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11 червня 2015 року вiдбулися вибори ректора одного з найбiльших ВНЗ Запорiзької областi – Запорiзького
нацiонального технiчного унiверситету.

Вибори ректора унiверситету вiдбувалися згiдно з новою редакцiєю ЗУ «Про вищу освiту». Вiдповiдно до цього
документа, право обирати ректора мали науковi, науково-педагогiчнi та педагогiчнi штатнi працiвники ВНЗ; пред-
ставники з числа iнших штатних працiвникiв, якi обираються вiдповiдними працiвниками через проведення прямих
таємних виборiв; виборнi представники з числа студентiв, якi обираються студентами через прямi таємнi вибори.

До бюлетенiв для голосування було внесено одну кандидатуру – Бєлiкова Сергiя Борисовича.
Представник МОН України Євген Булiменко власноруч перевiрив документацiю i контролював процес виборiв до

його завершення. Спостерiгачi, присутнi на виборчих дiльницях, порушень не зафiксували.
Голосування вiдбувалося на 6 виборчих дiльницях i результати мають такий вигляд:

Структурний пiдроздiл К-ть З них «За» «Проти» %
виборцiв проголосували пiдтримки*

ЗНТУ 1265 1201 1039 141 83
Запорiзький електротехнiчний коледж ЗНТУ 128 121 102 19 80
Запорiзький коледж радiоелектронiки ЗНТУ 76 75 69 6 93
Запорiзький гуманiтарний коледж ЗНТУ 30 30 30 0 100
Бердянський машинобудiвний коледж ЗНТУ 61 61 57 4 94
Токмацький механiчний технiкум ЗНТУ 49 49 49 0 100
Разом: 1609 1537 1346 170 84

* – вiдсоток вiд кiлькостi виборцiв.

Шановний Сергiю Борисовичу! Приймiть вiтання з переобранням на найвищу унiверситетську посаду – посаду
ректора. Це очiкувана й закономiрна, а вiд того по-особливому вагома подiя не тiльки у Вашому особистому,

професiйному, творчому життi, але й новий етап зростання унiверситету, майбутнє якого передусiм пов‘язується з
iменем першого керiвника, його авторитетом, iдеями, справами. Нехай Вас завжди супроводжують творче натхнення

й наснага, оптимiзм, добро, гармонiя, успiх i повага!

Юрiй Внуков,
голова оргкомiтету з виборiв ректора ЗНТУ

ПЕРСПЕКТИВИ
МIЖНАРОДНОГО СПIВРОБIТНИЦТВА ЗНТУ IЗ ГДАНСЬКИМ УНIВЕРСИТЕТОМ

На запрошення та за фiнансової пiд-
тримки декана факультету математики,
фiзики та iнформатики Гданського унi-
верситету (м. Гданськ, Польща) профе-
сор ЗНТУ, д-р техн. наук С.О. Субботiн
26-29 травня 2015 р. вiдвiдав Гданський
унiверситет, де взяв участь у семiнарi
зазначеного факультету.

На семiнарi проф. С.О. Субботiн ви-
ступив iз лекцiєю «Методи обчислю-
вального iнтелекту у проблемах технiч-

ного та бiомедичного дiагностування», в
якiй представив результати своїх науко-
вих дослiджень, а також розповiв уча-
сникам семiнару про освiтнi проекти,
виконуванi в ЗНТУ за пiдтримки про-
грами «Темпус» Європейської Комiсiї,
зокрема про проект «Центри передового
досвiду для молодих учених» (CERES).

