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Г А З Е Т А Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У «З А П О Р I З Ь К А П О Л I Т Е Х Н I К А»

ПРОГРАМА ОБМIНУ ДЛЯ СТУДЕНТIВ БАКАЛАВРАТУ ЗАКЛАДIВ ВИЩОЇ ОСВIТИ
(GLOBAL UNDERGRADUATE EXCHANGE PROGRAM) 2020-2021

Державний департамент США оголосив вiдкритий конкурс для участi в про-
грамi обмiну для студентiв бакалаврату вищих навчальних закладiв (Global
Undergraduate Exchange Program) 2020-2021.

На початку грудня Нацiональний
унiверситет «Запорiзька полiтехнiка»
вiдвiдали спiвробiтники Вiддiлу преси,
освiти та культури Посольства США в
Українi: Майкл Хакетт, заступник ата-
ше з питань культури та освiти, та Вiк-
торiя Михайленко, помiчник аташе. Го-
стi зустрiлися з ректором проф. Бєлi-
ковим С.Б., проректором з наукової ро-
боти та мiжнародного спiвробiтництва
проф. Наумиком В.В., керiвником Цен-
тру iнтернацiоналiзацiї та мiжнарод-
ного спiвробiтництва доц. Плинокосом
Д.Д., вiдвiдали музей iсторiї унiверси-
тету та провели презентацiю програми

Global UGRAD для студентiв НУ «За-
порiзька полiтехнiка».

Програма обмiну для студентiв за-
кладiв вищої освiти (Global UGRAD) –
це програма культурного обмiну, яка
здiйснюється Бюро у справах освiти
та культури Державного департаменту
США й пiдтримується народом Сполу-
чених Штатiв Америки. Ця мiжнарод-
на освiтня та культурна програма об-
мiну пiдтримує талановитих iноземних
студентiв, надає можливiсть майбутнiм
лiдерам навчатися в США з метою по-
глиблення знань, вивчення культури i
традицiй Сполучених Штатiв Америки.

Фiналiсти програми Global UGRAD
навчаються протягом одного семестру
без отримання ступеня в Сполучених
Штатах за будь-якими спецiальностя-
ми. Зокрема, рекомендується подава-
ти документи на участь у цiй програ-
мi студентам таких спецiальностей: бiз-
нес та адмiнiстрування, пiдприємниц-
тво, STEM (природничi науки, техно-
логiї, iнженернi спецiальностi i мате-
матика) Учасники обираються за таки-

ми критерiями, як академiчна успiш-
нiсть, лiдерський потенцiал, знання пи-
семної та розмовної англiйської мови,
громадська активнiсть та готовнiсть пе-
ребувати в США на перiод обмiну сту-
дентами.

Програма обмiну для студентiв за-
кладiв вищої освiти Global UGRAD пе-
редбачає таке фiнансове забезпечен-
ня: оплату проїзду учасникiв програми
до/iз США, навчання в американсько-
му унiверситетi, проживання та харчу-
вання, медичне страхування, необхiднi
пiдручники та щомiсячну стипендiю.

Конкурс на участь у програ-
мi Global UGRAD є вiдкритим i базуєть-
ся на рiвнi академiчної та особистої
успiшностi кандидатiв.

Додаткову iнформацiю мож-
на отримати електронною пош-
тою: KyivUGRAD@state.gov або за
телефоном: +38 044 521-5043, або у вiд-
дiлi мiжнародної дiяльностi та роботи
з iноземними студентами (а. 263, тел.
4-75)

Кiнцевий термiн подання анкет – 31
грудня 2019 р., 17:00 EST (за схiдноєв-
ропейським часом).

Вiддiл мiжнародних зв’язкiв та роботи з
iноземними студентами

В I З И Т Д О I З РА Ї ЛЮ

Делегацiя Нацiонального унiверси-
тету «Запорiзька полiтехнiка» з 2 по 7
листопада 2019 р. вiдвiдала партнерсь-
кi вишi Iзраїлю за мiжнародним проєк-
том Європейського Союзу «Iнновацiй-
на мультидисциплiнарна освiтня про-
грама зi штучних iмплантiв для бiоiн-
женерiї для бакалаврiв та магiстрiв»
(BIOART, Ref. No. 586114-EPP-1-2017-
1-ES-EPPKA2-CBHE-JP).

