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Г А З Е Т А З А П О Р I З Ь К О 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

ШАНО В Н I С Т УД Е Н Т И З Н Т У !

17 листопада – Мiжнародний День студента, який традицiйно святкується гучно i весело у всьому свiтi. Вiн є своєрiдним професiйним
святом студентства, яке нагадує суспiльству про найпрогресивнiше поколiння, його бурхливу енергiю, перспективнiсть та важливiсть
для майбутнього.

Творчо мислити, прагнути пiзнавати незвiдане, ставити перед собою мету i досягати її – таким має бути кредо сучасного студента.
Приймiть щирi вiтання до цього чудового свята, а також побажання здоров’я, успiхiв та активної життєвої позицiї!

Ректорат, профком студентiв

ВIТАЄМО УЧАСНИКIВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ IНЖЕНЕРНИХ ЗМАГАНЬ!

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет вкотре пiдтвердив статус одного
з найкращих технiчних унiверситетiв Украї-
ни, адже саме талановитi «машинкiвцi», пе-
ремiгши у локальному та нацiональному ета-
пах, представили нашу країну в європей-
ському масштабi в рамках iнженерних зма-
гань EBEC!

European BEST Engineering Competiti-
on (EBEC) проводяться з 2009 року Ра-
дою студентiв технiчних унiверситетiв Єв-

ропи (BEST – Board of European Students
of Technology). Починаються вони з локаль-
них етапiв у 86 унiверситетах Європи, пере-
можцi яких зустрiчаються на 15 нацiональ-
них/регiональних етапах. У європейському
фiналi змагаються найкращi 30 команд (по
15 у кожнiй iз двох категорiй), загалом 120
учасникiв. На всiх етапах молодь ЗНТУ пiд-
тримав профком студентiв ЗНТУ.

Нам випала гарна можливiсть поспiл-
куватися з представником нашої команди
«Order of the Orange Screwdriver» Артемом
Бабакiним:

Финал соревнований проходил с 01 по 10
августа 2015 года. Программа соревнований
включала в себя 4 рабочих дня, 3 свободных,
открытие и закрытие. Открытие соревнова-
ний проводили в доме музыки города Порту
– Сasa de Musica. В соревнованиях принима-
ли участие студенты из 32 стран.

В результате команда Украины заняла
12 место в турнирной таблице среди 15 ко-

манд. Призовые места заняли команды из
Бенилюкса, Польши и Финляндии».

Нашi хлопцi показали високий рiвень iн-
женерної думки i дiйсно гiдно виступили вiд
iменi вiтчизняного студентства! Ми пишає-
мося нашою талановитою молоддю i бажаємо
їм подальших успiхiв i нових вiдкриттiв в
улюбленiй справi!

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

РЕАЛIЗАЦIЯ МIЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ CERES З ПIДГОТОВКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

2-14 жовтня 2015 р. у м. Київ вiдбули-
ся друга робоча та четверта координацiйна
зустрiчi команд, що виконують мiжнарод-
ний проект CERES («Сenters of Excellence
for young RESearchers», «Центри передового
досвiду для молодих вчених», реєстр. но-
мер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-
JPHES) програми «Tempus» Європейської
Комiсiї.

Нараду вiдкрили iз привiтальними слова-
ми до учасникiв проекту ректор Нацiональ-
ного транспортного унiверситету М. Дми-
триченко та координатор проекту, проректор
Жилiнського унiверситету з iнформацiйних
систем (м. Жилiна, Словаччина) проф., до-
ктор фiлософiї К. Матiашко. У нарадi брали
участь представники Бiлорусi, Нiмеччини,
Словаччини та України.

Учасниками зустрiчi розглядалися на-
гальнi питання стосовно реалiзацiї проекту.
На нарадi розроблялася та обговорювала-
ся загальна концепцiя залучення молодих
учених та спiвробiтникiв унiверситетiв та
промислових пiдприємств до наукової дiяль-
ностi, зокрема з використанням розроблено-
го в ходi виконання проекту вiртуального
CERES-порталу. На створюваному порталi
CERES планується вiдкрити «каталог замов-
лень» вiд промислових пiдприємств, за вирi-
шення яких молодi вченi зможуть братися у
своїх дослiдженнях.

