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ВIВАТ «МАШИНКО» !

18 листопада з нагоди 114-
рiчницi рiдного унiверситету вiд-
бувся святковий концерт. З вiталь-
ним словом виступили ректор Сер-
гiй Борисович Бєлiков i голова За-
порiзької обласної ради Вiктор Ме-
жейко. Вони привiтали викладачiв,
спiвробiтникiв i студентiв ЗНТУ,
побажали здоров‘я, творчої насна-
ги й нових звершень. Було вручено
фахiвцям, якi просувають вперед
науку й технологiї. Декан транс-
портного факультету Володимир
Козирєв удостоєний ордена «За зас-
луги перед Запорiзьким краєм» I
ступеня, декан машинобудiвного
факультету Василь Глушко – орде-
на «За заслуги перед Запорiзьким
краєм» II ступеня, декан гуманiтар-
ного факультету Микола Дєдков
– ордена «За заслуги перед Запо-
рiзьким краєм» III ступеня. Почес-
ними грамотами та грамотами За-
порiзької обласної ради нагородже-
нi перший проректор Володимир
Прушкiвський, завiдувачi кафедр
Жанна Нестеренко, Олександр Не-
стеров, вченi Андрiй Сосик, Сергiй
Дядя, завiдувачi лабораторiй Ва-
лерiй Завгороднiй, Валентин Чор-
ний й старший лаборант Тетяна
Зав‘язун.

МIЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ CERES

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет бере активну участь у реа-
лiзацiї мiжнародного проекту «Сenters
of Excellence for young RESearchers»
(CERES) програми «Tempus» Євро-
пейської Комiсiї (реєстрацiйний но-
мер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-
TEMPUS-JPHES).

Головною метою проекту є покращен-
ня умов для проведення дослiджень мо-
лодими вченими вiдповiдно до науково-
дослiдної та iнновацiйної концепцiї та ре-
алiзацiя програми партнерства мiж пiд-
приємствами та унiверситетами з країн
ЄС, Бiлорусi та України.

28-29 квiтня 2014 р. представники За-
порiзького нацiонального технiчного унi-
верситету: координатор проекту, профе-
сор, д.т.н. С.О. Субботiн та експерт про-
екту, доцент, к.т.н. А.О. Олiйник – вiд-
вiдали Жилiнський унiверситет (м. Жи-
лiна, Словацька Республiка), де взяли
участь у стартовiй нарадi за проектом
разом iз представниками унiверситетiв-
партнерiв iз м. Жилiна (Словаччина),
м. Брно (Чехiя), м. Падеборн (Нiмеч-
чина), мiст Гомель, Брест, Мiнськ (Бi-
лорусь) та мiст Київ i Днiпропетровськ
(Україна).

Нараду вiдкрили з привiтальними
словами до учасникiв проекту ректор
Жилiнського унiверситету, проф., док-
тор фiлософiї Т. Чорейова, декан фа-
культету управлiння та iнформатики
проф., доктор фiлософiї Е. Кршак та
координатор проекту вiд Жилiнського
унiверситету проф., доктор фiлософiї
К. Матiашко. Учасники ознайомилися
з основними завданнями проекту та пла-
новими засобами їх досягнення та кон-
тролю, визначили прiоритетнi дiї на най-
ближчий час.

Представники партнерських унiверси-
тетiв виступили з презентацiями. Зокре-
ма, у доповiдi проф. С.О. Субботiна бу-
ло представлено дiяльнiсть як ЗНТУ в

цiлому, так i – ради молодих учених i
спецiалiстiв. Були зазначенi проблеми
забезпечення доступу молодих науков-
цiв з пострадянських країн до наукових
цифрових бiблiотек та низька кiлькiсть
закордонних публiкацiй у партнерських
унiверситетах з СНД.

Розглянуто та пiдтримано пропози-
цiї Жилiнського унiверситету щодо ор-
ганiзацiї та видання на його базi нового
наукового журналу для публiкацiї ре-
зультатiв дослiджень молодих учених
партнерських унiверситетiв.

