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ГА З Е ТА ЗА П О Р I З Ь КО Г О Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О Т Е Х Н I Ч Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У

ДЕНЬ ЗНАНЬ У ЗНТУ

В останнi днi лiта у всiх вищих навчальних закладах України почались
урочистостi до Дня знань, себто до початку нового навчального року. I не є
винятком цi святковi традицiї i в нашому славетному Запорiзькому нацiональному технiчному унiверситетi.
31 серпня для студентiв першого
курсу ЗНТУ було органiзовано урочисту посвяту в студенти. Першокур-

сникiв зустрiчали: ректор Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету Сергiй Борисович Бєлiков, голова i представники Запорiзької обласної
державної адмiнiстрацiї, представники
Запорiзької мiської ради, голова Запорiзької обласної органiзацiї профспiлки працiвникiв освiти i науки України
Надiя Iванiвна Гринь, голова профкому студентiв ЗНТУ Андрiй Володимирович Iванченко, представники обласних профспiлкових органiзацiй та випускники нашого унiверситету минулих рокiв.
Всi присутнi висловили щирi побажання молодi, яка є майбутнiм нашої
країни. Присутнiх на святi студентiв,
їх батькiв i друзiв було настiльки багато, що доводилося шукати мiсця трохи
далi вiд головного корпусу, аби подиви-

тись на виступаючих i почути їх промови. До слова, захiд вiдбувався бiля
головного (першого) корпусу унiверситету.
Двом студентам була надана честь
скласти урочисту присягу сумлiнно навчатись у Запорiзькому нацiональному
технiчному унiверситетi й працювати
на благо України. Вони отримали символи студентського життя – ключ до
знань та студентський квиток.
Слова, що випускникiв ЗНТУ знають далеко за межами нашої держави,
є дiйсно правдивими, адже знання, якi
студенти отримують у стiнах нашої славетної «Машинки», важливi i необхiднi
у професiйному дорослому життi.
Щиро вiтаємо!
Iрина Сажинська,
ФЕУ 121

ДОСЯГНЕННЯ У НДРС 2014/2015 Н.Р.
(ПРОДОВЖЕННЯ НА СТОР.2)
Науково-дослiдна та iнновацiйна робота
студентiв є важливим напрямом пiдготовки
майбутнiх вчених i фахiвцiв високої квалiфiкацiї та нерозривною складовою єдиного
процесу: навчально – виховного i науково –
iнновацiйного.
Активно й плiдно працювали кафедри,
лабораторiя доаспiрантської пiдготовки та
роботи з обдарованою молоддю у напрямку
залучення студентiв до наукової роботи.
Лауреати Мiжнародної вiдкритої олiмпiади
з програмування «KPI-open»
Команда ZNTU_SetUp у складi студ. гр.
КНТ-411:
Задорожнього Євгена Вiталiйовича; Безсонова Андрiя Георгiйовича; Косаренко Вiкторiї
Геннадiївни – III мiсце
(науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри ПЗ)
Лауреати II етапу Всеукраїнських
студентських олiмпiад з предметiв та
спецiальностей 2014/2015 н.р.
Коновальчук Антон Юрiйович, студ. гр. ГФ213 – I мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi за напрямом «Iсторiя України»
(науковий керiвник Чумаченко Ольга Анатолiївна, асистент кафедри українознавства)
Бабакiн Максим Анатолiйович, студ. гр. РТ210м – I мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi з дисциплiни «Аналоговi електроннi пристрої»
(науковий керiвник Бугрова Тетяна Iванiвна, доцент кафедри РТТ)
Лиходiд Сергiй Олександрович, студ. гр. IФ510м – I мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй

олiмпiадi зi спецiальностi «Ливарне виробництво чорних i кольорових металiв»
(науковий керiвник Кузовов Олексiй Федорович, доцент кафедри МiТЛВ)
Сотiн Сергiй Валерiйович, студ. гр. Т- 510 –
II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Органiзацiя i регулювання дорожнього руху»
(науковий керiвник Райда Iгор Михайлович,
старший викладач кафедри ТТ)
Павлюк Володимир Саттарович, студ. гр.
КНТ-521 – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi за напрямом «Комп‘ютернi
науки»
(науковi керiвники Кудерметов Равiль Камiлович, доцент кафедри КСМ, Миронова
Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри ПЗ)
Качуляк Iван Дмитрович, студ. гр. РТ-111 –
II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Радiоелектроннi апарати»
(науковi керiвники Малий Олександр Юрiйович, доцент кафедри IТЕЗ, Фурманова
Наталiя Iванiвна , асистент кафедри IТЕЗ)
Авраменко Сергiй Олександрович, студ. гр.
РТ-513 – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi за напрямом «Iсторiя України»
(науковий керiвник Чумаченко Ольга Анатолiївна, асистент кафедри українознавства)
Айкiн Микита Дмитрович, студ. гр. IФ-210м
– II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Прикладне матерiалознавство»
(науковi керiвники Климов Олександр Володимирович, доцент кафедри ФМ, Лазечний
Iван Миколайович, доцент кафедри ФМ)

Троянова Єлизавета Олександрiвна, студ. гр.
Т-310м – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi за напрямом «Транспортнi
технологiї»
(науковий керiвник Кузькiн Олексiй Фелiксович, доцент кафедри ТТ)
Бараннiк Олексiй Анатолiйович, студ. гр. М311 – III мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Пiдйомнотранспортнi, будiвельнi, дорожнi, мелiоративнi машини i обладнання»
(науковий керiвник Мартовицький Леонiд
Максимович, доцент кафедри ДМiПТМ)
Домбровський Ян Романович, студ. гр. М820м – III мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з напряму «Iнженерна механiка»
(науковий керiвник Обдул Василiй Дмитрович, доцент кафедри ОМТ)
Сахно Сергiй Сергiйович, студ. гр. IФ-311 –
III мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з напряму «Технологiя та устаткування
зварювання»
(науковий керiвник Куликовський Руслан
Анатолiйович, доцент кафедри ОТЗВ)
Швагер Микола Iгорович, студ. гр. РТ-110 –
IV мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Радiоелектроннi апарати»
(науковi керiвники Малий Олександр Юрiйович, доцент кафедри IТЕЗ, Фурманова
Наталiя Iванiвна , асистент кафедри IТЕЗ)
Соломiна Нiна Василiвна, студ. гр. ГФ-213 –
IV мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з дисциплiни «Безпека життєдiяльностi»
(науковий керiвник Писарський Андрiй
Олексiйович, старший викладач кафедри
ОПтаНС)
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ДОСЯГНЕННЯ У НДРС 2014/2015 Н.Р.
(ПОЧАТОК НА СТОР.1)
Гроздєв Дем‘ян Iллiч, студ. гр. ФЕУ-511 – V
мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Менеджмент органiзацiй
i адмiнiстрування»
(науковий керiвник Нечаєва Iрина Анатолiївна, доцент кафедри менеджменту)
Волков Михайло Андрiйович, студ. гр. Е121 – V мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi зi спецiальностi «Електротехнiчнi
системи електроспоживання»
(науковий керiвник Кулагiн Дмитро Олександрович, доцент кафедри ЕПП)
Переможцi Обласного етапу Всеукраїнської
студентської олiмпiади з програмування
АСМ
Команда ZNTU_SetUp у складi:
Задорожнього Євгена Вiталiйовича, студ. гр.
КНТ-411,
Безсонова Андрiя Георгiйовича, студ. гр.
КНТ-411,
Косаренко Вiкторiї Геннадiївни, студ. гр.
КНТ-411 – I мiсце
(науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри ПЗ)
Команда ZNT_Kappatalize у складi:
Твердохлiба Євгенiя Романовича, студ. гр.
КНТ-213,
Мiщенка Максима Євгеновича, студ. гр.
КНТ-413,
Ковальчук Анжелiки Олегiвни, студ. гр.
КНТ-512 – II мiсце
(науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри ПЗ)
Команда ZNTU_ByteShift у складi:
Грiшина Микити Вячеславовича, студ. гр.
КНТ-412,
Шатохiна Данила Сергiйовича, студ. гр.
КНТ-412,
Блощинської Наталiї Вiкторiвни, студ. гр.
КНТ-422 – III мiсце
(науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри ПЗ)
Лауреати Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робiт з
природничих, технiчних та гуманiтарних
наук 2014/2015 н.р.
Остяк Алiна Євгенiвна, студ. гр. МТУ-211 –
Диплом I ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом
«Економiка транспорту та зв‘язкiв»