Через портал буде органiзовано спiльну
роботу мiсцевих i мiжнародних груп моло-
дих вчених. Над одним проектом зможуть
працювати студенти та науковцi з сумiжних
галузей знань. За подiбним сценарiєм будуть
побудованi групи i для вирiшення бiльш
складних наукових завдань. Команди, що
брали участь у зустрiчi, також обговорили
питання щодо дисемiнацiї результатiв, про-
йшли тренiнг-семiнари.

В межах зустрiчi також було органiзо-
вано спiльне засiдання проектних команд
CERES та FKTBUM, у якому брали участь
представники Бiлорусi, Латвiї, Нiмеччини,
Молдови, Словаччини та України. Засiдання
вiдкрили ректор Нацiонального транспортно-

го унiверситету М. Дмитриченко та ректор
Жилiнського унiверситету, проф. Т. Чорейо-
ва.

На нарадi також було оцiнено ефектив-
нiсть виконання проекту CERES. Зокрема
проф. С.О. Субботiним запропоновано по-
силити спiльну дисемiнацiйну активнiсть
через взаємодiю проектних команд з нацiо-
нальними Еразмус+/Темпус офiсами й iнши-
ми засобами масової iнформацiї нацiонально-
го рiвня з метою бiльш широкого розповсю-
дження результатiв проекту.

Учасники заходу вiдвiдали лабораторiї
Нацiонального транспортного унiверситету
та ознайомилися з досвiдом роботи з нау-
ковою молоддю транспортного унiверсите-
ту. Також було органiзовано виїзне засiда-
ння на державному пiдприємствi «Держав-
ний дорожнiй науково-дослiдний iнститут
iменi М.П. Шульгiна», де було проведено
екскурсiю та обговорено напрями можливої
спiвпрацi.

За пiдсумками зустрiчi її учасники отри-
мали сертифiкати про пiдготовку CERES ме-
неджерiв, домовилися про майбутнi заходи
з реалiзацiї проекту.

Вiддiл мiжнародних зв’язкiв та роботи з
iноземними студентами
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УРОЧИСТОСТI ДО 80-РIЧЧЯ ЗЕТК ЗНТУ

З першого вересня я з нетерпiнням
чекала на цю подiю, а саме – на день на-
родження Запорiзького електротехнiч-
ного коледжу Запорiзького нацiональ-
ного технiчного унiверситету. Бо як не
чекати, якщо там пройшли мої юнацькi
роки, початок мого студентства? Звiсно,
що цей концерт був для мене свого роду
ностальгiєю за минулим i, чесно кажу-
чи, я навiть не пiдозрювала, що цей
захiд мене настiльки розчулить.

2 жовтня в актовiй залi ЗНТУ вiд-
булись урочистостi присвяченi 80-iй рi-
чницi Запорiзького електротехнiчного
коледжу. Неймовiрно радiсно було поба-
чити на сценi викладачiв, якi п’ять ро-
кiв тому навчали мене. Скiльки вдячно-
стi їм було висловлено i скiльки хотiло-
ся сказати. Звiсно, що вiтали зi святом
як представники Запорiзької обласної
державної адмiнiстрацiї, так i представ-
ники Запорiзького нацiонального тех-
нiчного унiверситету на чолi з ректором
Бєлiковим Сергiєм Борисовичем. I дуже
цiкавим моментом на самому початку
була iсторична довiдка про коледж: про
початок його роботи в 1935 роцi, про
постiйнi змiни навiть у назвi, про ре-
органiзацiї. Словом, про все, що було
пережито в цьому багатому на подiї за-
кладi.

