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В i т а н н я з i с в я т а м и

Ш А Н О В Н I Ж I Н К И !

Ви – хранительки нашої духовностi, берегинi нацiональних традицiй, культури.
Приймiть найщирiшi вiтання з нагоди прекрасного весняного свята – Мiжнарод-

ного жiночого дня 8 Березня!
Березень – особлива пора року, бо вiн освячений вашим iменем, бо вiн вiщує

весну в природi, в душах i серцях. Нехай усмiхаються до вас першi веснянi квiти!
Нехай вас завжди оберiгає любов – щира i вiрна, турботлива i надiйна, висока i
мудра, така про яку мрiє кожна з вас.

Будьте завжди усмiхненi, сповненi надiї та оптимiзму!

Ректорат, профкоми

«ДЕНЬ ЗЛУКИ – ТРИМАЙМОСЯ ЗА РУКИ!»

22 сiчня урочисто був вiдзначе-
ний День Соборностi України. Запо-
рiжцi традицiйно вiдсвяткували його,
об‘єднавши живим ланцюгом обидва бе-
реги рiдного мiста по греблi «Днiпро-
ГЕС».

В акцiї «День злуки – тримаймося за
руки» взяли участь кiлька сотень лю-

дей рiзного вiку, серед яких i студенти
Запорiзького нацiонального технiчного
унiверситету. Люди одночасно вийшли
з Лiвого та Правого берегiв Днiпра, три-
маючи блакитну та жовту стрiчку, а ко-
ли зустрiлися, разом попрямували до
парку Металургiв, де пройшов святко-
вий флешмоб: всi областi символiчно
об‘єдналися в єдину країну!

З iнiцiативи Запорiзької обласної дер-
жавної адмiнiстрацiї до органiзацiї такої
масштабної акцiї було залучено спiвро-
бiтникiв Запорiзької обласної бiблiоте-
ки для юнацтва та Центру молодi. Було
запрошено для виступiв талановиту мо-
лодь iз творчих об‘єднань нашого мiста.

Ми дiзналися враження української
поетеси Олени Ольшанської вiд акцiї
єдностi: «Чудово, що в такий перiод

життя країни молодь розумiє i пiдтри-
мує важливiсть таких заходiв. Це ду-
же символiчно – стрiчками об‘єднати
два береги Днiпра. Показати таким чи-
ном цiлiснiсть країни. Чи тi ж пазли iз
областей. Окремо – частинки великої
картини, разом – цiла Країна. Чудова
задумка та виконання. В такi моменти
вiдчувається сила українського духу».

Тож дякуємо всiм учасникам акцiї
за небайдужiсть до народних традицiй,
адже це пiдтримує та дарує вiру в кра-
ще!

Iрина Сажинська,
гр. ФЕУ 121,

Снiжана Вичужанiна,
гр. РТ 912

Нашi патрiоти

АСИСТЕНТ КАФЕДРИ ФIЛОСОФIЇ В.В. ГОРДIЙЧЕНКО

Виховання духу високого громадян-
ського i нацiонального патрiотизму сту-
дентської молодi є нашим благородним
завданням, особливо тепер, у зв‘язку з

останнiми подiями у Криму та Схiднiй
Українi.

Ця мiсiя вимагає вiд викладачiв не
тiльки глибоких фахових знань, висо-
кої культури та любовi до України, а
й прояву власної безмежної вiдданостi
Батькiвщинi, для кого Україна понад
усе. Яскравим прикладом цього є пози-
цiя викладача кафедри фiлософiї ЗНТУ
Володимира Гордiйченка.

Усi його практичнi й семiнарськi за-
няття зi студентами є зразком прище-
плення слухачам не тiльки власне фi-
лософiї за навчальною програмою, а й
через її призму зацiкавленостi до iсто-
рiї України, її культури, науки, побуту,
до незлiченних духовних скарбiв укра-
їнського народу. Тематика його занять

зi студентами приголомшливо несподi-
вана i захоплююче цiкава. Завзятий ко-
лекцiонер i талановитий умiлець, вiн
демонструє студентам, як наочне прила-
ддя, i свої колекцiї та виготовленi вла-
сноруч макети кораблiв, фiгури вiдо-
мих особистостей, вiйськову амунiцiю
та багато чого iншого, вкрай цiкавого.

Володимир Гордiйченко без зволi-
кань вiдповiв на хвилю мобiлiзацiї та
одним iз перших у ЗНТУ та першим
на гуманiтарному факультетi пiшов до
українського вiйська.