Представник ЗНТУ проф. С.О. Суббо-
тiн також працював у складi програмно-
го комiтету Мiжнародної наукової кон-
ференцiї з цифрових технологiй «Digital
Technologies–2014» (м. Жилiна, 9-11 ли-
пня 2014 р.) та запрошений до подальшої
роботи у конференцiї, що проводитиме-
ться наступного року пiд егiдою IEEE та
ESRA, публiкацiї у збiрнику якої входи-
тимуть до наукометричної бази SCOPUS
та цифрової бiблiотеки IEEE.

У Жилiнському унiверситетi 30-31
жовтня 2014 р. вiдбулася друга нарада за
проектом, у якiй вiд Запорiзького нацiо-
нального технiчного унiверситету взяли
участь професор С.О. Субботiн та до-
цент А. О. Олiйник. На нарадi було укла-
дено договiр про спiвпрацю мiж ЗНТУ та
Жилiнським унiверситетом щодо реалi-
зацiї проекту. Були обговоренi питання
створення веб-порталу для органiзацiї
роботи та взаємодiї молодих учених при
проведеннi наукових дослiджень.

Представниками ЗНТУ запропонова-
но систему критерiїв оцiнювання якостi
роботи порталу, подано пропозицiї з його
реалiзацiї та особливостей впроваджен-
ня в умовах регiональної специфiки. До-
робок представникiв нашого унiверсите-
ту отримав високу оцiнку учасникiв на-
ради. Розглянуто питання щодо надання
партнерським унiверситетам обладнан-
ня за рахунок Європейської комiсiї.

Зокрема заплановано придбання для
ЗНТУ нового комп‘ютерного обладнання.
Завдяки участi Запорiзького нацiональ-
ного технiчного унiверситету в проектi
студенти, аспiранти та викладачi отри-
мають можливiсть представляти резуль-
тати своїх дослiджень широкiй аудиторiї
(як в Українi, так i за кордоном), у тому
числi потенцiйним роботодавцям.

Юрiй Внуков,
спiвкоординатор проекту вiд ЗНТУ,

проректор з наукової роботи
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ПIДСУМКИ ПIВФIНАЛУ СВIТУ ACM-ICPC ТА III ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛIМПIАДИ
З ПРОГРАМУВАННЯ

З 16 по 19 жовтня 2014 року вiдбув-
ся свiтовий пiвфiнал студентської олiм-
пiади з програмування ACM-ICPC по
пiвденно-схiднiй Європi у Вiнницько-
му нацiональному технiчному унiвер-
ситетi (ВНТУ), який проводився одно-
часно з фiналом чемпiонату України
з програмування ACM-ICPC у вищiй
лiзi. За пiдсумками змагань, команда
ZNTU_SetUp показала вiдмiнний ре-
зультат, посiвши 8 призове мiсце в пiд-
сумковiй таблицi пiвфiналу свiту та
7 призове мiсце у фiналi чемпiонату
України у вищiй лiзi, розв’язавши 7 за-
дач з 10, а команда ZNTU_Kappatalize
отримала величезний досвiд та вагомi
практичнi навички участi у пiвфiналi
свiту, що дозволить їм у майбутньому
гiдно представляти ЗНТУ (розв’язавши
3 задачi з 10).

Загалом у пiвфiналi свiту студент-
ської олiмпiади з програмування зма-
галося 76 команд з 8 країн пiвденно-
схiдної Європи. Завдяки всесвiтнiй ме-
режi internet пiвфiнал першостi свiту
проводився паралельно на двох майдан-
чиках: у м. Вiнницi та в м. Бухарестi.
Учасниками вiнницького пiвфiналу свi-
ту стали 34 команди з України та Ту-
реччини, а Бухарестський технiчний
унiверситет прийняв 42 команди з Ру-
мунiї, Албанiї, Туреччини, Сербiї, Бол-
гарiї, Молдови та Македонiї.