Але крiм урочистої частини, викла-

дацький склад та студентство ЗЕТК
ЗНТУ привiтала ще й талановита мо-
лодь нашого мiста. Мене дуже вразили
зовсiм юнi танцiвницi з Народного те-
атру сучасного танцю «Фенiкс», пiснi
у виконаннi випускницi коледжу Кате-
рини Сидорової, гiмн у виконаннi хо-
ру «Днiпро» i ще багато дуже цiкавих
i захоплюючих виступiв, якi вражали
щирiстю й були наповненi українським
духом.

Упевнена, що вiсiмдесят рокiв – це
тiльки початок плiдного й успiшного
життя, а також постiйного розвитку i
вдосконалення!

Тож ще раз зi святом, мiй рiдний,
мiй чудовий коледже! Щаслива, що на-
вчилася там, а тепер змогла побувати
на такому святi!

Iрина Сажинська,
ФЕУ 121

ВIТАЄМО ТАЛАНОВИТИХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЗНТУ!

Вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення iменних стипендiй Верховної Ради України для
найталановитiших молодих учених» призначити у 2015 роцi 28 iменних стипендiй Верховної Ради України для найталано-
витiших молодих учених. Серед них нашим ученим:
I Агаркову Олеговi Анатолiйовичу – доктору полiтичних наук, професору, завiдувачу кафедри «Соцiальна робота»

Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету;
I Доненку Василевi Iвановичу – доктору технiчних наук, професору, завiдувачу кафедри «Будiвельне виробництво та

управлiння проектами» Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету.

Шановнi колеги, приймiть нашi найщирiшi привiтання та побажання подальших успiхiв!

Ректорат, профком студентiв

ВIТАЄМО ЛАУРЕАТА КОНКУРСУ «20 РОКIВ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНI: ДОСЯГНЕННЯ
I ПРОБЛЕМИ»!

17 вересня 2015 року в Днiпро-
петровському державному аграрно-
економiчному унiверситетi вiдбулась
науково-практична конференцiя «20 рокiв
аграрнiй реформi в Українi: досягнення i
проблеми» за участi Президента України
(1994-2005 рр.) Л.Д. Кучми.

За пiдсумками конкурсу студентка
ЗНТУ Чемерис Тетяна Костянтинiвна (гр.
ФЕУ-112) стала переможницею й вiдзна-
чена дипломом Третьої премiї фонду Лео-
нiда Кучми «Україна». Вона продемонстру-
вала добрi знання доцiльностi i результа-
тiв аграрної реформи, а також нинiшнього

стану вiтчизняної аграрної сфери.
Ця конференцiя стала четвертим ета-

пом пiдбиття пiдсумкiв конкурсу серед
студентiв, присвяченого 20-рiччю поча-
тку аграрної реформи в Українi, що був
проведений Iнститутом стратегiчних оцi-
нок при Президентському фондi Леонiда
Кучми «Україна». Перед тим вiдповiднi за-
ходи пройшли у Бiлоцеркiвському нацiо-
нальному аграрному унiверситетi, Подiль-
ському державному аграрно-технiчному
унiверситетi (м. Кам’янець-Подiльський)
та Житомирському нацiональному агро-
екологiчному унiверситетi.

Загалом конкурс з питань аграрної ре-
форми набув загальнодержавних масшта-
бiв: у ньому взяли участь 407 студентiв
iз 51 вищого навчального закладу з 20
регiонiв України.

Пiдсумки конференцiї пiдбив Прези-
дент України (1994-2005 рр.) Л.Д. Кучма.
Вiн також вручив дипломи переможцям
конкурсу «20 рокiв аграрнiй реформi в
Українi: досягнення i проблеми».

Бажаємо творчого натхнення та но-
вих успiхiв у подальшiй науковiй роботi!

СПОРТИВНI ДОСЯГНЕННЯ

13 жовтня 2015 року вiдбулися змагання з
настiльного тенiсу на першiсть областi се-
ред ВНЗ III-IV рiвнiв акредитацiї. Команда
ЗНТУ у складi: Артем Чепурний (МТУ-120),
Єгор Гаврилов (МТУ-122) i Анастасiя Бере-

жна (КНТ-713) – виборола перемогу в супер-
никiв з шести вишiв-конкурентiв i посiла I
мiсце.