Ми щиро зичимо Володимиру Гордiй-
ченку успiхiв та швидкого повернення
з перемогою.

Ольга Бондаренко,
зав. каф. «Фiлософiя»
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Кожнi канiкули студентiв Запорiзь-
кого нацiонального технiчного унiверси-
тету сповненi новими гарними подiями
та емоцiями. Цього року на зимових ка-
нiкулах «машинкiвцi» за традицiєю мо-
гли вiдвiдати казковий Львiв, снiжний
Драгобрат та вражаюче Славське.

Подiбнi поїздки щороку набувають
все бiльшої популярностi. Звернемося
до цифр: минулого року Львiв вiдвiдали
210 наших студентiв, а вже цiєї зими –
260. До Драгобрата рiк тому вирушили
119 осiб, а на цей раз – уже 157. Ста-
тистику щодо Славського вести скла-
днiше, адже там постiйно було гаряче
завдяки нашим студентам, якi електри-
чкою приїжджали зi Львова покататися
на лижах i сноубордах.

Кiлькiсть бажаючих, звiсно, гово-
рить про те, що все бiльше людей хо-
чуть пережити цi прекраснi днi весе-
лого вiдпочинку. Але звернемося без-
посередньо до учасникiв заїздiв, щоб
переконатися у достовiрностi таких ви-
сновкiв.

Про незабутню подорож до Львова
ми поспiлкувалися з головою профбюро
студентiв ЗЕТК Катериною Романенко:

«Львiв, безумовно, чарiвне мiсто ча-
рiвної країни! 10.01.2015 року на залi-
зничному вокзалi Запорiжжя-1 було чу-
тно одночасно 65 студентських голосiв.
А все тому, що жваво i весело чекали
на потяг до Львова.

Вже вiд самого залiзничного вокза-

лу Львова треба було тiльки встигати
дивитися в рiзнi боки, тому що кожен
будинок, кожна церква та вулиця має
свою особливу iсторiю.

Центр мiста заворожує своєю рiзнома-
нiтнiстю. Тут i мiська ратуша, i ков-
занка, i музей, i копальня кави, багато
сувенiрних крамничок i кнайп. Тому, як
проводили ми свiй вiдпочинок, може по-
заздрити кожен, хто залишився вдома
i не поїхав з нами.

Ми пiднялися на найвищу будiвлю у
Львовi, вiдвiдали Високий замок, побу-
вали на Личакiвському кладовищi (му-
зей пiд вiдкритим небом). Знайшли пер-
шу кав‘ярню мiста Львова, яка вiдчини-
ла свої дверi 1700 року. Ходили на най-
бiльшу ковзанку просто неба України.
Ходили й їздили на рiзноманiтнi екс-
курсiї. Загалом, робили все, щоб наш
вiдпочинок запам‘ятався.

Було весело!

Про Драгобрат нам розповiв голова

фан-клубу спортивних команд ЗНТУ
профкому студентiв Андрй Пащенко:

«Ми вiдпочивали на одному iз двох
заїздiв до Драгобрата з 18.01 до 25.01.
Карпатський курорт зустрiв нас гарни-
ми умовами проживання, масовими роз-
вагами, активним спортивним вiдпочин-
ком на лижах i сноубордах. Особливо
запам‘ятався «День караоке» – ми вiд
душi спiвали до самого ранку, за цей
час як слiд здружилися i пережили ма-
су позитивних емоцiй.

Стосовно вiдпочинку в горах, то чо-
тири iз шести днiв нас порадували хо-
рошою погодою i достатньою кiлькiстю
снiгу. Два днi були туманними, але
це не зiпсувало наш вiдпочинок, адже
у Карпатах є й iншi чудовi розваги.
Наприклад, смакували гуцульськими
стравами, якi бiльше нiде не скуштуєш,
ходили на дискотеки. Загалом, ми ду-
же добре вiдпочили в чудовiй компанiї.
Я вiдвiдую Драгобрат вже другий рiк
поспiль i залюбки поїду ще, адже це
круто!».

Студенти, якi вiдвiдали Славське, всi
як один говорять, що там було дивови-
жно! Кiлька вражаючих спускiв з гiр –
й емоцiй на цiлий рiк!

Тому щоб не сумувати вдома, не
роздумуючи вiдправляйтеся вiдкрива-
ти зимову казку до Львова чи Карпат –
воно того дiйсно варте!

Снiжана Вичужанiна
гр. РТ 912

ШАН О В Н I С Т УД Е Н Т И !

Профком студентiв, аспiрантiв
та докторантiв ЗНТУ повiдомляє
про призупинення роботи санаторiю-
профiлакторiю ЗНТУ.