(науковий керiвник Василичев Денис Вiкторович, доцент кафедри УПiЕП)
Бусов Анатолiй В‘ячеславович, студ. гр. IФ310м,
Фоменко Артем Володимирович, студ. гр.
IФ-319м – Диплом I ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом «Зварювання»
(науковий керiвник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)
Тоболкiн Сергiй Юрiйович, студ. гр. Е-310м
– Диплом I ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом «Електротехнiка та електромеханiка»
(науковi керiвники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергiївна, доцент кафедри ЕПА)
Мануйлов Емiль Вiталiйович, студ. гр. Т410м – Диплом II ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у
галузi «Двигуни та енергетичнi установки»
(науковий керiвник Кубiч Вадим Iванович,
доцент кафедри автомобiлiв)
Самков Володимир Володимирович, Е-311Диплом II ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом «Електротехнiка та електромеханiка»
(науковий керiвник Антонов Микола Леонiдович, доцент кафедри ЕПА)
Пироговська Юлiя Олександрiвна, студ. гр.
МТУ-220м – Диплом III ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових
робiт у галузi «Маркетинг, управлiння персоналом i економiка працi»
(науковий керiвник Карпенко Андрiй Володимирович, доцент кафедри УПiЕП)
Хмелюк Карина Євгенiвна, студ. гр. ГФ-310
– Диплом III ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi
«Романо-германськi мови i лiтератури»
(науковий керiвник Кущ Елiна Олексiївна,
доцент кафедри ТПП)
Томiло Денис Станiславович, студ. гр. Е-313
Лiтвiнов Денис Дмитрович, студ. гр. Е-213 –
Диплом III ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт у галузi
«Фiлософськi науки»
(науковий керiвник Бондаревич Iрина Миколаївна, доцент кафедри фiлософiї)
Мироненко Євгенiя Володимирiвна, студ. гр.
IФ-210м,
Джус Анна Вячеславiвна, студ. гр. IФ-219м
– Диплом III ступеня у Всеукраїнському кон-

курсi студентських наукових робiт у галузi
«Металургiя»
(науковий керiвник Ольшанецький Вадим
Юхимович, професор кафедри ФМ)
Жежера Iван Iванович, студ. гр. Е-412- Диплом III ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом
«Електротехнiка та електромеханiка»
(науковий керiвник Антонов Микола Леонiдович, доцент кафедри ЕПА)
Брилистий Вiктор Вiкторович, студ. гр. Е312,
Савiлов Роман Iгорович, студ. гр. Е-313 – Диплом III ступеня у Всеукраїнському конкурсi студентських наукових робiт за напрямом
«Електротехнiка та електромеханiка»
(науковi керiвники Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА, Назарова Олена Сергiївна, доцент кафедри ЕПА)
Переможець IV Мiжнародного
мовно-лiтературного конкурсу
iменi Тараса Шевченка
Наливайко Ксенiя Валерiївна, студ. гр. ФЕУ113 – Диплом II ступеня та I мiсце в обласному етапi цього конкурсу
(науковий керiвник Бондарчук Катерина
Сергiївна, старший викладач кафедри ЗМП)
Переможець Обласного етапу XV
Мiжнародного конкурсу з української мови
iменi Петра Яцика
Третьякова Яна Олегiвна, студ. гр. IФ-814 –
III мiсце
(науковий керiвник Бондарчук Катерина
Сергiївна, старший викладач кафедри ЗМП)
Всеукраїнський дизайн форм
«ПРОDESIGN»
Сiненко Вiкторiя Сергiївна, студ. гр. ГФ912п – Диплом II ступеня у конкурсi фешнфото у номiнацiї «Фешн-портрет»
(науковий керiвник Дуднiк Майя Георгiївна,
старший викладач кафедри дизайну)
БАЖАЮ ВСIМ ПЕРЕМОЖЦЯМ НОВИХ
ЗДОБУТКIВ У НАВЧАННI I НАУКОВIЙ
ДIЯЛЬНОСТI!
А. О. Нiкiтенко,
зав.лабораторiї доаспiрантської пiдготовки
та роботи з обдарованою молоддю

