», «Стоїть в селi Субо-
товi...», «За що ми любимо Богдана...»,
«Якби-то ти, Богдане п’яний...»). Вин-
нi сучасники, ота «братiя», яка, бачачи
загарбницьку сваволю, «мовчить собi,
витрiщивши очi! Як ягнята!» «Нехай, –
каже. – Може так i треба».

Особливе занепокоєння й розпач ви-
кликають у поета все частiшi вияви
малоросiйства – мутацiї української
душi, адже це достеменна ознака оста-
точної загибелi нацiї. Землячки, що
стали «няньками, дядьками отечества
чужого», для Шевченка на просто не-
нависнi, як «смердячий гнiй», а вели-
кий бiль, трагедiя:

От i братiя сипнула
У сенат писати
Та пiдписувать – та драти

I з батька, i брата.
А меж ними i землячки
Де-де проглядають.
По-московськи так i рiжуть,
Смiються та лають
Батькiв своїх, що змалечку
Цвенькать не навчили.

...

Україно! Україно!
Оце твої дiти,
Твої квiти молодiї,
Чорнилом политi.
Московською блекотою
В нiмецьких теплицях
Заглушенi!.. Плач, Украйно!
Бездiтна вдовице!

На думку Шевченка, найпiдлiша,
непростима зрада – це зрада матерi й
материзни (рiдної нацiї), надто ж ко-
ли вони в смертельнiй бiдi. Такого зра-
дника зрiкається, вiдгортає вiд себе
небо i земля:

Бо хто матiр забуває,
Того Бог карає,
Того дiти цураються,
В хату не пускають.
Чужi люди проганяють,
I немає злому
На всiй землi безконечнiй
Веселого дому.

Тут Шевченко невмолимий i непо-
хитний, як у жодному iншому питан-
нi: найменше, навiть несвiдоме поту-
рання загарбникам, що прийшли роз-
п’ясти, знищити твiй народ, розцiню-
ються як страхiтливий грiх. У мiсте-
рiї «Великий льох» Господь жахливо
карає трьох дiвчаток-дiтей: позбавляє
їх життя, а душi не пускає в рай, аж
поки москаль «розкопа великий льох»;
тобто душi окремих українцiв не упо-
кояться, доки вороги не знищать саму
українську душу або вона не прокине-
ться вiд летаргiйного сну.

Краще осягнути сутнiсть грiха, вчи-
неного трьома душами, допомагає нам
iнший вiрш поета – думка «За байра-
ком байрак. . . ». З могили встав козак i
сумно спiває-жалiється:

«Наносили землi
Та й додому пiшли,
I нiхто не згадає.
Нас тут триста, як скло,
Товариства лягло,
I земля не приймає.
Як запродав гетьман
У ярмо християн,
Нас послав поганяти.
По своїй по землi
Свою кров розлили
I зарiзали брата.
Крови брата впились
I отут полягли
У могилi заклятiй».
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Це ще одне пiдтвердження: шевчен-
кiвське свiтобачення цiлком виростає з
народного. Адже в народi було пошире-
не вiрування, що людей, котрi «зарiза-
ли брата, крови брата впились», нiхто
їх не згадає, вони – навiки проклятi.

У вiршi «Гоголю» Шевченко наго-
лошує: краще батьковi самому зарiза-
ти сина-зрадника, як ростити, а потiм
продавати москалевi, – тобто нацiоцен-
тризм навмисно доведено до трагiчно-
го апогею, аби збудити читачеве серце
шоком, вiдкрити перед ним усю гли-
бiнь, життєву значимiсть проблеми.

Найжахливiше вiщування звучить
у подражанiї Осiї. Це бачення кари Бо-
жої, що спаде на українцiв, якщо не
збережуть своєї нацiї (душi):

Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землi...

Тим, що не збулося це пророцтво,
треба завдячувати незламностi духу
Шевченка й усiх ним пробуждених на-
ступникiв у боротьбi за нацiональне
визволення.

У Шевченковiй системi оцiнних ко-
ординат «лицарями великими, Богом
не забутими», єдиними «козаками се-

ред мiлiона свинопасiв» є саме тi, хто
встає на захист своєї поневоленої на-
цiї. Немає значення, чи то українцi, чи
чехи, чи кавказькi горцi.