Причиною цього є вiдсутнiсть фiнан-
сування санаторiю-профiлакторiю За-
порiзьким обласним вiддiленням Фонду
соцiального страхування. Це спричине-
но рiшенням Верховної Ради України,
яка 28.12.2014 прийняла Закон України
№77-VIII «Про внесення змiн до деяких
законодавчих актiв України щодо ре-
формування загальнообов‘язкового дер-
жавного соцiального страхування та ле-
галiзацiї фонду оплати працi» (далi –
Закон №77). Пiсля пiдписання Прези-
дентом України з 01.01.2015 Закон №77
набрав чинностi.

Стурбований цiєю проблемою, про-
фком студентiв ЗНТУ одразу направив
листи iз клопотанням щодо поновлен-
ня фiнансування i роботи санаторiїв-
профiлакторiїв до всiх можливих iн-
станцiй:

I Президенту України Порошен-
ку П.О.;

I Головi Верховної Ради України Грой-
сману В.Б.;

I Мiнiстру фiнансiв України Яре-
сько Н.I.;

I Мiнiстру освiти i науки України Квi-
ту С.М.;

I Мiнiстру соцiальної полiтики Украї-
ни Розенку П.В.;

I Головi Профспiлки працiвникiв освi-
ти i науки України

I Головi Запорiзької обласної органiза-
цiї Профспiлки працiвникiв освiти i
науки України Гринь Н.I.; Трухано-
ву Г.Ф.

З питання поновлення роботи
санаторiїв-профiлакторiїв 26.01.2015
була скликана рада ректорiв Запо-
рiзького регiону, яку очолює ректор
ЗНТУ проф. С.Б. Бєлiков, де прийняли
рiшення направити звернення вiд ке-
рiвництва вищих навчальних закладiв
iз вiдповiдним проханням, а також iнi-
цiювати проведення засiдання Президiї

Спiлки ректорiв України з питання
врегулювання дiяльностi санаторiїв-
профiлакторiїв ВНЗ.

Таким чином, на сьогоднi немає юри-
дичних пiдстав для поновлення фiнан-
сування санаторiїв-профiлакторiїв Фон-
дом соцiального страхування України, i
щоб вiдновити успiшну дiяльнiсть, по-
трiбно внести вiдповiднi змiни до Зако-
ну №77.

27.01.2015 року депутатом Лапi-
ним I.О. було зареєстровано проект
Закону №1865 про внесення змiн
до Закону України «Про загально-
обов‘язкове державне соцiальне стра-
хування» (щодо забезпечення фiнансу-
вання санаторiїв-профiлакторiїв пiдпри-
ємств, установ, навчальних закладiв та
органiзацiй). За умови пiдтримання цьо-
го законопроекту маємо сподiвання, що
роботу санаторiiв-профiлакторiiв буде
вiдновлено.

Прес-служба профкому студентiв
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Вiтаємо

МЕТЕЛЬСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА
З 75 – РIЧЧЯМ!

Народився вiн на станцiї Омелянiвка
Коростенськго району Житомирської
областi у багатодiтнiй робочiй сiм‘ї. Пi-
сля закiнчення з вiдзнакою Житомир-
ського будiвельного технiкуму (1959 –
1962рр.) служив у лавах Радянської ар-
мiї. 1962 року вступив на електроте-
хнiчний факультет Запорiзького маши-
нобудiвного iнституту. Пiд час навчан-
ня на денному вiддiленнi обирався го-
ловою студентського профкому (1964 –
1967рр.).

Пiсля закiнчення Запорiзького ма-
шинобудiвного iнституту Володимира
Петровича обрали секретарем комiте-
ту комсомолу iнституту (1967р.) За цей
перiод вiн пройшов шлях вiд iнженера
наукової дослiдної частини проблемної
лабораторiї, асистента, аспiранта, стар-
шого викладача, доцента, завiдувача ка-
федри «Електричнi машини» до декана
електротехнiчного факультету ЗНТУ,
завiдувача кафедри «Електропостачан-
ня промислових пiдприємств», професо-
ра кафедри «Електричнi машини», ака-
демiка Української академiї наук Украї-
ни.

За час працi в унiверситетi В.П. Ме-
тельський зробив помiтний внесок у
розвиток виховної роботи зi студентами.
Органiзовує заходи, спрямованi на ви-
ховання патрiотизму, поваги до держав-
них символiв України, традицiй україн-
ського народу, розвиток студентського
самоврядування, формування у студен-
тiв активної громадської позицiї, любовi
до нацiональних традицiй.