А на Чемпiонатi України з баскетболу серед
команд Вищої лiги. команда ЗНТУ у старто-

вому матчi двiчi обiграла БК «Азовмаш» м.
Марiуполя.
Бажаємо подальших перемог!
Так тримати!

Каф. ФКОНВС та спортклуб ЗНТУ
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Сторiнками iсторiї

IЗРАЇЛЬ ГРИГОРОВИЧ ФРIДЛЕНДЕР (20.X.1910-16.V.2000)

Iзраїль Григорович Фрiдлендер – один
iз засновникiв теорiї точностi машин, прила-
дiв i систем. Протягом пiвстолiття вiн був
справжнiм послiдовником основоположни-
кiв вiтчизняної науки про точнiсть – акаде-
мiкiв Н.А. Бородочева, А.Н. Колмогорова i
Н. Г. Бруєвича. Вiн був еталоном сумлiнно-
го служiння рiшенням вiчно актуальних i

невичерпних задач теорiї точностi i якостi
машино- та приладобудування. Теорiя то-
чностi (ядро проблеми якостi) була головною
справою його життя, i багато в чому завдя-
ки результатам його дослiджень вона стала
невiд’ємною складовою роботи багатьох ро-
сiйських i зарубiжних вчених та iнженерiв.

Iзраїлю Григоровичу належить заслуга
введення в теорiю точностi пристроїв з ви-
хiдними фiзичними характеристиками фун-
даментальної концепцiї узагальненого нор-
мального закону розподiлу помилок вимiрiв
i виробничих похибок. Його монографiї ши-
роко використовуються вiдомими фахiвця-
ми i початкiвцями дослiдниками. Буквально
до останнiх днiв життя Iзраїль Григорович
наполегливо iнiцiював введення в теорiю то-
чностi базових концепцiй сучасних уявлень
математики i фiзики, сприяючи створенню
нового етапу розвитку теорiї точностi

Сказане дає лише обмежене уявлення
про Iзраїль Григоровича. Вiчне життя – пи-
тання Вiри. Можна розумiти її i як слiд, який
залишає одна людина в життi i пам’ятi iн-
ших людей. Iзраїль Григорович Фрiдлендер
такий слiд залишив.

Ця замiтка взята з останньої книги
I. Г. Фридлендера, яку закiнчував, редагу-
вав i видавав (вже пiсля смертi I.Г.) проф.
В.П. Булатов. (Фундаментальнi проблеми
точностi. / Iнститут проблем машино-
знавства Рiс. акад. наук. Ред. В.П. Булатов,
I.Г. Фрiдлендер. М .: Наука, 2001)

Iзраїлю Григоровичу Фрiдлендеру – чу-
довому вченому, педагогу i людинi – доцен-
ту кафедри технологiї машинобудування За-
порiзького машинобудiвного iнституту iм.
В.Я. Чубаря з 1951 по 1982 роки, 20 жовтня
2015 виповнилося б 105 рокiв.

СТУДЕНТИ ЗНТУ ВДАЛО ПРОЙШЛИ СТАЖУВАННЯ В МIНIСТЕРСТВI IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Центр сприяння працевлаштуванню сту-
дентiв та випускникiв ЗНТУ успiшно про-
довжує надавати прекраснi можливостi для
самореалiзацiї нашiй молодi. Для прикладу
влiтку, «машинкiвцi» вирушили до Києва iз
непростим вiзитом.

Ми поспiлкувалися iз фахiвцем I ка-
тегорiї Центру Свiтланою Олефiр: «В ию-
не мы анонсировали возможность прохо-
ждения стажировки нашими студентами в
Министерстве инфраструктуры Украины в
рамках проекта Icebreakers wanted for the
Government. Отбор кандидатов проводился

по пакету документов: резюме + мотиваци-
онное эссе. Из наших студентов были отобра-
ны трое: Водопьян Богдан (ФРЭТ), Богомаз
Татьяна (ФМТУ) и Еремин Евгений (МФ).
Это впервые Министерство взяло не только
студентов киевских ВУЗов».