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет на олiмпiадi був представ-
лений двома командами: ZNTU_SetUp:
Євген Задорожнiй, Андрiй Безсо-
нов, Вiкторiя Косаренко, КНТ-411;
ZNTU_Kappatalize: Євгенiй Твердохлiб,
КНТ-213, Максим Мiщенко, КНТ-413,
Анжелiка Ковальчук, КНТ-512. Офiцiй-
не вiдкриття пiвфiналу свiту у м. Вiн-
ницi розпочалося вiтальним словом

першого проректора ВНТУ, професора
Олександра Никифоровича Романюка,
та доповiдi директора пiвфiналу свiту,
професора Володимира Iвановича Ме-
сюри.

Пiсля церемонiї вiдкриття олiмпiади
вiдбувся пробний тур (знайомство з си-
стемою проведення олiмпiади). Також
учасникам олiмпiади була запропоно-
вана технiчна доповiдь представника
компанiї Facebook щодо успiшного про-
ходження спiвбесiд в IT-компанiях.

За основним туром змагань можна
було спостерiгати в режимi он-лайн че-
рез мережу internet. Конкурс був до-
волi складним: за 5 годин потрiбно бу-
ло розв‘язати 10 складних i одночасно
цiкавих задач, для чого потрiбнi були
знання не тiльки мов програмування
(С/С++, Java) i математики, а й теорiї
алгоритмiв, теорiї графiв, комбiнатори-
ки, i найголовнiше – володiння нестан-
дартним швидким логiчним мисленням.

При цьому на команду, що склада-
лась iз 3 осiб, був видiлений лише один
комп’ютер, тобто змагання вимагало вiд
учасникiв злагодженої командної спiв-
працi. З результатами учасникiв можна
ознайомитися на сайтi олiмпiади.

У програмi олiмпiади були також пе-
редбаченi наступнi розважальнi захо-
ди: вiдвiдання шоу води, свiтла i му-
зики (свiтло-музичний фонтан Roshen)
у м. Вiнницi, екскурсiя до Художнього
музею ВНТУ, екскурсiя мiстом з вiдвi-
дуванням Музею-садиби М.I. Пирогова
i ставки Гiтлера, змагання з боулiнгу та
iншi.

Водночас у Харкiвському нацiональ-
ному економiчному унiверситетi на базi
кафедри iнформацiйних систем був про-
ведений III (фiнальний) етап всеукраїн-
ської студентської командної олiмпiади

з програмування у другiй лiзi. В олiм-
пiадi взяли участь близько 40 команд
з усiх регiонiв України, якi успiшно ви-
ступили у пiвфiналi чемпiонату Украї-
ни (чвертьфiналi чемпiонату свiту), але
не пройшли вiдбiр до пiвфiналу чемпiо-
нату свiту.

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет на олiмпiадi був представ-
лений командою ZNTU_ByteShift: Ми-
кита Грiшин, Данило Шатохiн, КНТ-
412. За пiдсумками змагань команда
ZNTU_ByteShift, незважаючи на те, що
була представлена у неповному складi,
показала гарний результат, розв’язав-
ши 6 задач з 13. Також слiд зазначити
команду ZNTU_BroForce: Микита Ли-
сенко, Iгор Бiруля, Юлiя Грабовська,
КНТ-423, яка взяла участь у фiналi
України (друга лiга) поза конкурсом
(онлайн), розв’язавши 4 задачi з 13.

Спонсорами олiмпiад виступили
провiднi свiтовi IT-компанiї: IBM,
AM-SOFT, Facebook, Microsoft, WIN
Interactive, Infopulse, Datagroup, Materi-
alise, CDM, ABBYY, EY, Tucha, Ки-
ївстар, ILOGOS, Miratech, 1C, SysIQ,
GlobalLogic, SoftServe, Kaspersky та iн-
шi.

