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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»

Р О Л Ь У Н I В Е Р С И Т Е Т У В У М О В А Х ГЛ О Б А Л I З А Ц I Ї

Сучаснi умови ринку працi вимага-
ють вiд випускникiв вищих навчальних
закладiв вмiти швидко масштабувати-
ся, зокрема i на мiжнародному рiвнi.
Освiта, навчання та можливiсть пере-
квалiфiкуватися протягом усього жит-
тя мають стати вихiдною точкою, що
дозволить випускникам вишiв вiдповi-
дати мiнливим вимогам сучасного рин-
ку працi.

Одним iз найбiльш ефективних за-
ходiв, що дає змогу сучасному унiверси-
тету протистояти викликам, є участь у
мiжнародних програмах, у яких викла-
дачi та студенти отримують новi, необ-
хiднi в умовах глобалiзацiї компетенцiї.

Сьогоднi в унiверситетi укла-
дено 7 мiжiнституцiйних угод
з європейськими унiверситетами
(http://zntu.edu.ua/akademichna-mobilnist) ,
зокрема Католицьким унiверситетом
Льовена (Бельгiя), Технiчним унiвер-
ситетом Iльменау (Нiмеччина), Унiвер-
ситетом прикладних наук та мистецтв
Дортмунда (Нiмеччина), Каринтiйсь-
ким унiверситетом прикладних наук

(Австрiя), Унiверситетським коледжем
Томаса Мора (Бельгiя), Мадридською
полiтехнiкою (Iспанiя), Унiверситетом
Трансильванiї м. Брашова (Румунiя),
що дозволяє студентам проходити
навчання вiд 3 до 6 мiсяцiв у парт-
нерському унiверситетi та викладачам
обмiнюватись викладацьким досвiдом
та науковими досягненнями.

Тiльки за 2019/2020 навчальний рiк
за мiжнародною програмою Erasmus+
KA1 пройшли стажування та навчання
9 студентiв в осiнньому семестрi та 10
пройдуть навчання навеснi.

З 2020 року унiверситет має мож-
ливiсть для студентiв та викладачiв
отримати фiнансування за програмою
DAAD Eastern Partnership.

Нацiональний унiверситет «За-
порiзька полiтехнiка» є частиною цен-
тру транскордонних дослiджень та
компетенцiй з управлiння проектами,
iнновацiями та цифровою трансфор-
мацiєю у кооперацiї з Католицьким
унiверситетом Льовена, Iнститутом
прикладних наук та мистецтв м. Дорт-
мунда, Технiчним унiверситетом м. Ка-
унаса, Унiверситету Баскiв (м. Бiльбао)
та унiверситетами України, Казахстану
та Азейбарджану.

Разом з Каринтiйським унiверси-
тетом прикладних наук, Технiчним
унiверситетом Iльменау та Унiверсите-
том Трансильванiї м. Брашова НУ«ЗП»
є партнером Глобального онлайн кон-
сорцiуму та членом асоцiацiї онлайн iн-
жинiрингу.

Спiвпраця з Мадридською полiтех-
нiкою стала можливою завдяки участi

в мiжнародному проектi ЄС Еразмус+
«Iнновацiйна мультидисциплiнарна нав-
чальна програма для пiдготовки бака-
лаврiв та магiстрiв зi штучних iмплан-
тiв для бiоiнженерiї».

Вiдповiдно до укладених угод
викладачi НУ «Запорiзька полiтех-
нiка» можуть подiлитися своїм досвi-
дом з викладання спецiальних дисци-
плiн та провести 8 годин лекцiй в
унiверситетах-партнерах за рахунок
програми Erasmus+ KA1.

З 27 квiтня до 1 травня 2020 р. в
унiверситетi буде проходити перший
мiжнародний тиждень, мета якого – на-
дати можливiсть студентами та викла-
дачам вiдвiдати лекцiї викладачiв про-
вiдних європейських унiверситетiв та
надати актуальнi данi щодо наявних
можливостей наукової та педагогiчної
спiвпрацi.