Пiсля стажування нашi студенти-
учасники подiлилися своїми емоцiями вiд
незабутньої подорожi!

Тетяна: « Это был новый жизненный
опыт, работа с реальными цифрами, что
весьма увлекательно. Еще вдохновляло то,
что видели непосредственно результаты от
Prozorro и торговой площадкой Smarttender.
Анализировали и проводили мониторинг
тендеров госпредприятий МИУ, выявляли
коррупционные схемы.

Хочу сказать всем, что это огромный
опыт, яркие впечатления и трамплин в буду-
щее, поэтому не стоит бояться трудностей,
нужно действовать».

Богдан: «Итак, несомненно, стажировка
в Министерстве оставила только положи-

тельные впечатления.
Она помогла отточить навык работы в

команде, творческий подход к решению за-
дач, умение анализировать большой массив
информации и приводить его в доступный
непосвященным вид. В целом, было прият-
но поработать на благо государства и внести
долю пользы.

Євген: « Работа в Министерстве – это
ценнейший опыт, знания и, надеюсь, возмо-
жность трудоустройства в будущем.

Результаты нашей работы, которая за-
ключалась в аудите 5 морских портов, были
высоко оценены нашим куратором.

Всем участникам летней стажировки в
Министерстве были выданы благодарствен-
ные грамоты».

У пiдсумку нашої доброї бесiди хочеться
сказати: використовуйте можливостi, якi на-
дає студентам наш унiверситет, адже ми,
безумовно, вартi успiху!

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

СЕМIНАР ЮНIДО З УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПIДПРИЄМСТВI

Здорожчення енергоносiїв – це проблема
не лише для України, а й для всього свiту.
Зараз в Українi цiни на паливо, електроенер-
гiю, воду та iншi ресурси зростають дуже
швидко, нiхто не може впевнено сказати,
якою буде цiна, наприклад, електроенергiї
через декiлька мiсяцiв. Через це проблема
пiдвищення енергоефективностi, а отже, й
економiчного використання енергоносiїв в
нашiй країнi набуває все бiльшого i бiль-
шого значення. Для порiвняння, країни За-
хiдної Європи почали впроваджувати систе-
ми енергомеджменту та пiдвищувати енерго-
ефективнiсть промислових пiдприємств ще
20-25 рокiв тому. Органiзацiя Об’єднаних
Нацiй з промислового розвитку (ЮНIДО) iнi-
цiювала проект з упровадження стандарту

систем енергоменеджменту (СЕнМ) у про-
мисловостi України. У рамках проекту спе-
цiалiсти з великим досвiдом впровадження
подiбних систем провели низку семiнарiв у
мiстах країни, де вони дiлилися власним до-
свiдом та давали учасникам практичнi нави-
чки з впровадження. Подiбний семiнар вiд-
бувся i в Запорiжжi. 17-18 вересня в стi-
нах Запорiзького нацiонального технiчного
унiверситету вiдбувся семiнар ЮНIДО для
представникiв промислових пiдприємств мiс-
та.

Лектори семiнару, енергоменеджери з ве-
ликим досвiдом, Егмонт Оттерман (Пiвден-
ноафриканська Республiка) та Ерiк Гудбєрг
(Данiя) презентували учасникам докладну
iнструкцiю з упровадження СЕнМ на пiд-
приємствi. В основному, семiнар вiдбувся
у формi цiкавої лекцiї, а насамкiнець уча-
сники в командах розробили план з пiдви-
щення енергоефективностi на пiдприємствi
харчової промисловостi. Незважаючи на до-
сить серйозну i технологiчну тему, семiнар
пройшов на одному диханнi. Тренiнг зiбрав
представникiв багатьох пiдприємств Запо-
рiжжя i не тiльки. Так, серед учасникiв бу-
ли представники ПАТ «Днiпроспецсталь»,
ПАТ «Карлсберг Україна», ПАТ «Запорiзь-

кий завод феросплавiв», ТОВ «Перетворю-
вач», ТОВ «Прогрес Авто», ТОВ «Видавни-
чий будинок «Керамiст», ПАТ «Запорiжво-
гнетрив», Днiпропетровської та Запорiзької
торгово-промислової палати, ДП «Криворiзь-
кий науково-виробничий центр стандарти-
зацiї, метрологiї та сертифiкацiї», взуттєвої
фабрики «Елегант», ЗНТУ та Донецького на-
цiонального технiчного унiверситету. I це ще
не повний список пiдприємств-учасникiв.