Пiд час вiзиту проф. С.О. Суббо-
тiна також вiдбулися зустрiчi iз дека-
ном факультету, професором, хабiлiто-
ваним доктором наук П. Боярським, за-
ступником декана з розвитку доктором
Х. Фурманчук, директором iнституту
iнформатики, професором, хабiлiтова-
ним доктором наук А. Шепiтовським,
професором, хабiлiтованим доктором
наук М. Ганжею, завiдувачем кафедри
штучного iнтелекту, професором, хабi-
лiтованим доктором наук Й. Йєнджейо-

вич.
Учасники зустрiчей обговорили пи-

тання органiзацiї спiвробiтництва в
науково-дослiднiй та освiтнiй сферах,
проведеннi пiдготовчих робiт для одер-
жання студентами подвiйних дипло-
мiв за спорiдненими спецiальностями.
Значна увага придiлялася органiзацiї
спiльних проектiв iз фiнансуванням з
боку Європейської Комiсiї, можливо-
стi продовження навчання випускни-
кiв комп‘ютерних спецiальностей ЗНТУ
в Гданському унiверситетi, органiза-
цiї стажування викладачiв i науковцiв
ЗНТУ у Гданському унiверситетi, пи-
танню укладення угоди про спiвробi-
тництво мiж унiверситетами.

Олександр Андрiєнко,
помiчник ректора ЗНТУ

з мiжнародного спiвробiтництва
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2 0 Р О К I В П I Д Н А Д I Й Н И М З А Х И С Т ОМ !

Нещодавно молодiжний спецпiдроздiл
«ЩИТ» вiдсвяткував своє 20-рiччя! По-
дiя вiдзначалася святковим концертом, а
також вiдкриттям нового примiщення для
нашого «ЩИТа».

Зранку 22 травня 2015 року бiля коли-
шнього кафе «FreeTime» було урочисто й га-
ласливо, адже МСП «ЩИТ» розширив свої
водiння на ще одну аудиторiю! На церемо-
нiї вiдкриття були присутнi: ректор ЗНТУ
Сергiй Борисович Бєлiков, голова профко-
му студентiв ЗНТУ Андрiй Володимирович
Iванченко i керiвник МСП «ЩИТ» Василь
Федорович Дєвочкiн. Червону стрiчку було
перерiзано, i вiдтепер у «ЩИТа» є новий ка-
бiнет.

А вже ввечерi того ж дня вiдбувся
пишний концерт до дня заснування МСП

«ЩИТ»! На святкування були запрошенi по-
важнi гостi: ректор ЗНТУ Сергiй Борисович
Бєлiков, голова профкому студентiв ЗНТУ
Андрiй Володимирович Iванченко, а також
випускники нашого унiверситету – колишнi
учасники МСП «ЩИТ».

Протягом концерту вiдбулося нагородже-
ння всiх «ЩИТiвцiв» за їх шляхетнi заслуги
грамотами, подарунками.

Також вiдбулася прем‘єра гiмну МСП
«ЩИТ» у виконаннi народного артиста Укра-
їни Анатолiя Сердюка.

Окрiм чудових виступiв, звучали теплi
слова подяки та побажань на адресу «ЩИТа»
та його керiвникiв. Були згаданi люди, якi
зробили свiй неоцiненний, вагомий внесок у
розвиток спецпiдроздiлу, хвилиною мовчан-
ня вшанованi тi, кого зараз немає з нами. Мо-
лодiжний спецiальний пiдроздiл з охорони
громадського порядку «ЩИТ» починає свою
iсторiю в Запорiзькому нацiональному технi-
чному унiверситетi з 1995-го року. Iнiцiато-
ром створення цiєї дружини виступив сту-
дентський сектор профкому ЗДТУ на чолi
з тодiшнiм головою Мєщаном Iгорем Вiкто-
ровичем. Першим командиром МСП «ЩИТ»
став заступник голови студсектору профко-
му Дєвочкiн Василь Федорович.

Сьогоднi до складу «ЩИТа» входять сту-
денти старших курсiв, що пiсля успiшного
проходження «курсу молодого бiйця», скла-
дання iспитiв, присяги на вiрнiсть мають

право вважатися повноцiнними учасниками
структури й отримувати регулярне фiнансо-
ве заохочення за свою роботу.

У 1999 роцi МСП «Щит» очолив Воло-
димир Анатолiйович Пiлiшенко, який успi-
шно займався професiйною пiдготовкою та
вихованням «бойового духу» учасникiв пiд-
роздiлу до 2014 року, в 2015 роцi пiдроздiл
очолив Василь Федорович Дєвочкiн.