СТУДЕНТСЬКОМУ ВIДПОЧИНКУ В ТАБОРI «СОСНОВИЙ БIР» – БУТИ!
У серпнi 2015 року в спортивнооздоровчому таборi ЗНТУ «Сосновий
бiр» вiдбулося урочисте вiдкриття вiдремонтованих та оновлених будиночкiв
для вiдпочинку. У цьому заходi взяли
участь ректор ЗНТУ, професор Сергiй
Борисович Бєлiков, голова профкому
студентiв ЗНТУ Андрiй Володимирович Iванченко, вчений секретар ЗНТУ
Валерiй Владиленович Наумик, директор студентського мiстечка ЗНТУ Вадим Миколайович Дубина i, звичайно
ж, студенти-члени будiвельних загонiв.
Право перерiзати червону стрiчку
було надане ректоровi та головi профкому студентiв, що вони успiшно й зробили. Пiсля цього командир студентських
будiвельних загонiв Євген Вiкторович

Комiссаров разом зi своїми колегами
презентували оновленi будиночки.
Ректор у своїй промовi зазначив, що
рокiв 20 тому «Сосновий бiр» користувався надзвичайною популярнiстю, сюди приїздили вiдпочивати як студенти,
так i викладачi унiверситету. Згодом,
на жаль, розпочався занепад табору,
кiлькiсть бажаючих вiдпочивати почала зменшуватись. Зараз, можна сказати, що «Сосновий бiр» переживає своє
вiдродження, йдуть ремонти, житловопобутовi умови для вiдпочивальникiв
покращуються.
Потiм уся делегацiя пройшла до корпусу подивитися на вiдремонтованi кiмнати. Влiтку студенти-активiсти взялися самi своїми руками ремонтувати

цi кiмнати i досягли значного успiху
в цьому. Нинi вже три кiмнати готовi
приймати студентiв на вiдпочинок, умови проживання цiлком пристойнi. На
думку голови профкому студентiв Андрiя Iванченка, це лише початок шляху
до цiлковитого вiдновлення дiяльностi
табору «Сосновий бiр». «Кожна велика справа починається з першого кроку», – сказав вiн. – «I зараз ми цей крок
зробили. Ми не збираємося зупинятися
на досягнутому. Наша мета – зробити
«Сосновий бiр» дiйсно гарним i доступним мiсцем для вiдпочинку як студентiв, так i працiвникiв ЗНТУ»!
Вадим Кеда,
заступник директора студентського
мiстечка

23 вересня 2015 р.
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Пам‘ятi
ЧУМАЧЕНКА ВIТАЛIЯ ПАВЛОВИЧА (19.03.1949 – 31.07.2015)
фiзико-математичних наук за спецiальнiстю «Радiофiзика та квантова радiофiзика».
В 1990 р. у Харкiвському державному унiверситетi захистив дисертацiю на здобуття
ступеня доктора фiзико-математичних наук за тiєю ж спецiальнiстю.
З 1974 р. – асистент, з 1979 р. – доцент,
а з 1991 р. – професор кафедри вищої математики Запорiзького машинобудiвного
iнституту (нинi ЗНТУ), яку вiн очолював
з 1988 р.