Галина Табунщик,
професор кафедри програмних засобiв

ЗУСТРIЧ СТУДЕНТIВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОБЛАСНИХ СПIЛОК АРХIТЕКТОРIВ УКРАЇНИ

Проблеми благоустрою мiста – неви-
черпне джерело дискусiй та можливо-
стей. Залишати їх без уваги не можна,
тому питання формування архiтектур-
ного образу мiста Запорiжжя було по-
рушено пiд час зустрiчi студентiв НУ

«Запорiзька полiтехнiка» з головою архi-
тектурної палати Запорiзької обласної
органiзацiї спiлки архiтекторiв України
Євгеном Голощаповим.

Зустрiч вiдбулася 7 лютого у фор-
мi бесiди зi студентами спецiальностi
«Архiтектура та мiстобудування», ад-
же надзвичайно важливо, щоб майбут-
нi фахiвцi мали змогу спiлкуватися iз
професiоналами своєї справи. До дис-
кусiї було запрошено Голову Львiвської
обласної органiзацiї спiлки архiтекторiв
України Богдана Володимировича Гоя,
який подiлився власним досвiдом, роз-
повiв про перспективи i звернув увагу

на нагальнi проблеми у сферi архiтек-
тури.

Керiвником навчального вiддiлу НУ
«Запорiзька полiтехнiка» Вiктором Гре-
штою вiдзначено важливiсть таких
зустрiчей студентiв iз професiоналами-
практиками i запропоновано розшири-
ти напрямки майбутньої спiвпрацi з пи-
тань удосконалення освiтнiх програм,
обговорення перелiку i наповнення нав-
чальних дисциплiн, практичної пiдго-
товки здобувачiв вищої освiти та залу-
чення потенцiйних роботодавцiв безпо-
середньо до освiтнього процесу.

Навчальний вiддiл
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КУЛЬТУРА ВЕРБАЛЬНОЇ ПРЕЗЕНТАЦIЇ В УКРАЇНI

У святковому календарi України –
цiла низка мовних свят: День українсь-
кої писемностi та мови, Мiжнародний
день рiдної мови, День слов’янської пи-
семностi i культури. У Мiжнародний
день рiдної мови – 21 лютого – не мож-
на не згадати про одну з найяскравi-
ших наукових подiй «Запорiзької полi-
технiки» в цьому навчальному роцi –
мiжвишiвський круглий стiл «Культу-
ра вербальної презентацiї в Українi»,
який згуртував студентiв 1-4 курсiв
рiзних спецiальностей i рiзних факуль-
тетiв не тiльки нашого унiверситету,
а й студентiв та магiстрантiв iнших
українських ЗВО (ЗНУ, ХННРА, НАВС-
Київ, ЛДУВС), викладачiв секцiї загаль-
ної мовної пiдготовки, науковцiв, жур-
налiстiв, працiвникiв наукової бiблiоте-
ки. Упродовж кiлькох годин вони обго-
ворювали у форматi трьох локацiй круг-
лого столу важливi i практично значу-
щi проблеми: iсторичнi витоки публiч-
ного мовлення в Українi, особливостi
презентацiї в рiзних професiйних дис-
курсах, проблеми i досягнення сучасної
вербальної презентацiї.

Розпочала засiдання круглого столу
в залi мистецтвознавчої лiтератури йо-
го куратор – доцент, доктор фiлософiї у
фiлологiчних науках, доцент кафедри
українознавства та загальної мовної пiд-

готовки Галина Сергiївна Онуфрiєнко,
привiтавши учасникiв i подякувавши їм
за активну участь у такiй ефективнiй
формi колективної роботи, наголосив-
ши на важливих функцiях української
мови як державної у сучасному соцiу-
мi та пояснивши гетерогенну природу
успiху вербальної презентацiї.

Особливiсть засiдання – активний
обмiн знаннями i досвiдом про мистец-
тво презентацiї засобами самої пре-
зентацiї. Студентськi виступи вирiз-
нялися цiкавою проблематикою, гар-
ним практичним рiвнем знання сучас-
ної української лiтературної мови, ора-
торською культурою й оригiнальнiстю
застосування наочностi, аудiо-, вiдео-
та фотоматерiалiв.