До складу делегацiї НУ «Запорiзь-
ка полiтехнiка» увiйшли: ректор, д.т.н.,
проф. С.Б. Бєлiков, зав. каф. програм-
них засобiв, д.т.н., проф. С.О. Субботiн,
координатор проєкту вiд України, проф.
каф. програмних засобiв, к.т.н., доцент
Г.В. Табунщик.

У межах вiзиту делегацiя НУ «За-
порiзька полiтехнiка» взяла участь у
численних заходах, органiзованих iз-
раїльськими партнерами.

Пiд час вiдвiдання Холонського iн-

ституту технологiй (ХIТ) вiдбулася
зустрiч ректора ХIТ Е. Якубова та
ректора НУ «Запорiзька полiтехнiка»
С.Б. Бєлiкова; делегацiя взяла участь
у мiжнародних днях ХIТ та конферен-
цiї, присвяченiй 500-рiччю Л. да Вiнчi,

вiдвiдала лабораторiї ХIТ, налагодила
новi та розширила iснуючi контакти з
колегами iзраїльських, українських та
європейських вишiв, якi брали участь
у мiжнародних днях ХIТ.

Iнженерний коледж С. Шамон

(м. Ашдод) забезпечив проведення спе-
цiальних зустрiчей партнерiв проєк-
ту BIOART, зокрема з представником
Iзраїльського нацiонального Еразмус+
офiсу пiд час монiторингу iзраїльських
партнерiв, зустрiчi ректорiв Вiнниць-
кого нацiонального технiчного унiвер-
ситету В. Грабка, Донбаської держав-
ної машинобудiвної академiї В. Кова-
льова та ректора НУ «Запорiзька полi-
технiка» С. Бєлiкова з президентом ко-
леджу Й. Хаддадом, презентацiю та об-
говорення поточних справ та планiв ви-
конання проєкту BIOART.

Органiзатори також запропонували
учасникам цiкаву культурну програму,
яка завершилася урочистим офiцiйним
прийомом з нагоди 50-рiччя ХIТ у Цен-
трi миру та iнновацiй Ш. Переса (Тель-
Авiв-Яффо).

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв
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МIЖНАРОДНА ЗИМОВА ШКОЛА З АНАЛIЗУ ДАНИХ

З 2 по 6 грудня 2019 р. в НУ «За-
порiзька полiтехнiка» на кафедрi про-
грамних засобiв проводилася Мiжна-
родна зимова школа з аналiзу даних
у межах виконання проєкту DAAD
«Virtual Master Cooperation on Data
Science» (ViMaCs) за часткової пiдтрим-
ки академiчної мобiльностi викладачiв
програми Еразмус+ Європейського Со-
юзу.

У роботi школи, окрiм викла-
дачiв та студентiв НУ «Запорiзь-
ка полiтехнiка», взяли участь пред-
ставники унiверситетiв Нiмеччини
(Daniel Fruhner, Dortmund University of
Applied Sciences and Arts), Бельгiї (Dr.
Lynn Houthuys, В. Лутiн, Thomas More
University of Applied Science), України

(д.т.н., проф. Олена Варенич, професор
Київського нацiонального унiверсите-
ту будiвництва та архiтектури, та к.т.н.
Олександр Осолiнський, доцент Терно-
пiльського нацiонального економiчно-
го унiверситету). Також iндустрiальнi
партнери кафедри програмних засобiв
(М. Хохлов Datax, Є. Спаський та Р. Ко-
тов WeMyIT) виступили з лекцiями про
технологiчнi рiшення й розробки в га-
лузi оброблення та аналiзу даних.

Важливiсть заходу для iнтернацiо-
налiзацiї роботи НУ «Запорiзька полi-
технiка» була вiдзначена ректором,
д.т.н., проф. С.Б. Бєлiковим та прорек-
тором з наукової роботи i мiжнародної
дiяльностi, д.т.н., проф. В.В. Наумиком,
якi пiд час зустрiчей з iноземними та
українськими партнерами обговорюва-
ли питання подальшої спiвпрацi.

Численнi студенти та викладачi НУ
«Запорiзька полiтехнiка» наШколi змог-
ли прослухати лекцiї закордонних та
українських викладачiв, взяти участь у
практичних заняттях, налагодити пер-
сональнi контакти з партнерами з iн-
ших унiверситетiв, розширити власнi

знання з iноземної культури. По закiн-
ченнi заходу лектори та учасники отри-
мали сертифiкати про участь.