Гiркий бiль втрати не покидає нашi серця. Минають днi, а серцевий бiль не вщухає. . .
У 1966 роцi, закiнчивши Млинкiвську
школу на Кiровоградщинi iз золотою медаллю, вступив до Днiпропетровського унiверситету на фiзичний факультет. У 1971
р. закiнчив його iз червоним дипломом за
спецiальнiстю «Радiофiзика i електронiка».
Вiталiй Павлович до 1974 р. там же навчався в аспiрантурi, де й захистив дисертацiю на здобуття ступеня кандидата

Бiльше 40 рокiв Вiталiй Павлович читав курс вищої математики для студентiв
рiзних факультетiв ЗНТУ, а для студентiв
ЕТФ викладав вищу математику англiйською мовою. На заняттях, якi проводились на високому професiйному рiвнi, використовувалися сучаснi пiдходи, прийоми
i методи навчання, враховувалася специфiка майбутньої фахової дiяльностi студентiв.
Вiн придiляв велику увагу методичному
забезпеченню курсiв, якi читав, був автором багатьох навчально-методичних розробок.
Протягом усiєї дiяльностi готував молодих науковцiв, якi захищали кандидатськi
(7) i докторськi дисертацiї. Нагороджений
багатьма почесними грамотами унiверситету i Запорiзької облради, почесним нагрудним знаком «За бездоганну працю», знаком «Вiдмiнник освiти України» (2012 р.).
Працював близько 5 рокiв за кордоном у
науково-дослiдному iнститутi в мiстi Гебзе
(Туреччина), де готував спецiалiстiв i аспi-

рантiв. Був дiйсним членом мiжнародної
наукової органiзацiї IEEE, яка спецiалiзувалася на радiофiзичних дослiдженнях.
Вiталiй Павлович очолював науководослiдну дiяльнiсть кафедри i з групою
спiвробiтникiв продовжував розвивати метод розв’язку граничних задач електродинамiки (метод добутку областей), який
дав можливiсть створити ефективнi математичнi моделi серiї пристроїв антеннохвилеводної технiки, що мають важливе
прикладне значення. Брав участь у роботi
багатьох наукових конференцiй. Результати його наукової роботи викладено в бiльш
нiж 176 публiкацiях. Шiсть iз них надруковано в журналах рiвня «А» i «Б» в США,
Англiї та Японiї. Був членом спецiалiзованих рад Д 08.051.02 та К 17.051.03.
Вiн до останньої митi працював над
черговою статтею. . .
Це був турботливий, чуйний чоловiк,
батько, дiдусь. У наших серцях Вiталiй
Павлович назавжди залишиться iнтелiгентною, фантастично працьовитою, доброю,
порядною, товариською людиною. Тепло
вiд спiлкування з ним, пам’ять про справи,
якi вiн встиг зробити, тi людськi i культурнi цiнностi, якi змiг передати багатьом
поколiнням, залишаються з тими, хто його знав i хто буде пам’ятати про нього все
життя.
Колектив кафедри вищої математики з
повагою до свiтлої пам‘ятi

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДI
Культура мови – це проблема нашого суспiльства, що є предметом обговорення мовознавцiв, журналiстiв, науковцiв, усiх, хто
не байдужий до престижу своєї мови.

го суспiльства i культура мовлення студентiв
зокрема – це чи не найяскравiший показник
стану їх моральностi, духовностi, культури
взагалi.

Нiщо так яскраво не свiдчить про рiвень
загального культурного розвитку людини,
як її мова. Висока культура усного i писемного мовлення, добре вмiння користуватися
нею практично, глибоко розвинуте вiдчуття
рiдної мови – досить важлива опора i прекрасна рекомендацiя для кожної людини.

Мовлення деяких студентiв у позааудиторному студентському, ширше – молодiжному середовищi дещо вiдрiзняється вiд їх же
мовлення в аудиторiях. Розмовляючи мiж
собою, студенти часто використовують сленгiзми, напр.: стипуха – стипендiя; лаба –
лабораторна робота; курсач – курсова робота; вишка – вища математика; гнать бєса
– говорити нiсенiтницю; здати на шару –
легко скласти iспит; роздавити сливу – випити горiлки; рубати хвости – вiдмовити
в чомусь; ганяти понти – поводити себе
з викликом; про прихiд нежданого гостя –
прiтопал, нарiсовался; про помилку, допущену кимось – залiпуха, гонєво, брєд. Лексика студентiв особливо в останнi роки тяжiє
до активiзацiї «знижених» лексичних засобiв, якi отримали можливiсть без обмежень
сполучатися з молодiжним, злочинним жаргонами, жаргоном музикантiв, жаргоном комерсантiв, комп’ютерним жаргоном (шухер,
западло, тусовка).