Формат бiльшостi представлених
презентацiй вразив як рiвнем висо-
кої їх якостi, так i жанровою рiз-
номанiтнiстю. Натхненна й емоцiй-
на пiсенно-музична композицiя «Моя
Україна», яку пiдготували А.Косович
i Г.Сафарова, лiтературний портрет».
Феномен письменницi Емми Андiєвсь-
кої – лауреата Шевченкiвської премiї
2018р. книжковi виставки-презентацiї
наукової бiблiотеки «Риторичнi обрiї
українського комунiкативного просто-
ру», «Мовнi поради для успiшної пре-
зентацiї», «Лiтературнi обрiї Запорiзько-
го краю», стендовi презентацiї («Украї-
на в давнiх скандинавських сагах»), екс-
позицiї декоративно-прикладного ми-
стецтва («Українськi обереги», «Ляльки-
мотанки») та живопису («Мальовнича
Україна», «Дiалог культур», «Неосяж-
ний свiт творчостi Марiї Приймаченко»,
«Авангардний живопис як феномен об-
разотворчого мистецтва».

Учасники круглого столу у своїх вiд-

гуках визначили як найуспiшнiшi ви-
ступи таких студентiв-першокурсникiв:
Iгоря Стрiжка, Валерiї Фоменко, Дар’ї
Карпенко, Дмитра Колбаси, Олени Бо-
рисюк, Ангелiни Карпенко, Анастасiї
Яценко, Олександра Панаса, Дiани Пал-
ладi, Михайла Соколова.

Упевнено й доказово переконували
студенти старших курсiв, якi вже неод-
норазово брали участь у наукових кон-
ференцiях та мають досвiд публiчної
комунiкацiї, – Єлизавета Коваленко,
Ганна Кавун, Софiя Шишкiна.

Атмосфера приємної, щирої i твор-
чої спiвпрацi з прiоритетом знань,
умiнь та естетики вербальної комунiка-
цiї посприяла ефективностi обговорен-
ня актуальних проблем сучасного про-
фесiйного спiлкування.

Творча зустрiч з Оксаною Гла-
дiй – членом Нацiональної спiлки
журналiстiв, майстер-клас «Ляльки-
мотанки» Свiтлани Балуєвої – май-
стринi ТО «Самоцвiти Запорiжжя», ху-
дожнi експозицiї та книжковi виставки,
оформлення яких здiйснила Наталiя
Федько – завiдувач сектору наукової
бiблiотеки НУ «ЗП», надихали учасни-
кiв на їх власнi творчi пошуки.

Круглий стiл допомiг усвiдомити,
що ораторська майстернiсть набуваєть-
ся поступово. I першi кроки в царинi
загальної та прикладної риторики сту-
дентами зробленi, проте щодня треба
вдосконалювати себе на шляху до успi-
ху.

Анастасiя Скребкова,
фахiвець вiддiлу НР студентiв, член робочої

групи круглого стiлу,

Є.В. Коваленко,
секретар засiдання, ГФ-217

М У З Е Й I С Т О Р I Ї Т Е Х Н I Ч Н О Г О П Р О Г Р Е С У

Музей розвивається як засiб свiдо-
мого цiлеспрямованого залучення лю-
дей до культурної спадщини минулих
часiв i посiдає особливе мiсце в жит-
тi людства. Музей iсторiї технiчного
прогресу НУ «Запорiзька полiтехнiка»
удосконалюється, набирає обертiв, пра-
гне бути ще кращим. Минулий рiк для
музею був успiшним. За цей час у му-
зеї побувало майже 3 тисячi вiдвiдува-
чiв, найбiльша кiлькiсть серед яких –
це студенти (1573 ос.). Традицiйно це
першокурсники, якi прослухали цiкавi,
змiстовнi розповiдi про iсторiю унiвер-
ситету, що проводила працiвник музею,
доцент О.А. Чумаченко.