Провiдна iдея поеми «Гайдамаки» –
це благоговiння перед святим подви-
гом предкiв (справжнiх, у Шевченко-
вому розумiннi цього слова, козакiв),
якi повстали за Україну й загинули за
неї, ще раз пiдтвердили, що ми таки
Люди, а не лише малороси-гречкосiї й
покiрнi ягнята, «раби незрящi».

Правда, гайдамаки порушили закон
золотої середини, на слiпу жорстокiсть
вiдповiли слiпою жорстокiстю, чого по-
ет не схвалює. Проте вiн прославляє
гайдамакiв, пiдкреслює, в чому саме
їхнiй подвиг i святiсть, захищає їхнє
лицарське ймення вiд наклепiв, що
«гайдамаки не воины – разбойники,
воры, пятно в нашей истории. . . »:

Брешеш, людоморе!
За святую правду-волю
Розбойник не стане,
Не розкує закований
У вашi кайдани
Народ темний, не зарiже
Лукавого сина,

Не розiб’є живе серце
За свою країну.

На думку Шевченка, найголовнi-
шою для народу є iдея нацiонально-
го єднання: ми зможемо розкувати-
ся, тiльки братаючись. Наш спiльний
порятунок, i захист, i мета – Україн-
ська Соборна Самостiйна Демократи-
чна Держава. Цю думку поет прагне
донести до кожного земляка своїм «Ко-
бзарем», зокрема «Посланiєм. . . »:

В своїй хатi своя й правда,
I сила, i воля.

Шевченко був саме нацiоналiстом,
але заперечував iдею нацiональної ви-
нятковостi, замкнутостi, не був ксено-
фобом. Шевченко був носiєм, iдеоло-
гом нацiоналiзму, єдино прийнятного
для української душi – демократично-
го, тобто визнавав необхiднiсть iсну-
вання людини тiльки в рамках нацiї,
пропонував однакову цiннiсть усiх на-
цiй, їх всебiчну розбудову; обстоював
творення нацiональних держав, дру-
жбу (братолюбiє) мiж ними.

Катерина Бондарчук,
завiдувач кафедри ЗМП

«Щ И Т» У Н I В Е Р С И Т Е Т У

Студентська дружина з охорони
громадського порядку ЗНТУ «Щит»
бере свiй початок з 1995-го року. Iнi-
цiаторами створення цiєї дружини ви-
ступив студентський сектор профко-
му ЗДТУ на чолi з тодiшнiм головою
Iгорем Вiкторович Мещаном. Першим
командиром СД «ЩИТ» став засту-
пник голови студсектору профкому
Василь Федорович Дєвочкiн.

До складу «ЩИТа» входять сту-
денти старших курсiв, що пiсля успi-
шного проходження «курсу молодого
бiйця», складання iспитiв, присяги на
вiрнiсть отримують право бути повно-
цiнними учасниками структури.

У 1999 роцi очолив СД «Щит» Воло-
димир Анатолiйович Пiлiшенко, який
до сьогоднiшнього дня успiшно за-
ймається професiйною пiдготовкою та
пiдтриманням «бойового духу» уча-
сникiв дружини. Пiд його керiвни-
цтвом зараз працюють близько трьох
десяткiв «бiйцiв» з рiзних факульте-
тiв.

Поле дiяльностi «ЩИТовцiв» ду-
же широке: охорона громадського по-
рядку на територiї унiверситету пiд
час проведення масових заходiв, всту-
пних iспитiв для абiтурiєнтiв; робо-
та з профiлактики злочинiв та пра-
вопорушень, забезпечення порядку на
рiзноманiтних спортивно- культурно-
масових заходах як унiверситетсько-

го, так i мiського значення. Прису-
тнiсть на iграх з гандболу, баскетбо-
лу та пiд час проведення ряду кон-
цертiв студентської творчостi. Iного-
роднi студенти мають змогу побачити
наших «ЩИТовцiв» на територiї гур-
тожиткiв з регулярними рейдами з
представниками профкому i дирекцiї
студмiстечка. Вони також спiвпрацю-
ють з правоохоронними органами.

Представники «ЩИТа» постiйно успi-
шно беруть участь у змаганнях з
рукопашного бою. Пiд час бороть-
би на вiдкритому чемпiонатi України
«Спас-2013», який вiдбувся 21 грудня
2013, представники нашого унiверси-
тету посiли призовi мiсця, зокрема
перше мiсце отримали Д.С. Левчен-
ко (IФ-510), А.Ф. Фiлоненко (УФКС-
128), О.М. Конюшкевич (М-218), дру-
ге мiсце – В.В. Грачов та почесне тре-
тє – Т.Р. Джаббаров (КПУ).