З боку НУ «Запорiзька полiтехнiка»
органiзацiєю заходу займалися коор-
динатор проєкту ViMaCs, проф. каф.
програмних засобiв Г.В. Табунщик та
зав. каф. програмних засобiв проф.
С.О. Субботiн. Значну технiчну пiдт-
римку проведення заходу надали зав.
лаб. каф. програмних засобiв М.О. Ан-
дреєв та ст. лаборант каф. програмних
засобiв В.Г. Костюк. До участi в робо-
тi Школи долучилися й iншi пiдроздi-
ли НУ «Запорiзька полiтехнiка»: музей
технiчного прогресу, мiжнародний вiд-
дiл, каф. IТЕЗ, каф. автомобiлiв, каф.
ЕПА.

Продовженням цiєї Школи стануть
школи у парнтерських унiверситетах
за проєктом ViMaCs, а також запла-
нованi на 2020 р. мiжнароднi днi НУ
«Запорiзька полiтехнiка» та Третiй мiж-
народний семiнар «Комп’ютерне моде-
лювання та iнтелектуальнi системи».

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв

МО Б I Л Ь Н И Й У Н I В Е Р

У рамках Європейського тижня
кодування #codeEU у жовтнi цьо-
го року команда проєкту «Мобiльний
унiвер» кафедри програмних засобiв
у складi доц. Миронової Н.О, ас. Ка-
мiнської Ж.К., викладача IT-школи
SmartKids Денисенко Ганни, Неласого
Олега та студентiв-волонтерiв Зiненка
Данила, Козлова Валерiя, Олександра
Бережного, Вiчевої Ганни, Клiнкової
Анастасiї, Судакова Володимира, Снур-
нiцина Богдана, Циммермана Олексiя,
Коваленка Вадима вирушила до шкiл
мiста Запорiжжя з метою ознайоми-
ти учнiв iз сучасними IТ-професiями,
провести воркшопи програмування мо-
вою Python, робототехнiки з mBot та
Arduino, довести дiтям, що програму-
вання – це цiкаво зараз i перспективно
в майбутньому!

Команду «Мобiльного унiверу» теп-
ло зустрiчали в Запорiзьких загально-
освiтнiх школах №1, №55, №42, №75,
якi знаходяться в рiзних районах мiс-

та. Чимало школярiв дуже цiкавилися
презентацiєю про майбутнi IT-професiї,
жваво включалися в дискусiю та об-
говорення перелiку професiй у галузi
програмування. У процесi дискусiї роз-
кривалися гендернi питання – дiвча-
та у сферi IT. Представники кафед-
ри програмних засобiв запропонували
спробувати свої сили – взяти участь
у конкурсi програмування для дiвчат
Technovations Girls! А всiх охочих – в
олiмпiадному русi школи спортивного
програмування.

Школярi з задоволенням брали
участь у запропонованих воркшопах з
програмування Python, мобiльних робо-
тiв з використанням Arduino, навчаль-
них роботiв-конструкторiв mbot-iв. В
очах усiх учнiв 7-10 класiв горiли во-
гники зацiкавленостi, азарту, подиву та
захоплення вiд рiзних видiв програму-
вання. Командi «Мобiльного унiвера» не
хотiлося виїжджати зi шкiл, а школярi,
у свою чергу, не хотiли вiдпускати.

Щира подяка директорам, заступ-
никам директорiв, учителям та учням
шкiл за теплий прийом, приємне спiл-
кування.

Виїзд команди «Мобiльного унiве-
ру» вiдбувся завдяки спiльному проєк-
ту «Мобiльна IТ-лабораторiя для нав-
чання школярiв програмування i сучас-
ної iнженерiї» кафедри програмних за-
собiв НУ «Запорiзька полiтехнiка» та
ГО «Екосенс», який став одним iз пере-
можцiв конкурсу соцiальних iнiцiатив
«Ми – це мiсто» ПАТ «Запорiжсталь».

Органiзатори подiї: кафедра про-
грамних засобiв НУ «Запорiзька полi-
технiка», ГО «Екосенс», ГО «Фундацiя
освiтньо-наукових iнiцiатив» та за пiдт-
римки європейської iнiцiативи Meet and
Code. Також особлива подяка керiвни-
ковi ГО «Фундацiя освiтньо-наукових
iнiцiатив» Т.Л. Жавжаровiй.