Вiдвiдали музей студенти-учасники
рiзноманiтних олiмпiад, конкурсiв та
фестивалiв з усiєї України; гостями бу-
ли студенти-iноземцi з пiдготовчого вiд-
дiлення, iноземнi гостi – викладачi та
представники рiзних навчальних закла-

дiв Нiмеччини, Казахстану, Британiї,
Туреччини, Бельгiї тощо.

Протягом року в музеї побували
представники делегацiй мiнiстерств,
академiй, iнститутiв – 130 осiб та iно-
земних делегацiй – 82 особи. Зацiка-
вились iсторiєю музею школярi мiст:
Орiхiв – 12, Волочиськ – 30 та Полги –
42. Всього у 2019 роцi музей вiдвiдали
2704 особи.

Продовжується тiсна спiвпраця з
факультетами та кафедрами: музейнi
працiвники допомагали у проведеннi
конференцiй, олiмпiад, проводили цi-
кавi зустрiчi у стiнах музею.

Проаналiзувавши разом з навчаль-
ною частиною НУ «Запорiзька полiтех-
нiка» вiдвiдування першокурсниками
музею, зазначаємо зростання зацiкав-
леностi факультетами iсторiєю унiвер-
ситету.

Музей має постiйно оновлюватись

та збагачуватись новими цiкавими екс-
понатами. У 2019 роцi створено нову
експозицiю – «100 рокiв унiверситету».
При входi до музею облаштованi двi
експозицiйнi «лавки», зокрема, iз паса-
жирських вертолiтних крiсел «Ми-8П»
та символiв ВАТ «Мотор Сiч», а також
автомобiля «Запорожець».

Перехiд до постiндустрiального сус-
пiльства, перебудова економiки призво-
дить до знищення зразкiв технiки цi-
лих заводiв i фабрик. Зберегти для май-
бутнiх поколiнь цi екземпляри – одне
iз завдань музею. Звертаємось до вете-
ранiв унiверситету з проханням уважно
переглянути домашнi та робочi архiвнi
матерiали та експонати з метою попов-
нення фонду музею.

Наталiя Деркач,
директор музею
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МIЖВИШIВСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТIЛ ОЧИМА ЙОГО УЧАСНИКIВ

У Запорiжжi щороку саме наш унiвер-
ситет iнiцiює проведення масштабних
проєктiв з науково-дослiдної робо-
ти студентiв, магiстрантiв, аспiрантiв
у царинi професiйної комунiкацiї. В
цих проєктах беруть активну участь
не тiльки представники запорiзьких
унiверситетiв, а також iз Києва, Днiпра,
Миколаєва, Кривого Рогу та навiть з-за
кордону (Польщi, Нiмеччини, Iсландiї).

У своїх вiдгуках учасники переда-
ють теплу атмосферу свята i висловлю-
ють почуття гордостi за майбутнє нашої
молодi.

Менi, випускнику «машинки», дуже
приємно було взяти участь у кругло-
му столi та опинитися в такому ґронi
людей. Приємно, що моє iм’я досi зга-
дується в моїй alma mater (А.Л. Гла-
дiй, випускник ГФ, PhD (Political
science), Research Assistant, Icelandic
Arctic Cooperation Network, Icelandic

Centre for Research).
Приємно вразило, що на цьому за-

ходi панував український дух. Хвилю-
вання i щире намагання студентiв доне-
сти те, що вiдкрили для себе в багатiй
культурi українського народу, до това-
ришiв – ось що було головним на цьо-
му заходi. I пiдтвердженням цього була
увага i повага до кожного доповiдача.

Такi заходи сприяють об’єднанню
молодi українським духом, незалежно
вiд професiї, схильностей i вподобань
(народна майстриня С.В. Балуєва, ТО
«Самоцвiти Запорiжжя»).

Хочу подякувати органiзаторам, якi
створили неймовiрне середовище для
знайомства, знаходження нових друзiв
та обмiну знань зi студентами iнших
освiтнiх закладiв (Єлизавета Худяк,
ГФ-219 сп).