Олександр Прохорович,
ст. гр. ГП-411

НОВI ПIДХОДИ
У НАВЧАННI

На кафедрi фiлософiї ЗНТУ вiдбу-
лося тематичне науково-пiзнавальне
та навчально-виховне заняття на те-
му «Iсторичнi типи систем людського
знання про свiт», яскравим елементом
якого була тематична розробка «Релi-
гiйна та соцiально-полiтична рефор-
ма в епоху правлiння давньоєгипет-
ського фараона XVIII династiї Ехна-
тона». Захiд вiдбувся на базi гуманi-
тарного та гуманiтарно-правового фа-
культетiв ЗНТУ за участi спiвробiтни-
цi ЗНУ Олени Павлiвни Хлистун, яка
представила загальну характеристи-
ку культурних вiдносин Стародавньо-
го Вавилону i Єгипту та виконала дав-
ньоєгипетський тенець «змiї». Студен-
ти жваво обговорювали, що засновни-
ком реформ був не сам фараон, а його
чарiвна дружина Нефертiтi.

Викладач кафедри фiлософiї Воло-
димир Гордiйченко в образi фарао-
на Тутанхамона представив експона-
ти виставки, що супроводжувала за-
няття: малюнки й репродукцiї вiдпо-
вiдної тематики, банкноти грошей су-
часної Арабської Республiки Єгипет, а
також окрасу цiєї виставки – скуль-
птуру фараона-реформатора в повний
зрiст.

Володимир Гордiйченко,
викладач кафедри «Фiлософiя»



4 IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК 28 березня 2014 р.

ПIДСУМКИ I ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛIМПIАД

Згiдно з наказом Мiнiстерства
освiти i науки України №1820 вiд
23.12.2013 року «Про проведення Все-
української студентської олiмпiади у
2013/2014 навчальному роцi» кафе-
драми Запорiзького нацiонального те-
хнiчного унiверситету було проведено
I етап Всеукраїнських студентських
олiмпiад з предметiв та спецiально-
стей, а саме такi олiмпiади: «Двигу-
ни внутрiшнього згорання», «Колiснi
та гусеничнi транспортнi засоби»,
«Органiзацiя перевезень i управлiння
на транспортi», «Органiзацiя i регу-
лювання дорожнього руху», «Транс-
портнi системи», «Теоретична ме-
ханiка», «Опiр матерiалiв», «Техно-
логiя машинобудування», «Металорi-
зальнi верстати та системи», «Вза-
ємозамiннiсть, стандартизацiя та
технiчнi вимiрювання», «Пiдйомно-
транспортнi, дорожнi, будiвельнi,
мелiоративнi машини i обладнання»,
«Деталi машин», «Обробка металiв
тиском», «Математика», «Теорети-
чнi основи електротехнiки», «За-
гальна електротехнiка», «Техноло-
гiя виробництва силових трансфор-
маторiв», «Iнженерне проектуван-
ня електричних машин та транс-
форматорiв», «Електромеханiка»,

«Енергетичний менеджмент», «Еле-
ктротехнiчнi системи», «Англiйська
мова», «Французька мова», «Маши-
ни i технологiї ливарного виробниц-
тва», «Фiзичне матерiалознавство»,
«Охорона працi», «Безпека життє-
дiяльностi», «Комп’ютернi науки»,
«Менеджмент», «Маркетинг», «Еко-
номiчна теорiя», «Фiнансовий облiк
i аудит», «Теорiя i практика пере-
кладу», «Iсторiя України», «Україн-
ська мова», «Фiзичне виховання», «Фi-
зична реабiлiтацiя», «Мiжнародний
туризм», «Правознавство», «Психо-
логiя», «Соцiальна робота», «Теорiя i
практика журналiстики», «Iсторiя
української журналiстики», «Лiте-
ратурна праця журналiста», «Мето-
дика викладання фахових дисциплiн».

Загалом в унiверситетських олiм-
пiадах взяли участь 1406 студентiв,
переможцями стали 148 студентiв, з
яких 115 рекомендованi для участi в
II етапi Всеукраїнських студентських
олiмпiад з предметiв та спецiально-
стей, що будуть проводитися впро-
довж березня-травня 2014 року базо-
вими ВНЗ. та роботи з обдарованою
молоддю.