Присутнiсть команд на олiмпiадах
стала можливою завдяки пiдтрим-
цi ректорату та профкому студентiв
ЗНТУ. Загалом, участь у олiмпiадах та-
кого рiвня – це нагода отримати величе-
зний досвiд, адже потрапити до списку
фiналiстiв означає перш за все перемог-
ти самих себе.

Галина Табунщик,
доцент кафедри програмних засобiв,

Наталя Миронова,
старший викладач кафедри програмних

засобiв

П Е РШИ Й 3 D П Р И Н Т Е Р У З Н Т У

Добiгає кiнця другий рiк виконан-
ня проекту Темпус «Модернiзацiя ви-
щої iнженерної освiти в Грузiї, Українi

та Узбекистанi вiдповiдно до техноло-
гiчних викликiв» (530244-TEMPUS-1-
2012-1-SE-TEMPUS-JPCR). За час ви-
конання проекту викладачi унiверси-
тету переймали досвiд європейських
колег, знайомилися з матерiально-
технiчним оснащенням i методичними
матерiалами рiзних унiверситетiв. Про-
грамою проекту передбачалося створе-
ння сучасної лабораторiї вiдповiдно до
сучасних потреб спецiальностi, яка бра-
тиме участь у проектi.

Базовою кафедрою проекту вiд на-
шого унiверситету було обрано кафе-
дру «Металорiзальнi верстати та iнстру-
мент», яка тiсно спiвпрацює з лiдерами
програмного забезпечення, такими як
– Delcam Ltd, Аскон i SolidWorks. З ме-
тою покращення пiдготовки студентiв
у напрямку виготовлення деталей було

прийнято рiшення придбати 3D прин-
тер, який є сучасним засобом матерiа-
лiзацiї моделей.

Принтер придбаний, i вже прово-
дяться пусконалагоджувальнi роботи,
першi моделi вже надрукованi. Технi-
чнi параметри нашого 3D принтера –
це досить велика зона друку (Д×Ш×В
= 220×220×320 мм) i можливiсть вико-
ристовувати такi типи пластику: НВАК,
PHA, ABS, PLA (дiаметр дроту 1.75
мм), а також дiаметр сопла 0,4 мм (в
комплектi змiнне сопло 0,2 мм), товщи-
на шару 0,1-0,4 мм, швидкiсть друку
до 250 мм/с, точнiсть позицiонування
XY вiсь 0,0128 мм, Z вiсь 0.00125 мм,
пiдключення – USB, SD Card, формати
друку STL, GCode, obj, dae , amf.

Вiталiй Клименко, Павло Глушко,
каф. МВ та I
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АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ТЕОРIЇ I ПРАКТИКИ МОВНОЇ КОМУНIКАЦIЇ

6-12 листопада 2014 р. у нашому
унiверситетi з iнiцiативи кафедри за-
гальної мовної пiдготовки вiдбулася
XI Мiжвузiвська наукова конференцiя
студентiв, магiстрантiв, аспiрантiв за
темою «Актуальнi проблеми теорiї i
практики мовної комунiкацiї, лiтерату-
рознавства та перекладознавства», при-
свячена Дню української писемностi та
мови й 200-рiччю вiд дня народження
Т.Г. Шевченка.

На конференцiї було заслухано бага-
то наукових доповiдей, пiзнавальних та
цiкавих своєю новизною, iнформацiй-
ною насиченiстю, майстернiстю презен-
тацiї матерiалу, якi дозволили кожному
учасниковi усвiдомити сучаснi техноло-
гiї переконання в соцiумi та професiй-
нiй сферi, вiдкрити новi гранi творчостi
генiального Т.Г. Шевченка, ознайоми-
тися з рiзними точками зору на можли-
вiсть iснування такої загадкової iсто-
ричної постатi, як Нестор Лiтописець,
у творчостi якого простежуються спе-
цифiчнi риси української мови давно
минулих столiть.