Команда «Мобiльний унiвер»

КРУГЛИЙ СТIЛ ПРОЕКТУ «ГОЛОС ЖIНКИ МАЄ СИЛУ-2019»

5 грудня в НУ «Запорiзька полiтех-
нiка» було проведено фiнальний круг-
лий стiл проекту «Голос жiнки має си-
лу», на якому було пiдбито пiдсумки
проведеної роботи. За плечима рiк ро-
боти, понад 50 авторських блогiв i бiль-
ше 500 публiкацiй, якi наближають до
цiлей. Важлива тема – ВПО, багатогран-
на, зi своїми складнощами i проблема-
ми. Але нам вдалося. Ми змогли – допо-

могли, поширили, посприяли розвитку
i вирiшенню складних питань у регiонi,
а це результат.

Рiзнi теми: творчiсть, спорт, лiтера-
тура – це далеко не весь список того,
про що ми говорили у своїх блогах сто-
совно ВПО. Звичайно, зрозумiти люди-
ну можна лише тодi, коли ти опинишся
на її мiсцi, проте ми намагалися.

Запрошенi гостi круглого столу

(представники органiв мiсцевого само-
врядування, правозахисники, керiвни-
ки громадських органiзацiй) висвiтли-
ли особливостi реалiзацiї стратегiї iнте-
грацiї внутрiшньо перемiщених осiб та
кричущi проблеми ВПО в Запорiзькiй
областi.

Карина Боровик,
СН 317
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ «ПОЛIТЕХНIКИ» I ДЕНЬ СТУДЕНТА

День народження – завжди феєрич-
не свято, особливо якщо це свято вели-
чезної родини – Нацiонального унiвер-
ситету «Запорiзька полiтехнiка». 19 ли-
стопада актова зала НУ «Запорiзька
полiтехнiка» зустрiчала глядачiв i го-
стей на концертi з нагоди 119-ї рiчницi
нашого унiверситету.

«Полiтехнiка» завжди була прикла-
дом не тiльки якiсної освiти, а й потуж-
ного студентського руху. Наш унiвер-
ситет дає гарний старт своїм випускни-
кам, якi потiм iз задоволенням повер-
таються у стiни рiдної «Машинки», i
навiть на вiдстанi пам’ятають час, про-
ведений тут.

На честь «Машинки» було сказано
багато гарних слiв i побажань, зробле-
но пропозицiй i пiдбито пiдсумкiв. При-
ємною традицiєю стало нагородження,

пiд час якого нагороди отримали як
працiвники, так i студенти «Полiтех-
нiки». Окремим показником результа-
тивностi роботи унiверситету i проф-
кому студентiв стали нашi студенти-
переможцi обласного етапу конкурсу
«Студент року-2019».

Неможливо уявити концерт без
яскравих номерiв i виступiв, i дiйс-
но, видовище, яке народжується на
сценi «Полiтехнiки», чарує своєю доско-
налiстю й довершенiстю. Запальнi тан-
цi вiд збiрної з фанк-аеробiки , прониз-
ливi пiснi вiд працiвникiв ЦКДС – все
це стало яскравою окрасою 119-го Дня
народження нашої улюбленої «Машин-
ки».

Карина Боровик,
СН 317

У В А Г А К О Н К У Р С !

Нацiональний унiверситет
«Запорiзька полiтехнiка»

оголошує конкурс на замiщення
посад:

. завiдувача кафедри «Полiто-
логiя та право»

–1;

. завiдувача кафедри «Маши-
ни i технологiя ливарного ви-
робництва»

–1.

Термiн подання заяв та документiв для
участi у конкурсi – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Докумен-
ти подаються на iм’я ректора унiверсите-
ту. Заяву перед поданням необхiдно за-
реєструвати у вiддiлi дiловодства унiвер-
ситету. Адреса унiверситету: 69063, м. За-
порiжжя, вул. Жуковського, 64

ОМРIЯНА ПЕРЕМОГА МЕХАНОТРОНIКIВ «ЗАПОРIЗЬКОЇ ПОЛIТЕХНIКИ»

25-30 листопада 2019 р. НТУУ «КПI
iм. I. Сiкорського» провiв XI Все-
українську студентську олiмпiаду «Ме-
ханотронiка в машинобудуваннi», у
якiй взяли участь 20 команд (бiльше 70
студентiв) з Києва, Одеси, Харкова, За-
порiжжя, Хмельницького, Покровська,
Бердянська, Львова, Житомира, Кро-
пивницького, Iвано-Франкiвська i Вiн-
ницi, що представляли 19 унiверситетiв
України.