Поле дiяльностi «ЩИТовцiв» дуже широ-
ке: охорона громадського порядку на терито-
рiї унiверситету пiд час проведення масових
заходiв, вступних iспитiв для абiтурiєнтiв;
робота з профiлактики злочинiв та право-
порушень, забезпечення порядку на рiзно-
манiтних спортивних та культурно-масових
заходах як унiверситетського, так i мiського
значення. Присутнiсть на iграх з гандболу,
баскетболу та пiд час проведення низки кон-
цертiв студентської творчостi.

Бажаємо МСП «ЩИТ» нових перемог та
звершень! Нехай наш «щит унiверситету»
продовжує успiшно пiдтримувати порядок
та злагоду в дiяльностi «Машинки» та всього
мiста!

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ 912

Олександр Прохорович,
ст. гр. ГП 411

П Р О Ф Е С I О Н А Л И М А Й У Т Н Ь О Г О

«Професiонали майбутнього» – це конкурс
наукових робiт серед студентiв телекомунi-
кацiйних факультетiв. Конкурс започаткова-
но в 2006 р. компанiєю «МТС» Україна» i вже
9-ий рiк поспiль проходить за пiдтримки Мi-
нiстерства освiти i науки України, Держав-
ної служби спецiального зв‘язку та захисту

iнформацiї України та Нацiональної комiсiї,
що здiйснює державне регулювання у сферi
зв‘язку та iнформатизацiї.

Цього року за результатами 9-ї нацiо-
нальної програми пiдтримки талановитих
студентiв «Професiонали майбутнього-2015»,
фiнал якої вiдбувся 25 травня. Команда НУ
«Львiвська полiтехнiка» стала переможни-
цею конкурсу й отримала грант у розмiрi
125 тис. грн. на навчання. Вiдкриттям ро-
ку став виступ команди дiвчат (Звонарьова
Маргарита, Iсаєва Iрина, Кравченко Анаста-
сiя, Мiсецька Ганна, Сидоренко Владiслава)
Запорiзького нацiонального технiчного унi-
верситету, якi посiли друге мiсце й отрима-
ли в подарунок планшети. Команда НТУУ
«Київський полiтехнiчний iнститут» посiла
третє мiсце i отримала в нагороду електрон-

нi книги.
Партнери, компанiя Huawei та «БАНК

«ЮНIСОН» заснували двi номiнацiї в рамках
конкурсу «Професiонали майбутнього-2015».
Представник компанiї Huawei нагородив ко-
манду Нацiонального авiацiйного унiверси-
тету, що представила «Найбiльш iнновацiйне
рiшення» смартфонами Huawei. А за «Краще
фiнансове рiшення» команда Запорiзького
нацiонального технiчного унiверситету отри-
мала принтери вiд «БАНК «ЮНIСОН».

Бажаємо нашим студентам наступного року
посiсти I мiсце i перемогти в усiх

номiнацiях!

Гаррi Мороз,
ст. викладач каф. РТТ

П О Р Т Р Е Т В И К Л А Д АЧ А

Наш коле-
га Тиховод Сер-
гiй Михайлович
закiнчив фiзи-
чний факуль-
тет Саратовсько-
го державного
унiверситету за
фахом «Фiзика-
електрофiзика».
Потiм плiдно пра-

цював на заводi «Азовкабель» спочатку
електрослюсарем шостого розряду, а потiм
– iнженером-електронником з обслуговува-
ння великих електронно-обчислювальних
машин. Проте наукова робота бiльше при-
вертала молодого фахiвця, нiж робота з
експлуатацiї устаткування.

Саме тому в 1974 роцi Сергiй Михай-
лович перевiвся до вiддiлу кабелiв зв‘язку
Бердянського вiддiлення ВНДIКП на поса-
ду молодшого наукового спiвробiтника. Його
першим науковим наставником був молодий

кандидат технiчних наук Скрипiцин Микола
Володимирович, який запропонував наукову
тему: «Теорiя електромагнiтного екрануван-
ня кабелiв зв‘язку».