Протягом останнiх рокiв як голова
Ради деканiв ЗНТУ бере участь в ор-
ганiзацiї обласних конкурсiв «Студент
року», обласних оглядiв конкурсiв на
кращий гуртожиток.

За iнiцiативою В.П. Метельського
створено центр студентського самов-
рядування в гуртожитку, який має
комп‘ютерний клас зi швидкiсними ре-
сурсами iнтернет, спортивний зал iз су-
часними тренажерами , зал засiдань та
фiлiю науково-технiчної бiблiотеки унi-
верситету.

Електротехнiчний факультет, керо-
ваний професором В.П. Метельським з
1981 року (майже 30 рокiв), є потужною
структурою унiверситету: об‘єднує 7
кафедр, 4 з яких профiльнi, готують
бакалаврiв, спецiалiстiв i магiстрiв за 6
спецiальностями.

Факультет – один з найбiльших
в унiверситетi. На деннiй та заочнiй
формi навчаються майже 2000 сту-
дентiв. Кожен п‘ятий студент денного
вiддiлення-вiдмiнник навчання, актив-
ний учасник наукових розробок. Фа-
культет здобуває першi мiсця на зма-
ганнях зi спорту, туризму, естетичного
виховання.

З 2011 року В.П. Метельський очо-
лює кафедру «Електропостачання про-
мислових пiдприємств». За цей час на
кафедрi пiдвищився рiвень пiдготов-
ки фахiвцiв, розвинулась матерiально-
технiчна база, розробленi новi унi-
кальнi лабораторнi роботи, розширився
зв‘язок з виробництвом та випускника-
ми кафедри, проведений капiтальний
ремонт примiщень кафедри, з‘явився
новий комп‘ютерний клас, обладнаний
сучасною обчислювальною технiкою.

В.П. Метельський протягом багатьох
рокiв був керiвником кiлькох науково-
дослiдних праць. За постановами Уря-
ду, Державного комiтету України з пи-
тань науки i технологiй, розробив i
впровадив у виробництво магнiтнi шун-
ти, призначенi для зменшення дода-
ткових втрат у силових трансформа-
торах (ВАТ «Запорiжтрансформатор»),
пристрiй для пiдпресовки обмоток сило-
вих трансформаторiв пiд час експлуата-
цiї (ВАТ «Запорiжтрансформатор»), ма-
тематичнi моделi вентильних електри-
чних приводiв для аналiзу електрома-
гнiтних перехiдних процесiв (ВАТ НДI
силової електронiки «Перетворювач»)
та iншi.

Володимир Петрович багато часу
придiляє педагогiчнiй дiяльностi. Пiд-
готував лекцiйнi курси, лабораторний
практикум з кiлькох дисциплiн. Пiд ке-
рiвництвом В.П. Метельського пiдготов-
лено i захищено чотири кандидатськi
дисертацiї. Зараз працює з 3 аспiранта-
ми.

Професiйнi iнтереси Володимира Пе-
тровича – рiзноманiтнi: сучасний стан
i напрямки удосконалення iнженерної
освiти; удосконалення системи керува-
ння виховною роботою у вищому на-
вчальному закладi; трудове виховання
студентської молодi.

Вiн придiляє увагу видавничiй на-
вчальнiй та науково – методичнiй робо-
тi. Вiн – автор монографiй «Моделюван-
ня тиристорних перетворювачiв», «Еле-
ктричнi машини та мiкромашини», двох
навчальних посiбникiв iз грифом Мiнi-
стерства освiти та науки України, понад
20 методичних розробок, 12 авторських
свiдоцтв на винаходи, 2 патенти, 135
наукових публiкацiй у фахових журна-
лах.

В.П. Метельський бере актив-
ну участь у мiжнародних науково-
технiчних конференцiях, є членом
редакцiйної колегiї наукового журналу
«Електротехнiка та електроенергетика»,
що входить до перелiку ВАК.

За сумлiнну працю В.П. Метель-
ський неодноразово нагороджувався По-
чесними грамотами Запорiзької облас-
ної ради, Верховної Ради України, на-
грудними знаками «Вiдмiнник освiти
України» 1999Р., має Почесне звання
«Заслужений працiвник освiти України
(№1355, 14 листопада 2000р.), Золоту
медаль «За эффективное управление
»2001 р., Нагрудний знак «Петро Моги-
ла» (Наказ МОНУ №963 вiд 16 серпня
2006 р.), ювiлейну медаль «За розвиток
Запорiзького краю», за вагомий внесок
у розбудову Запорiзької областi 11 гру-
дня 2006 року Р 215-К, медаль «Вете-
ран труда» (17 травня 1991 р.), орден
«За заслуги перед Запорiзьким краєм»
III ступеня (17 грудня 2008 р.).