Традицiйно олiмпiада проводилась у
формi змагань команд студентiв та осо-
бистий залiк. У межах олiмпiади сту-
денти спершу пройшли тренування на
обладнаннi фiрми «Фесто», що викори-
стовується при вирiшеннi завдань олiм-
пiади, потiм 2 днi командних змагань (5

задач по 1,5 години кожна) i 2 днi осо-
бистих змагань. Перед кожним етапом
проводилося жеребкування, що виклю-
чало будь-яку можливiсть пiдготувати
заздалегiдь розв’язання завдання.

Пiд час олiмпiади студенти розроб-
ляли циклограми та схеми, здiйснюва-
ли вибiр обладнання, складали алгорит-
ми, писали програми для контролерiв,
збирали i налагоджували механотрон-
нi системи промислової автоматики й
представляли їх журi, яке оцiнювало
правильнiсть i швидкiсть розв’язання.

НУ «Запорiзька полiтехнiка» пред-
ставляла команда студентiв кафедри
електропривода i автоматизацiї проми-
слових установок (ЕПА) у такому скла-
дi:
Шульженко Сергiй Сергiйович, гр.Е-
318м;
Олєйнiков Микола Олександрович,
гр.Е-319м;
Гончаров Дмитро Вiкторович, гр.Е-
319м;
Новiк Дмитро Андрiйович, гр. Е-316.
Тренери:
Осадчий Володимир Володимирович,
к.т.н., доц. каф ЕПА;

Назарова Олена Сергiївна, к.т.н., доц.
каф ЕПА.
Завдяки цiлеспрямованостi, напо-

легливостi, самоорганiзацiї наших сту-
дентiв i тренерiв при пiдготовцi до олiм-
пiади, i незважаючи на вiдсутнiсть на
кафедрi i в унiверситетi обладнання, з
яким необхiдно працювати пiд час олiм-
пiади, у командних змаганнях команда
кафедри ЕПА «Запорiзька полiтехнiка»
виборола II мiсце.

Усi четверо членiв команди змагали-
ся в особистому залiку. У супер-фiналi
капiтан команди Сергiй Шульженко ви-
боров II мiсце, а Микола Олєйнiков – IV
мiсце.

Ми вдячнi органiзаторам за цiкавi
змагання, якi стали як для студентiв,
так i для викладачiв поштовхом до са-
мовдосконалення та пiдвищення свого
професiйного рiвня, i керiвництву на-
шого унiверситету за пiдтримку при
пiдготовцi до змагань та можливiсть бу-
ти учасниками олiмпiади!

Олена Назарова,
кафедра електропривода i автоматизацiї

промислових установок

Я Р М А Р О К К A Р ’ Є Р И

Яке воно, майбутнє пiсля унiверси-
тету?

Якщо ти студент 2-3 курсiв, то вже
стовiдсотково задавався таким питан-
ням, бо ж, як то кажуть, доросле життя
вже близько.

I справдi, що робити студентовi пiс-
ля закiнчення вишу? До кого звертати-
ся, щоб знайти роботу?

На цi запитання всi охочi могли
знайти вiдповiдь на Ярмарку кар’єри,
що проходив 5 листопада в ауд. 512
(примiщення наукової бiблiотеки).

Що ж таке Ярмарок кар’єри, чим вiн
так корисний, i чому варто вiдвiдувати
подiбнi заходи? Розберемося разом.

По-перше, цей захiд збирає в одно-
му мiсцi дуже багато потенцiйних робо-
тодавцiв.

По-друге, зустрiч вiдбувається в
зручному для всiх форматi вiльної роз-
мови: все невимушено – що цiкавить,
те i питай.

По-третє, цiкавi майстер-класи, що
супроводжують захiд.

Цього разу на студентiв чекав

майстер-клас вiд Агентства iнтернет-
маркетингу «Netrocket» на тему дiд-
житал, а саме «Шлях в дiджитал-
маркетинг: з чого починати дiджитал-
кар’єру, якщо ти студент?».

Також в унiверситетi працює Центр
сприяння працевлаштуванню студен-
тiв, що знаходиться в ауд. 329а (голов-
ний корпус, третiй поверх).

Карина Боровик,
СН 317
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Н А П I В Ф I Н А Л К В К У «П О Л I Т Е Х Н I Ц I»

22 листопада в стiнах НУ «Запорiзь-
ка полiтехнiка» проходила запекла бит-
ва за мiсце у фiналi на кубок ректора
з КВК. Команди доклали максимум зу-
силь, щоб подарувати гарний настрiй
публiцi та завоювати прихильнiсть суд-
дiв.