У 1984 роцi вiн розпочав роботу у ВНДI
«Перетворювач» на посадi старшого науко-
вого спiвробiтника вiддiлу перетворювачiв
частоти пiд керiвництвом П.Д. Андрiєнка.

А в 1986 роцi Сергiй Михайлович пере-
йшов до Запорiзького машинобудiвного iн-
ституту на кафедру теоретичної та загальної
електротехнiки. Через рiк вiн захистив ди-
сертацiю в Ленiнградському полiтехнiчному
iнститутi за спецiальнiстю«Технiка високої
напруги», не припиняючи викладацьку дi-
яльнiсть. Умiло ведучи навчальний процесс,
доцент С.М. Тиховод усi цi роки плiдно за-
ймається науковою працею.

Вiн має понад 40 наукових праць у фа-
хових журналах. Декiлька рокiв сумлiнно
працює заступником головного редактора
унiверситетського науково-технiчного жур-
налу «Електротехнiка та електроенергети-

ка». Сергiй Михайлович – ентузiаст постiй-
ного пiдвищення комп‘ютерної грамотностi
студентiв денного та заочного вiддiлень. За
багаторiчну сумлiнну трудову дiяльнiсть та
активну участь у громадському життi унi-
верситету С.М. Тиховод нагороджений на-
грудним знаком «За бездоганну працю» III
ступеня.

За результатами довголiтньої плiдної на-
укової дiяльностi доцент Тиховод С.М. пiдго-
тував докторську дисертацiю на тему: «Роз-
виток методiв аналiзу електромагнiтних про-
цесiв у трансформаторах з вентильним на-
вантаженням» та захистив її 2014 року в
Нацiональному унiверситетi «Львiвська по-
лiтехнiка».

З квiтня поточного року Сергiй Михайло-
вич виконує обов‘язки завiдувача кафедри
ТЗЕ.

Кафедра ТЗЕ пишається успiхами Сер-
гiя Михайловича та бажає успiшного втiлен-
ня всiх творчих i наукових задумiв.

Кафедра ТЗЕ
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СИНЕРГIЯ ТЕМПУС-ПРОЕКТIВ CERES ТА ECOTESY

22 травня 2015 р. в ЗНТУ вiдбулася
зустрiч, присвячена пошуку ефективних
шляхiв розв‘язання задач для досягнення
основних цiлей Темпус-проектiв CERES та
ECOTESY, що виконуються в нашому унi-
верситетi. Викладачi кафедр програмних за-
собiв (ПЗ) та технологiї авiацiйних двигу-
нiв (ТАД) – виконавцi проектiв, обговори-
ли спiльнi питання та задачi щодо впрова-
дження новiтнiх технологiй у галузi освiти
та науки. Окрiм викладачiв, у зустрiчi взя-
ли участь також студенти кафедри ПЗ, для
яких було органiзовано екскурсiю на кафе-
дру ТАД.

Учасниками зустрiчi вiдзначено, що в ре-
гiонi рiвень спiвпрацi мiж молодими вченими

та представниками пiдприємств рiзних форм
власностi є недостатнiм. Тому актуальним
є розроблення веб-платформ для спiвпра-
цi мiж рiзними компанiями (потенцiйними
роботодавцями), закладами освiти та моло-
дими вченими (потенцiйними виконавцями),
що здатнi вирiшувати науковi та практичнi
завдання, якi виникають на пiдприємствах.

Викладачi кафедри ПЗ професор
С.О. Субботiн та доцент А.О. Олiйник
доповiли про хiд виконання мiжнародного
проекту «Сenters of Excellence for young
RESearchers» (CERES) програми «Tempus»
Європейської Комiсiї (реєстрацiйний номер
544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-
JPHES), головною метою якого є покращен-
ня умов для проведення дослiджень молоди-
ми вченими вiдповiдно до науково-дослiдної
та iнновацiйної концепцiї та реалiзацiя про-
грами партнерства мiж пiдприємствами та
унiверситетами з країн ЄС, Бiлорусi та Укра-
їни. В результатi виконання проекту роз-
роблено веб-портал для органiзацiї роботи
та взаємодiї пiдприємств i молодих учених
при проведеннi наукових дослiджень. Роз-
роблення та впровадження такого порталу
допоможе практичнiй реалiзацiї наукових

iдей молодих учених, трансферту знань мiж
представниками компанiй та науковцями, а
також пошуку потенцiйних замовникiв та
виконавцiв наукових проектiв.