Власне, всю суть i основну думку семi-
нару можна звести до одного речення: впро-
вадження СЕнМ не потребує значних iнве-
стицiй i модернiзацiї обладнання – це, на-
самперед, змiна корпоративної культури та
бачення використання енергоносiїв.

Пiдсумовуючи, можу сказати, що мене
цей семiнар змусив замислитися, як я осо-
бисто використовую енергоносiї. Можна ли-
ше уявити, як багато енергоресурсiв вико-
ристовують пiдприємства Запорiжжя. Має-
мо надiю, що Семiнар ЮНIДО розставив усi
крапки над «i» i переконав пiдприємцiв, що
шлях до енергоефективного виробництва не
такий уже й тернистий.

Катерина Шапка,
Е 420



4 IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК 2 листопада 2015 р.

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:

. завiдувача кафедри «Ком-
п‘ютернi системи i мережi»

– 1;

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

– 1;

. завiдувача кафедри «Транс-
портнi технологiї»

– 1;

. директор наукової бiблiоте-
ки

– 1;

. професора кафедри «Управ-
лiння персоналом i економi-
ки працi»

– 1;

. доцента кафедри «Україно-
знавство та загальна мовна
пiдготовка»

– 2;

. доцента кафедри «Техноло-
гiя машинобудування»

– 2;

. доцента кафедри «Елек-
тричнi та електроннi апара-
ти»

– 3;

. доцента кафедри «Теорiя та
практика перекладу»

– 1;

. доцента кафедри «Журналi-
стика»

– 1;

. доцента кафедри «Комп‘ю-
тернi системи i мережi»

– 2;

. доцента кафедри «Машини
та технологiї ливарного ви-
робництва»

– 3;

. доцента кафедри «Пiдпри-
ємництво, торгiвля та бiр-
жова дiяльнiсть»

– 1;

. доцента кафедри «Марке-
тинг»

– 1;

. старшого викладача кафед-
ри «Вiйськова пiдготовка»

– 6;

. викладача кафедри «Вiй-
ськова пiдготовка»

– 5;

. викладача кафедри «Управ-
лiння персоналом i економi-
ки працi»

– 2.

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

УРБАНОНIМИ М. ЗАПОРIЖЖЯ: ДЖЕРЕЛА НОМIНАЦIЇ

Серед багатьох сотень тисяч слiв
будь-якої мови видiляється своєрiдний
шар лексики – власнi назви, якi є пре-
дметом вивчення лексикологiчної на-
уки ономастики (вiд грец. onomastike
– «майстернiсть давати iмена»). Оно-
мастика вивчає виникнення, розвиток,
змiни, функцiонування i структуру
власних назв у мовi i мовленнi. Власнi
назви становлять значну частину слов-
никового складу мови. Наприклад, в
iменному покажчику Атласу свiту (М.,
1954) налiчується близько 220 тисяч
географiчних назв. На вiдмiну вiд iн-
ших шарiв лексики, елементи якої на-
зивають предмети i виражають поня-
ття, ономастичнi одиницi мають лише
функцiю називання (номiнативну фун-
кцiю).

Залежно вiд категорiї об’єктiв, що
мають назву, ономастика подiляється
на кiлька вiдгалужень, серед яких –
топонiмiка та антропонiмiка. Географi-
чнi назви (топонiми) та власнi iмена
осiб (антропонiми) є одним з найбiльш
продуктивних джерел номiнацiї урба-
нонiмiв (вiд лат. urbanus – «мiський»)
– назв внутрiшньомiських об’єктiв: ву-
лиць, провулкiв, майданiв тощо.