Сердечно вiтаємо Вас, шановний
Володимире Петровичу, з визначним
ювiлеєм! Бажаємо нових досягнень у
працi i науцi, козацького здоров‘я,

родинного щастя!

Ректорат ЗНТУ,профкоми,
колектив електротехнiчного факультету
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МАСЛЯНА: ЗУСТРIЧАЄМО ВЕСНУ!

17 лютого 2015 року об 11 годинi ранку бiля Запорiзького обласного театру ляльок
вiдбулося святкування Масляної.

На свято прийшли студенти Запорiзького нацiонального технiчного унiверсите-
ту й студенти Запорiзького нацiонального унiверситету, також до святкування
приєдналися звичайнi перехожi та молодi матусi з дiточками. На початку свята
перед публiкою виступили з палкою промовою кiлька запрошених гостей. Вихо-
ванцi Центру дитячої та юнацької творчостi порадували студентiв та перехожих
вiршами й пiснями. Також у заходi взяла участь команда КВК «Запорiзький
Вектор Машинка».

Анна Шиманська,
гр. ГП 424

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:

. завiдувача кафедри «Олiмпiйськi та iгровi види спорту» – 1;

. професора кафедри «Полiтологiя та право» – 1;

. доцента кафедри «Комп‘ютернi системи та мережi» – 1;

. доцента кафедри «Олiмпiйськi та iгровi види спорту» – 1;

. доцента кафедри «Соцiальна робота» – 1;

. доцента кафедри «Економiчна теорiя та пiдприємництво» – 2;

. доцента кафедри «Технологiя машинобудування» – 1;

. доцента кафедри «Електропостачання промислових пiдприємств» – 3;

. доцента кафедри «Журналiстика» – 1;

. доцента кафедри «Маркетинг» – 1;

. доцента кафедри «Будiвельне виробництво та управлiння проектами» – 2;

. доцента кафедри «Механiка» – 1;

. старшого викладача кафедри «Менеджмент» – 1;

. старшого викладача кафедри «Електричнi машини» – 1;

. старшого викладача кафедри «Дизайн» – 2;

. старшого викладача кафедри «Психологiя» – 1;

. старшого викладача кафедри «Фiзична культура i спорт» – 2;

. старшого викладача кафедри «Електричнi та електроннi апарати» – 3;

. старшого викладача кафедри «Iнформацiйнi технологiї в туризмi» – 1;

. старшого викладача кафедри «Електропостачання промислових пiдпри-
ємств»

– 1;

. старшого викладача кафедри «Двигуни внутрiшнього згорання» – 1;

. старшого викладача кафедри «Олiмпiйськi та iгровi види спорту» – 1;

. старшого викладача кафедри «Механiка» – 2;

. старшого викладача кафедри «Теорiя та практика перекладу» – 1;

. викладача кафедри «Фiзична культура i спорт» – 3.

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

КУТОЧОК ПОЕЗIЇ

Соловейком серце спiває,
Квiти барвами сяють в душi.
I навколо все розквiтає,
Немов сонце з‘явилось в ночi.

Мене вiтер хитає любовi,
В головi лише думка одна.
Ми поєднанi з доброї волi,
Як коса, що волосся єдна.

Милий Боже, велике спасибi.
Подарунок приймаю вiд тебе.
Я за долю щоденно молюся,
Моя радiсть не лише за себе.

Люди, наче маленькi зернини,
Що вологу кохання збирають.
I поєднанi всi цi краплини,
Морем щастя вони називають.

eee

Покликання чую вiдлуння.
Кохання гукає мене.
В душi вже давно повнолуння,
Бажання кохати тебе.

Щоночi приходять видiння,
Я бачу тебе наяву.
Моє ти єдине створiння,
Я лише коханням живу.

I це почуття зiгрiва,
Весь всесвiт змiнився довкола.
Єдинiй, шепочу слова
Кохана, кохана моя.

Промiння закоханих душ,
Засяяло землю яскраво.
Вона зупинилась. Не руш.
Закоханi мають це право.

Кохання постiйно квiтує,
Безмежна його силомiць.
В життi воно завжди дарує
Чарiвну, незрiвняну мить.

О.Л. Пазюк,
зав. лаб. кафедри

«Теоретична i загальна електротехнiка»
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