Доцент кафедри технологiї авiацiйних
двигунiв Д.В. Павленко розповiв про створе-
ння єдиної вертикально iнтегрованої компле-
ксної системи iнновацiйного розвитку техно-
сфери екосистем з повним циклом (вивчення
– дослiдження – виробництво – експлуата-
цiя/обслуговування – утилiзацiя), що реалi-
зується в рамках виконання мiжнародного
проекту «Interregional Network for Innovati-
ve Development of Ecosystems Technosphere»
(ECOTESY) програми «Tempus» (реєстра-
цiйний номер 544498-TEMPUS-2013-SE-
TEMPUS-JPHES).

Учасники наради домовилися про майбу-
тню спiвпрацю з реалiзацiї Темпус-проектiв
та розповсюдження їх результатiв у виглядi
семiнарiв, конференцiй, тренiнгiв та зустрi-
чей з представниками пiдприємств регiону.

О.М. Андрiєнко,
gомiчник ректора з питань мiжнародного

спiвробiтництва

Вiтаємо з ювiлеєм!

КУЧЕРУК РАЇСА IВАНIВНА

Кожен по-своєму обирає свою професiю,
яка стає в майбутньому джерелом натхнен-
ня, становленням особистостi. Раїса Iванiв-
на Кучерук, директор наукової бiблiотеки
ЗНТУ, професiю бiблiотекаря обрала за по-
кликом душi. Пiсля закiнчення школи юна
Раїса прийшла працювати до бiблiотеки За-
порiзького машинобудiвного iнституту. Спо-
чатку, бiблiотекарем абонемента навчальної
лiтератури. Згодом, пiсля закiнчення Ме-
лiтопольського кульпросвiтучилища, була
переведена на посаду старшого бiблiотекаря,
а пiсля закiнчення Харкiвського державного
iнституту культури – на посаду завiдувача
вiддiу обслуговування.

Нiде повною мiрою не розкриває людина
свої здiбностi, розум, талант, людськi якостi
як у колективi, в якому працює. Так крок
за кроком, сходинка за сходинкою зростає i
мiцнiє професiоналiзм кожної особистостi. I
коли в 1997 роцi постало питання обрання
на посаду заступника директора бiблiотеки,
то вибiр був один – Кучерук Раїса Iванiвна.
Її молодiсть i енергiя, фахова майстернiсть
i готовнiсть запроваджувати все нове, пе-

редове у практику роботи, спокiйна вдача i
вмiння прислухатися до думки iнших були
потрiбнi бiблiотецi. Iнiцiативна i працьовита,
порядна i надiйна, Раїса Iванiвна вмiє вирi-
шувати складнi питання, знаходити вихiд з
будь-яких надзвичайних ситуацiй.

Вона пропрацювала на цiй посадi 13 ро-
кiв. А коли було оголошено конкурс на замi-
щення вакантної посади директора бiблiоте-
ки, то колектив обрав її кандидатуру. . .

Кучерук Раїса Iванiвна понад п‘ять рокiв
очолює наукову бiблiотеку ЗНТУ – сучасну
iнформацiйну установу, в якiй бiльше 900
тисяч одиниць фонду, яка i сьогоднi розви-
вається як iнтелектуально-iнформацiйний
комплекс, орiєнтований на свiтовий iнфор-
мацiйний простiр, як просвiтницький центр
студентської молодi, методична база бiблiо-
тек вищої школи областi. У центрi уваги
директора постiйно перебувають питання
подальшого запровадження iнновацiй у бi-
блiотечнi процеси, застосування маркетингу,
розвитку наукової роботи бiблiотеки, ство-
рення позитивного iмiджу бiблiотечної уста-
нови.