Лабораторiя доаспiрантської пiдготовки та
роботи з обдарованою молоддю

«ШКОЛА ВОЖАТИХ» ЧЕКАЄ НА ТЕБЕ!

Ця стаття присвячена проведенiй
днями презентацiї, тематикою якої
стало навчання в «Школi вожатих» з
подальшою можливiстю обiйняти по-
саду вожатого в мережi розвиваючих
таборiв TerraUnique.

До цiєї мережi входять такi вiдомi
табори, як:«i&Camp» – табiр у стилi
ВАУ (рiк вiдкриття – 2012); «Кака-
ду» – табiр активних пригод (рiк вiд-
криття – 2008); «Мандарин» – табiр
у стилi шоу (рiк вiдкриття – 2006).

На презентацiї розповiли про пе-
реваги цих таборiв, про iнновацiйний
пiдхiд до виховання дiтей та особливо-
стi пiдготовки вожатих. Головна пере-
вага органiзацiй TerraUnique – це по-
єднання свободи, розвитку i комфор-
ту. Фiлософiя цих таборiв грунтується
на тому, щоб донести дитинi, що во-
на вiльна. Та кордони – це не пере-

шкоди, якi потрiбно подолати, а орiєн-
тир, який вказує на межi комфортного
iснування.

Дiти можуть прокидатися тодi, коли
виспалися, їсти те, що виберуть, за-
йматися тим, чим вирiшили самi, ку-
патися в морi або басейнi. «У наших
таборах принципово новий пiдхiд до
органiзацiї дитячого вiдпочинку, де дi-
ти – основнi клiєнти.

Органiзатори презентацiї запропо-
нували студентам спробувати себе в
цiкавiй ролi вожатого в одному з унi-
кальних дитячих таборiв вiдпочинку,
тим самим отримавши колосальний
досвiд вiд спiлкування з дiтьми i на-
вчившися знаходити вихiд з усiляких
життєвих ситуацiй стосовно того са-
мого спiлкування.

Артем Каряка,
ст. гр. Е-510

СТУДВЕСНА — 2014

Весна – найпрекраснiша пора року! Во-
на приносить iз собою не тiльки дов-
гоочiкуване тепло, а й чудовий унiвер-
ситетський конкурс – «Студентська ве-
сна».

28.02.2014 р. в актовiй залi Запорiзь-
кого нацiонального технiчного унiвер-
ситету вiдбувся концерт, учасниками
якого були студенти факультетiв Iнсти-
туту управлiння i права. Органiзатора-
ми його проведення стали Яна Покоти-
ло, Тамирлан Байрамов, Анна Тупiцина
та Ольга Соколова.

Робота i талант студентiв були оче-
видними, адже кожен постарався пока-
зати, на що вiн здатен. Чудовий україн-
ський танок, iнструментальна музика,
сольнi номери, акробати, пантомiма, ви-
ступ команди КВК «Порт 777» створю-
вали присутнiм веселий настрiй та да-
рували незабутнi враження.

В унiверситетi був вiдкритий мiнi-
музей, у якому було продемонстрова-
но деякi студентськi нагороди: кубки,
грамоти, дипломи, медалi. Також бу-
ла представлена фотовиставка студен-
тки ЗНТУ. “Весна – пора кохання” – у
цьому музеї пiд такою назвою був ство-
рений куточок з романтичними речами,
принесиними всiма охочими.

Юлiя Цвiтанська,
ст. гр. ГП-423

УВАГА КОНКУРС!
Запорiзький нацiнальний технiчний
унiверситет оголошує конкурс на

замiщення вакантних посад:

завiдувача кафедри «Будiвельного ви-
робництва та управлiння проектами»

–1;

професора кафедри «Будiвельного ви-
робництва та управлiння проектами»

–1;

доцента кафедри «Будiвельного ви-
робництва та управлiння проектами»

–3;

старшого викладача кафедри «Будi-
вельного виробництва та управлiння
проектами»

–2;

старшого викладача кафедри «Соцi-
альна робота»

–1;

старшого викладача кафедри «Теоре-
тична та загальна електротехнiка»

–1;

викладача кафедри «Загальна фiзика» –1;
старшого викладача кафедри «Мета-
лорiзальнi верстати та iнструмент»

–1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу в
газетi. Документи подаються на iм’я ректора унiверситету. Заяву
перед поданням необхiдно зареєструвати у вiддiлi дiловодства

унiверситету.
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