Особливо це помiтно у ставленнi молодi
до мови свого народу, яка є унiверсальним
засобом вираження внутрiшнього свiту iндивiда, складовою загальнолюдських цiнностей. Адже сьогоднi доведено, що чим досконалiше особа володiє мовою, тим виразнiше
постає перед людьми як особистiсть. Яким
же є мовлення сучасного середньостатистичного студента? Бiльша частина студентiв
володiє навичками культури мовлення. Але
все ж сьогоднi пiд час занять можна почути вiд студентiв: Повторiть ше раз! (або
Шо-шо?) замiсть: Повторiть, будь ласка,
ще раз! А як зауваження одногрупниковi
звучить: Куда прьош? замiсть Зачекай, будь
ласка, я тебе зараз пропущу. Студенти часто використовують не лише сленговi слова,
а й жаргонну i, що взагалi неприпустимо
для майбутнього випускника ВНЗ, позанормативну лексику. Мабуть, нiхто не буде заперечувати, що через низьку культуру усного
мовлення виявляються виразнi ознаки бездуховностi. Культура мовлення всього нашо-

Порушує чистоту мови i суржик. Суржик – це неграмотне використання української мови, це мовлення, надзвичайно засмiчене iншомовними (переважно росiйськими)
словами. Суржик iснує у рiзноманiтних формах. Наведемо деякi характернi приклади
суржику:

I уживання росiянiзмiв, замiсть нормативних росiйських вiдповiдникiв: ноль, навики, це спiвпадає, це протирiчить (нуль,
навички, збiгається, суперечить);
I порушення дiєслiвного керування: на росiйськiй мовi, по всiх правилах, по технiчним причинам, бувший у користуваннi
(росiйською мовою, за всiма правилами,
через технiчнi причини, уживаний);
I утворення ступенiв порiвняння за зразком росiйської мови: самий головний, самi
чистi, сама вкусна (найголовнiший, найчистiшi, найсмачнiша);
I слова i вирази, калькованi з росiйської
мови: мiроприємство, прийняти участь, в
сiм годин, пара годин (захiд, взяти участь,
о сьомiй годинi, декiлька годин);
I плутанина з родом i числом iменникiв: вiчнi льоди замiсть вiчний лiд, гостра бiль
замiсть гострий бiль, велика собака замiсть великий собака.
Отже, мовлення сучасної молодi повинно
бути правильним, лексично багатим, синтаксично рiзноманiтним. Щоб цього досягти, слiд вслухатися в живе мовлення, користуватися словниками, вдумливо читати художню, наукову лiтературу, звертаючи при
цьому увагу на вживання окремих слiв, на
особливо влучнi висловлювання, на побудову речень.
Тетяна Катиш,
доцент кафедри українознавства та
загальної мовної пiдготовки
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КОНКУРС!

Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет оголошує конкурс на замiщення вакантних посад:
.

декана електротехнiчного факультету

– 1;

.

доцента кафедри «Деталi машин i ПТМ»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Двигуни внутрiшнього згорання»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Електропостачання промислових пiдприємств»

– 1;

.

доцента кафедри «Фiлософiя»

– 4;

.

доцента кафедри «Механiка»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Психологiя»

– 3;

.

завiдувача кафедри «Фiлософiя»

– 1;

.

доцент кафедри «Охорона працi i навколишнього середовища»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Технологiя авiацiйних двигунiв»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Мiкро- та
наноелектронiка»

– 1;

.

доцент кафедри «Iноземна мова професiйного спiлкування»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Автомобiлi»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Мiжнародний туризм»

– 1;

.