Результат гри став таким: мiсце у

фiналi здобули чотири команди: Фiас-
ко, Артем, Три i точка, Падик 19. Ще
одна команда у фiнал, на жаль, не прой-
шла. Смiх, жарти на сценi i в залi – все
це зробило вечiр п’ятницi легким i за-
хопливим. Проте чи замислювалися ви
коли-небудь про те, що вiдбувається по
той бiк лаштункiв?

Трохи вiдсунемо цю тяжку завiсу,
що нiби водоспад ховає за собою таєм-
ничу печеру, сповнену чарiвностi. Ця
кiмната ховає у собi одразу 5 команд,
кожнiй з яких уже кортить вийти на
сцену. Обов’язково знайдуться тi, хто
будуть виглядати в залу, пiдраховуючи
кiлькiсть глядачiв чи спостерiгаючи за

виступами iнших.
Розумiєш, що наступнi 5 хвилин цей

смiх, цi оплески лунатимуть лише для
тебе. А з поверненням за лаштунками
точно не стримаєшся: почнеш дiлитися
враженнями.

Реквiзит. . . Його просто неймовiрна
кiлькiсть i вiн усюди: на стiльцях, пери-
лах, пiдлозi. Неймовiрно, як ще нiхто
нiчого не загубив? Та цiкавих жартiв
за лаштунками набагато бiльше, нiж
реквiзиту. Вони не завершуються на
сценi. Адже саме жарти поєднали цих
людей в одну велику сiм’ю.

Карина Боровик,
СН 317

РОЗСЛIДУВАННЯ ЗДIЙСНЮВАЛИ «БРЕМЕНIНФОРМ»

Вечiр середи в Полiтехнiцi видався
по-справжньому спекотним! I все це за-
вдяки святковому концерту до Тижня
журналiстики.

Чи переможуть борцi за справед-
ливiсть застарiлу, корупцiйну полiти-
ку короля? Чи прес-центр «Бякi-Букi»
продовжить насичувати iнформацiйний

простiр фейками i замовними статтями?
Саме цi питання постали перед гля-

дачами з перших хвилин концерту. Чи
дiйсно добро переможе? Адже цього ра-
зу зло стало ще хитрiшим, i побороти
його було ой як не легко.

Але потужна молода команда «Бре-
менIнформ» разом iз принцесою i таєм-

ним iнформатором домоглися справед-
ливостi.

На сценi – справжня казка, i все
це стараннями студентiв кафедри жур-
налiстики на чолi з Тонкiх Iриною
Юрiївною.

Карина Боровик,
СН 317

НАША МЕТА – ТЕХНIЧНЕ ОНОВЛЕННЯ МУЗЕЮ

19 листопада Нацiональний унiвер-
ситет «Запорiзька полiтехнiка» вiдсвят-
кував 119 рiчницю свого iснування та
3-ю рiчницю створення Музею iсторiї
технiчного прогресу. За час його iсну-
вання значно поповнилась музейна ко-
лекцiя. Постiйно оновлюються музейнi
експонати, з’являються цiкавi знахiд-
ки та архiвнi матерiали, готуються новi
стенди та пишуться статтi.

Дуже рада, що ми знаходимо но-
вих поцiновувачiв та друзiв музею, якi
допомагають нам розвиватися. Саме
завдяки фiнансовiй пiдтримцi депута-

та Запорiзької мiської ради Чумачен-
ка I.М. нам вдалося значно оновити
обладнання та поповнити музей рари-
тетними матерiалами. Також необхiд-
но висловити слова подяки щодо пiд-
тримки дiяльностi музею головi прав-
лiння директорiв ВАТ «Мотор Сiч» Бо-
гуслаєву В.О., президентовi Запорiзь-
кої торгово-промислової палати Шамi-
лову В.I., декановi машинобудiвного
факультету унiверситету Глушку В.I.,
зав. кафедри нарисної геометрiї, iнже-
нерної та комп’ютерної графiки Шало-
мєєву В.А., випускниковi «Машинки»

Пастушенку О.В.
Ми готуємося гiдно вiдзначити 120

рiччя унiверситету. Сподiваюся, що
небайдужих долучитися до справ му-
зею буде значно бiльше. Хотiлося б,
щоб музей вiдповiдав бiльш сучасним
вимогам як у навчальному сенсi, так i в
технiчному прогресi. Якраз цьому спри-
ятиме тiсна спiвпраця музею з факуль-
тетами та викладачами унiверситету.

Наталiя Деркач,
завiдувач лабораторiї технiчного прогресу
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