Студенти п‘яти українських та
польського унiверситетiв (iз Запорiж-
жя, Кривого Рогу, Днiпропетровська
i м. Познань) мали змогу обговорити
проблеми про мiсце i роль державної
мови на українському, зокрема обла-
сному телебаченнi, про специфiку мови
економiчних, медичних, технiчних спе-
цiальностей, а також про особливостi
професiй журналiста i перекладача.

Студенти зробили велику самостiй-
ну роботу за допомогою своїх наукових
керiвникiв. Доповiдi студентiв на пле-
нарному i трьох секцiйних засiданнях
– це не курсовi чи дипломнi роботи, а
окрема наукова робота, що вимагала
додаткових зусиль i додаткового часу
та заслуговує на ще вищу оцiнку. Не
всi вишi практикують конференцiї мов-
ної тематики, але студенти цих вишiв
беруть участь у таких конференцiях,
аби бути ерудованими, розвинутими,

освiченими та обiзнаними не тiльки в
своїй сферi.

Цю широкомасштабну подiю висвiт-
лили i запорiзькi ЗМI. Журналiсти обл-
держрадiотелекомпанiї мали змогу оцi-
нити наукову дiяльнiсть студентiв рiз-
них унiверситетiв, взяти iнтерв‘ю в ор-
ганiзаторiв та студентiв, насолодити-
ся експозицiєю сучасної української лi-
тератури та результатами художньої
творчостi студентiв спецiальностi «Ди-
зайн» (портрети Т.Г. Шевченка та iлю-
страцiї до його творiв) i працiвникiв
ЗНТУ, а також пiдготувати iнформа-
цiйне повiдомлення.

З перших хвилин конференцiї ста-
ло зрозумiло, що це не тiльки значна
наукова подiя, яка об‘єднала студентiв
рiзних спецiальностей та вiку, а й нова
сходинка на шляху самовдосконален-
ня та досягнення саме комунiкативного
успiху в майбутнiй професiї. Атмосфе-
ра взаємоповаги, тепла та доброзичли-
востi, створена на конференцiї завдяки
зусиллям її куратора – доцента Ону-
фрiєнко Галини Сергiївни, завiдувача
кафедри загальної мовної пiдготовки
Бондарчук Катерини Сергiївни сприя-
ла самовираженню кожного учасника
i створила умови для набуття нового
комунiкативного досвiду, який буде ви-
користаний i в студентському, i в про-
фесiйному життi.

Сучаснi професiї важко уявити без
публiчних виступiв i дискусiй, отож ця
конференцiя мала велике практичне
значення для всiх її учасникiв. Знання
та досвiд, набутi на науковiй конферен-
цiї, є важливим iнтелектуальним скар-
бом та персональним надбанням кожно-
го студента, якi стануть запорукою i ви-
сокої комунiкативної культури, мовної
освiченостi.

Юлiя Цимбал, Анастасiя Бренер,
ГФ-212,

Арина Стеценко,
ГФ-312

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:

. завiдувача кафедри «Облад-
нання та технологiя зварю-
вального виробництва»

– 1;

. завiдувача кафедри «Двигу-
ни внутрiшнього згорання»

– 1;

. професора кафедри «Мiжна-
роднi економiчнi вiдносини»

– 1;

. доцента кафедри «Журна-
лiстика»

– 1;

. доцента кафедри «Мiжна-
родний туризм»

– 1;

. доцента кафедри «Радiотех-
нiка та телекомунiкацiї»

– 1;

. доцента кафедри «Економiч-
на теорiя та пiдприємниц-
тво»

– 1;

. доцента кафедри «Загальна
фiзика»

– 1;

. доцента кафедри «Управлi-
ння персоналом i економiки
працi»

– 1;

. старшого викладача кафед-
ри «Загальна мовна пiдго-
товка»

– 4;

. старшого викладача кафед-
ри «Електричнi машини»

– 1;

. старшого викладача кафед-
ри «Фiзичне матерiалознав-
ство»

– 1;