Раїса Iванiвна не уявляє свого життя без
книг. Ще з дитинства вона черпала з них
життєву мудрiсть, яка залишилася з нею
назавжди. Саме книги, вважає Раїса Iванiв-
на, розвивають уяву, фантазiю, розширю-
ють свiтогляд, впливають на формування
характеру та на життєву позицiю.

Приймiть нашi щирi вiтання з Днем
народження. Бажаємо Вам здоров‘я, щастя,
успiхiв та натхнення у справах. Нехай

кожен день буде осяяний високим злетом
душi, а добре самопочуття i гарний настрiй
стануть запорукою вашого процвiтання.
Миру, злагоди, шани, любовi та достатку!

Ректорат, профкоми ЗНТУ, колектив
бiблiотеки ЗНТУ

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет оголошує

конкурс
на замiщення вакантних посад:

. завiдувача кафедри
«Фiзична культу-
ра, олiмпiйськi та
неолiмпiйськi види
спорту»

– 1;

. професора кафедри
«Програмнi засоби»

– 1;

. доцента кафедри «Фi-
лософiя»

– 2;

. доцента кафедри «За-
гальна фiзика»

– 1;

. старшого викладача
кафедри «Електричнi
машини»

– 1;

. старшого викладача
кафедри «Електро-
привод та автоматиза-
цiя промустановок»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць
вiд дня оголошення конкурсу в га-
зетi. Документи подаються на iм’я
ректора унiверситету. Заяву перед
поданням необхiдно зареєструвати
у вiддiлi дiловодства унiверситету.
Адреса унiверситету: 69063, м. За-
порiжжя, вул. Жуковського, 64
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ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛIМПIАДА ЗI СПЕЦIАЛЬНОСТI
«ОРГАНIЗАЦIЯ I РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»

Згiдно з Наказом МОНУ №1506 вiд
23.12.2014 «Про проведення Всеукраїн-
ської студентської олiмпiади 2014/2015
навчального року», ЗНТУ визначено ба-
зовим ВНЗ щодо проведення Всеукра-
їнської студентської олiмпiади зi спе-
цiальностi «Органiзацiя i регулювання
дорожнього руху», яка вiдбулася 21-24
квiтня 2015 року.

Урочисте вiдкриття Всеукраїнської
олiмпiади вiдбулося 22 квiтня в ауд. 153
головного корпусу ЗНТУ. Гостей унi-
верситету, органiзаторiв та студентiв-
учасникiв олiмпiади привiтали про-
ректор з наукової роботи проф. Вну-
ков Ю.М. i завiдувач кафедри «Транс-
портнi технологiї» проф. Бабушкiн Г.Ф.
та побажали успiхiв при вирiшеннi зав-
дань олiмпiади, а також щоб перемогу
здобули найсильнiшi!

В олiмпiадi взяли участь команди
з шести ВНЗ України: Нацiонально-
го унiверситету «Львiвська полiтехнi-
ка», Львiвського державного унiвер-
ситету безпеки життєдiяльностi, Хар-
кiвського нацiонального автомобiльно-
дорожнього унiверситету, Нацiонально-
го транспортного унiверситету (м. Ки-
їв), Запорiзького нацiонального технiч-
ного унiверситету та Автотранспортно-
го коледжу ДВНЗ «Криворiзький нацiо-
нальний унiверситет».

Олiмпiада проходила у два тури: I
тур (теоретичний) – розв’язання кон-
курсних задач, тестування (22 квiтня);
II тур (практичний) – виїзд на пере-
хрестя м.Запорiжжя, розроблення схе-
ми органiзацiї дорожнього руху (23 квi-
тня).