доцент кафедри «Психологiя»

– 2;

.

доцент кафедри «Теоретична
та загальна електротехнiка»

– 2;

.

старшого викладача кафедри
«Фiзика»

– 2;

.

доцент кафедри «Хiмiя та екологiя»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Комп‘ютернi системи та мережi»

– 2;

.

доцент кафедри «Теорiя та
практика перекладу»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Електропривод та автоматизацiя промислових установок»

– 1;

.

доцента кафедри «Українознавство та загальна мовна пiдготовка»

– 1;
.

старшого викладача кафедри
«Програмнi засоби»

– 3;

.

доцента кафедри «Електропостачання промислових пiдприємств»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Українознавство та загальна
мовна пiдготовка»

– 1;

.

доцента кафедри «Фiзична
культура, олiмпiйськi та неолiмпiйськi види спорту»

– 2;

.

старшого викладача кафедри
«Фiзична реабiлiтацiя i рекреацiя»

– 5;

.

доцента кафедри «Кримiнальне, цивiльне та мiжнародне
право»

– 2;

.

– 3;

.

доцента кафедри «Соцiальна
робота»

– 1;

старшого викладача кафедри
«Фiзична культура, олiмпiйськi та неолiмпiйськi види
спорту»

.

старшого викладача кафедри
«Електричнi машини»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Iноземнi мови»

– 2;

.

старшого викладача кафедри
«Радiотехнiка та телекомунiкацiї»

– 1;

.

старшого викладача кафедри
«Дизайн»

– 3;

.

викладача кафедри «Iноземнi
мови»

– 1;

.

викладача кафедри «Теорiя та
практика перекладу»

– 1;

.

викладача кафедри «Фiзична
реабiлiтацiя i рекреацiя»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Приватна
охоронна дiяльнiсть»

– 1;

.

завiдувача кафедри
тричнi машини»

«Елек-

– 1;

.

професора кафедри «Конституцiйне, адмiнiстративне та
трудове право»

– 1;

.

професора кафедри «Мiжнародний туризм»

– 1;

.

професора кафедри «Металорiзальнi верстати та iнструмент»

– 1;

.

доцента кафедри «Мiжнародний туризм»

– 1;

.

доцента кафедри «Електропривод та автоматизацiя промислових установок»

– 2;

.

доцента кафедри «Автомобiлi»

– 1;

.

доцента кафедри «Технологiя
авiацiйних двигунiв»

– 1;

.

доцента кафедри «Облiк i аудит»

– 1;

.

доцента кафедри «Приватна
охоронна дiяльнiсть»

– 1;

.

доцента кафедри «Конституцiйне, адмiнiстративне та трудове право»

– 1;

.

доцента
«Комп‘ютернi
мережi»

кафедри
системи
i

– 1;

.

доцента кафедри «Фiзика»

– 2;

доцента кафедри «Композицiйнi матерiали та технологiї»

– 2;

доцента кафедри «Вища математика»

– 1;

.

.

доцента кафедри «Управлiння
фiзичною культурою та спортом»

– 3;

доцента кафедри «Радiотехнiка та телекомунiкацiї»

– 1;

.

.

доцента кафедри «Металорiзальнi верстати та iнструмент»

– 1;

.

доцента кафедри «Менеджмент»

– 2;

– 2;

.

доцента кафедри «Економiчна
теорiя та пiдприємництво»

– 1;

старшого викладача кафедри
«Iнформацiйнi технологiї електронних засобiв»

.

.

– 1;

викладача кафедри «Управлiння фiзичною культурою та
спортом»

– 1;

доцента кафедри «Пiдприємництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть»

старшого викладача кафедри
«Електропостачання промислових пiдприємств»

– 1;

.

.

.

– 4;

викладача кафедри «Фiзична
культура, олiмпiйськi та неолiмпiйськi види спорту»

– 3.

доцента кафедри «Системний
аналiз та обчислювальна математика»

старшого викладача кафедри
«Управлiння фiзичною культурою та спортом»

– 2;

.

.

.

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