. старшого викладача кафед-
ри «Електричнi та електрон-
нi апарати»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Документи
подаються на iм’я ректора унiверситету.
Заяву перед поданням необхiдно зареє-
струвати у вiддiлi дiловодства унiверси-
тету. Адреса унiверситету: 69063, м. Запо-
рiжжя, вул. Жуковського, 64

К О НФ Е Р Е Н Ц I Я О Ч И М А Ї Ї У Ч А С Н И К I В

Дiйсно гiдна органiзацiя конференцiї,
сучасний пiдхiд, широке застосування
на секцiях комп‘ютерних засобiв та на-
очностi (Михайлiченко В.Р., ГФ-322,
ЗНТУ).

Конференцiя була дуже цiкавою. Дя-
кую оргкомiтету за належний рiвень
проведення студентського наукового за-
ходу: чудову робочу атмосферу, плiдну
працю на засiданнi секцiї та добрози-
чливе ставлення. Так тримати! (Чор-
ненька А., 2 курс, ЗДМУ).

Високий рiвень органiзацiї конферен-

цiї. Ми вперше брали участь у науко-
вiй конференцiї i, набувши вже досвi-
ду, плануємо i надалi займатися науко-
вою роботою та вдосконалювати свою
ораторську культуру. (Закарлюка М.П.,
Брикова Г.О., 1 курс, ЗНУ).

Саме творчий запал органiзаторiв
конференцiї дає змогу зацiкавленому
студентству розвивати свої науковi здi-
бностi, презентувати i власнi напрацю-
вання широкому загалу та обмiнювати-
ся знаннями. (Коновальчук А., ГФ-213,
ЗНТУ).

Беру участь у конференцiї третiй рiк
поспiль. Дуже вдячна оргкомiтету кон-
ференцiї за проведення подiбних захо-
дiв, де студенти можуть не лише ви-
ступити з результатами своїх наукових
пошукiв, а й поспiлкуватися. Дякую за
доброзичливе ставлення та пiдтримку.
(Базильова Х., 3 курс, ЗДМУ).

Проведення таких конференцiй на-
дихає студентiв, надає впевненостi i но-
вого iмпульсу в наукових пошуках та
розкриває можливостi для самокритич-
ної оцiнки виконаної наукової роботи.
(Бренер А., ГФ-212, ЗНТУ)
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М У З Е Й Т Е Х Н I Ч Н О Г О П Р О Г Р Е С У

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет у 2015 роцi вiдзначає свою
115-ту рiчницю. Починаючи з 1900 року,
унiверситет має славетну iсторiю. Сьо-
годнi це великий науково-навчальний
комплекс України. У рамках пiдготов-

ки до ювiлею було прийнято рiшення
про створення Музею технiчного про-
гресу ЗНТУ. Створення зовнiшнього
вигляду майбутнього музею було до-
ручено студентам кафедри дизайну. Їх
завдання полягало не лише в звичай-
нiй реконструкцiї музею – потрiбно бу-
ло зробити певний тематичний нахил
з мiнiмальними фiнансовими затрата-
ми. «Незважаючи на маленьку площу
примiщення, ми намагалися вiдтвори-
ти в кожнiй його частинi iнформацiю
про життя кожного факультету», – го-
ворить один з дизайнерiв, що працю-
вав над проектами вiдновлення музею,

Микита Осетров. Також студенти за-
значили, що все обладнання, яке мо-
же знадобитися для вiдтворення музею,
можна створити власноруч на базi ла-
бораторiй унiверситету. Над проектами
оновлення музею працювали: Микита
Осетров, Олена Зорiчева, Ганна Рудчен-
ко, Катерина Павелко, Таїсiя Ярошенко
i Анастасiя Гаврутенко. Змiнюється сьо-
годення. Iсторiя залишається. Бажаємо
нашим талановитим студентам творчої
наснаги для завершення цiєї справи!