Дослiдження урбанонiмiв має вели-
ке культурно-iсторичне значення, тому
на сьогоднi цей напрям залишається до-
сить актуальним. Через назви вулиць,
проспектiв, провулкiв простежується
iсторiя мiста, краю, держави. У цих на-
звах – iсторiя розвитку рiзних галузей
виробництва, науки, культури, лiтера-
тури, мистецтва. У них закарбувалися
долi людей, їх великий внесок у рiзнi
сфери життєдiяльностi.

У м. Запорiжжi налiчується по-
над 1300 проспектiв, вулиць, провул-
кiв, майданiв. Одним iз традицiйних
джерел найменування вулиць є назви
населених пунктiв. Назви вулиць фор-
мувалися, як правило, за назвами дорiг,
що вели з одного населеного пункту до
iншого. Саме за цим принципом назва-
нi такi вулицi, як Сiмферопольське шо-
се, Днiпропетровське шосе, Хортицьке
шосе.

Ойконiми (вiд грец. – oiсos «жи-
тло, оселя») Росiйської Федерацiї стали
джерелом номiнацiї понад 80 об’єктiв
Запорiжжя. Вони представляють усю
територiю Росiї вiд столицi до найбiльш

вiддалених регiонiв, влючаючи її нацiо-
нальнi автономiї. Серед них – вулицi
Верхоянська, Воронезька, Владивосто-
цька, Красноярська, Кабардинська, Ка-
лiнiнградська, Ленiнградська, Липове-
цька, Московська, Пiдмосковна, Росiй-
ська, Рязанська, Сахалiнська, Серпу-
ховська, Ставропольська, Таганрозька,
Таганська, Тверська, Тобольська, Туль-
ська, Тушинська, Хакаська, Черепове-
цька, Читинська, Шушенська; провул-
ки Арбатський, Барнаульський, Iжев-
ський, Ржевський тощо.

Назви мiст iнших республiк коли-
шнього Радянського Союзу теж ста-
ли джерелом номiнацiї об’єктiв За-
порiжжя. Наведемо їх перелiк. Азер-
байджан представлений такими назва-
ми: вул. Бакинських Комiсарiв, Ба-
кинський пров.; Бiлорусь – вулицi Бi-
лоруська, Єйська, Мiнська; провулки
Брестський, Гомельський; Вiрменiя –
провулок Єреванський; Грузiя – ву-
лицi Аджарська, Батумська, Грузин-
ська, Тбiлiська; Естонiя – Таллiнн-
ський пров.; Казахстан – вулицi Алма-
Атинська, Аральська, Кустанайська;
Латвiя – вул. Ризька; Узбекистан – вул.
Узбекистанська, Ферганська. На картi
Запорiжжя знаходимо також топонiми
європейських країн, що стали джере-
лом номiнацiї наших вулиць та провул-
кiв, зокрема це провулки Женевський,
Вiденський, вулицi Лахтинська, Вро-
цлавська; Центральна Америка пред-
ставлена назвою провулку Кубинсько-
го, є навiть вул. Антарктична.

Серед урбанонiмiв Запорiжжя є та-
кi, що походять вiд гiдронiмiв – назв рi-
чок, озер, морiв свiту. Це вулицi Амур-
ська, Бiломорська, Балтiйська, Єнiсей-
ська, Донська, Дунайська, Двiнська,
Днiстровська, Днiпровська, Днiпровськi
Пороги, Каспiйська, Каховська, Лен-
ська, Невська, Сиваська, вул. Славути-
ча, Онезький провулок.

Оронiми (вiд грец. – oros «гора»)
представленi на картi Запорiжжя таки-
ми назвами вулиць: Альпiйська (Євро-
па), Памiрська, Уральська (Азiя), про-
вулкiв Балканський (Європа), Гiмалай-
ський (Азiя). (Далi буде. . . )

Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та

загальної мовної пiдготовки.
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