23 квiтня вiдбулося урочисте закри-
ття олiмпiади, нагородження перемож-
цiв, призерiв та найкращих за номiнацi-
ями. За пiдсумками роботи членiв журi

олiмпiади призовi мiсця розподiлилися
таким чином:
I I мiсце – Грицунь Олег Михайлович,

студент Нацiонального унiверситету
«Львiвська полiтехнiка»;

I II мiсце – Сотiн Сергiй Валерiйович,
студент Запорiзького нацiонального
технiчного унiверситету;

I III мiсце – Петрашенко Олексiй
Павлович, студент Нацiонального
транспортного унiверситету.
У командному залiку:

I I мiсце – команда Харкiвсько-
го нацiонального автомобiльно-
дорожнього унiверситету;

I II мiсце – команда Львiвського дер-
жавного унiверситету безпеки жит-
тєдiяльностi;

I III мiсце – команда Нацiонального
унiверситету «Львiвська полiтехнi-
ка».
У рамках заходу учасники олiмпiа-

ди, гостi нашого мiста мали змогу вiд-
вiдати з екскурсiєю музей технiки Бо-
гуслаєва (21 квiтня), а також насолоди-
тися екскурсiєю iсторичними та заповi-
тними мiсцями Запорiжжя (23 квiтня).

Отже, олiмпiада сприяла не тiльки
подальшому творчому та професiйно-
му зростанню її учасникiв, а й стала
часом ознайомлення зi славетним За-
порiзьким нацiональним технiчним унi-
верситетом, мiстом Запорiжжям, iсто-
рiєю нашого козацького краю та його
традицiями.

Серед найбiльш активних органi-
заторiв, працiвникiв кафедри «Транс-
портнi технологiї», якi доклали неаби-
яких зусиль для успiшного проведен-
ня олiмпiади на високому рiвнi, вар-
то видiлити й висловити подяку до-
центам Кузькiну О.Ф. i Турпаку С.М.,
старшим викладачам Райдi I.М., Тру-
шевському В.Е., Тарасенку О.В. i Гри-
цаю С.В., завiдувачам лабораторiями
Михайленко Н,А. i Калкасову С. I.

Щиро вiтаємо всiх учасникiв Все-
української студентської олiмпiади «Ор-
ганiзацiя i регулювання дорожнього ру-
ху» з перемогами i бажаємо подальших
успiхiв, творчого натхнення та нових
досягнень!

Лабораторiя доаспiрантської пiдготовки та
роботи з обдарованою молоддю

ЖВАВI! КМIТЛИВI! ДРУЖНI!

Студенти Запорiзького нацiонально-
го технiчного унiверситету не нудьгу-
ють жодних вихiдних, тим паче якщо
випадає можливiсть узяти участь у за-
хопливому квестi пiд шляхетним га-
слом «Я проти насильства!».

У суботу, 16 травня 2015 року, в
ЦПКВ «Дубовий Гай» з iнiцiативи ЗО-
ГО «ОПП «Взаємодiя» та Департамен-
ту освiти i науки Запорiзької мiської
ради, за пiдтримки Українського жiно-
чого фонду вiдбувся квест. Партнера-
ми заходу стали КЗ «Запорiзький обла-
сний центр соцiально-психологiчної до-
помоги» ЗОР, КУ «Запорiзький обла-
сний центр молодi» ЗОР, КЗ «Запо-
рiзький обласний центр патрiотичного
виховання молодi» ЗОР, Iвент агент-
ство GreatEvent, соцiологiчна компанiя
«IndependentResearchingGroup».

Найбiльш вправних та кмiтливих
визначали iз чотирьох представлених
команд:
I «Еверест» – Запорiзький нацiональ-

ний технiчний унiверситет;
I «Повний фарш» – Запорiзький нацiо-

нальний унiверситет;
I «Фортуна» – Запорiзька державна

iнженерна академiя;
I «Пульс» – Запорiзький державний

медичний унiверситет.
Така незвична форма змагання була

обрана спецiально для того, аби проде-
монструвати молодi, що кожна людина
має рiзнi фiзичнi здiбностi i слабшим
потрiбно допомагати, адже «Я проти
насильства!».

Нашi студенти гiдно пройшли всi
етапи квесту: з iнтересом вирiшували
завдання, дружньо долали перешкоди.
Перемогу отримала команда Запорiзь-
кого державного медичного унiверсите-
ту.

Бажаємо нашiй командi нових пере-
мог та можливостей для їх реалiзацiї!

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ 912
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