Наталiя Деркач,
зав.лабораторiєю технiчного прогресса

ЗНТУ

ВIТАЄМО НАШИХ СПОРТСМЕНIВ IЗ БЛИСКАВИЧНИМ ВИСТУПОМ!

7 листопада студенти Запорiзького
нацiонального технiчного унiверсите-
ту вкотре взяли участь у Чемпiонатi
України серед ВНЗ. На цей раз висту-
пала наша збiрна з аеробiки пiд керiв-
ництвом тренерiв-викладачiв Катерини
Геннадiївни Черненко, Катерини Вiкто-
рiвни Шеховцової, Алiни Iванiвни Ку-
батко.

Нашi студенти змагалися iз пред-
ставниками 24 вишiв України i, звiсно,
гiдно себе показали!

У пiдсумку вийшли такi результа-
ти: «Степ 1» - 1 мiсце, склад коман-

ди: Оксана Плющ, Катерина Черкез,
Марiя Манькова, Олександра Подопри-
гора, Катерина Атаманюк, Єлизаве-
та Троянова, Лейла Шахверанова, Ка-
терина Охрiменко; «Трiо» – 2 мiсце,
склад команди: Оксана Плющ, Кате-
рина Черкез, Олександра Подоприго-
ра; «Денс» – 1 мiсце, склад команди:
Оксана Плющ, Катерина Черкез, Ма-
рiя Манькова, Олександра Подоприго-
ра, Катерина Атаманюк, Єлизавета
Троянова, Лейла Шахверанова, Дар’я
Кравченко, Марiя Касьяненко; «Фанк
1» – 1 мiсце, склад команди: Мари-
на Волкобой, Марiя Гуляєва, Георгiй

Фiлiн, Дар’я Державiна, Марiя Парiй,
Євгенiй Лимаренко, Анна Iванова, Дми-
тро Годз; «Iндивiдуальний виступ» –
1 мiсце: Дар’я Субботiна; «Змiшана
пара» – 1 мiсце: Дар’я Субботiна, Во-
лодимир Виходцев; «Стренфлекс» – 1
мiсце: Олеся Павлєєва; «Стенфлекс» –
2 мiсце: Олександр Муль; Крiм того,
команда «Фанк 2» – 3 мiсце, а коман-
да «Степ 2» – 4 мiсце. Вiтаємо наших
спортсменiв та бажаємо їм нових спор-
тивних успiхiв!

Снiжана Вичужанiна,
РТ-912

Д Е Н Ь Д О Н О РА В З Н Т У

Кажуть, що дiти XXI столiття занад-
то жорстокi та егоїстичнi, в них немає
спiвчуття до болю незнайомих людей,
а серце їх немов алмаз, яким не треба
пишатися, бо вiн твердiший за камiння,
незламнi, як та пиха, котра не дає жа-
лю, змоги зустрiтися з совiстю. Але з
власного досвiду можу довести проти-
лежне!

У вiвторок вiдбулась подiя, котра за-
певнила мене, що реальна близькiсть
виникає лише тодi, коли людина стає
повнiстю вiдкритою. 10-11 листопада
2014 року в Запорiзькому нацiонально-
му технiчному унiверситетi було про-
ведено День донора, де всi охочi та не-
байдужi вiдчули тепло i пiдтримку, а

головне, слова подяки тих, кому вкрай
необхiдна допомога.

Насамперед вражає кiлькiсть людей,
котрi щиро бажають допомогти, якi зна-
ють цiну людському життю: неважливо,
чи це шахтар, чи бармен, чи льотчик,
чи педагог або звичайний пенсiонер.

Усi тi, хто готовий боротися за жит-
тя незнайомої людини, доносять до сер-
дець просту iстину, що без кожного з
вас iснуваня втратить поезiю, неймо-
вiрну красу, у пiснях зникнуть ноти i
народиться пустота, котра стане тим,
що неможливо заповнити, i цього, на
жаль, дотепер нiхто вам не сказав!

Яна Шевченко,
ГФ 922
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