Це був наш перший досвiд участi у
заходах такого рiвня, де панувала спри-
ятлива та доброзичлива атмосфера. Ду-
же вразила виставка ляльок-мотанок,
презентацiї книжок, обговорення цiка-
вих тем та нового правопису.

Святковий настрiй, цiкавi доповiдi
студентiв та досвiдчених науковцiв
справили велике враження. Цей досвiд
ораторського мистецтва знадобиться у
нашiй майбутiй професiйнiй дiяльностi
та виступах у наукових конференцiях
(А.А. Пучкова, В.С. Маковоз, ЗНУ).

Ми, студенти-першокурсники, вiд-
крили для себе актуальну нинi фор-
му публiчного обговорення важливих
питань та проблем – «круглий стiл».
Всi присутнi були задоволенi спiлку-
ванням та з радiстю братимуть участь
в iнших подiбних заходах (Вiкторiя Ле-
вада, ГФ-219).

Було приємно опинитись у колi од-
нодумцiв, студентiв з рiзних унiверси-
тетiв, котрi не байдужi до питань куль-
тури професiйної комунiкацiї засобами
української мови (Є.М. Нечипорук,
ХННРА.

Участь у таких заходах є необхiд-
ною й обов’язковою для кожного сту-
дента, оскiльки ми демонструємо рiвень
обiзнаностi з обраної теми, вчимося ар-
гументовано i вiльно виступати перед
слухацькою аудиторiєю, швидко орiєн-
туватися, вiдповiдаючи на поставленi
запитання (Г.В. Кавун, СН-316).

Такi заходи, висвiтленi в радiопере-
дачi «Палiтра» та на сайтi унiверситету,
– це гарний приклад для наслiдування
(Анастасiя Ярмоленко, ГФ-219).

Приємно зазначити, що таких рiз-
них студентiв (майбутнiх мiжнародни-
кiв i дизайнерiв, журналiстiв та iнже-
нерiв, перекладачiв i полiтологiв, спорт-
сменiв i менеджерiв) єднає українська
мова.(А.О. Сiдомон, СН-318)

М А Й С Т Е Р - К Л А С

На кафедрi програмних засобiв
10.02.2020 р. для студентiв факуль-
тету комп’ютерних наук i технологiй
проведено майстер-клас вiд компанiї
Freshcode.

Студенти дiзналися про можливостi
навчання на виробництвi, проходження
стажування й практики та дипломуван-

ня на базi компанiї.
Також корисним для студентiв ви-

явилося спiлкування з HR-фахiвцями
компанiї. Вони розповiли про вимоги
щодо працевлаштування та умови ро-
боти.

Представники партнерської ком-
панiї вiдзначили високий рiвень Soft
Skills, якi студенти отримують в
унiверситетi. Компанiя також запропо-
нувала розвивати знання англiйської
мови на її виробничих курсах, якi до-
ступнi також студентам «Запорiзької
полiтехнiки».

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв

У В А Г А К О Н К У Р С !

Нацiональний унiверситет
«Запорiзька полiтехнiка»

оголошує конкурс на замiщення
посад:

. завiдувача кафедри «Iнозем-
них мов професiйного спiл-
кування»

–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

СТУДЕНТСЬКИЙ SPEED DATING ДО ДНЯ ВСIХ ЗАКОХАНИХ

Speed Dating, або, як ми кажемо,
швидкi знайомства, – це можливiсть
для пошуку однодумцiв. Нiколи не
знаєш, кого ти зустрiнеш у цей вечiр,
але зрозумiло одне: хоч одна нова сим-
патiя точно з’явиться. Це надзвичайно
цiкаво, iнодi знайомитися з людьми –
дiйсно складно, адже не зрозумiло де,
як i коли це буде доречним.

Факультет мiжнародного туризму

та економiки з допомогою профкому
студентiв НУ «Запорiзька полiтехнiка»
створили для нашої молодi таку мож-
ливiсть.

12 лютого о 18:00 у кафе «Free Time»
запанувала затишна романтична атмо-
сфера, вiсiм пар водночас почали своє
знайомство.

Напiвтемрява, приємна музика i гар-
ний спiврозмовник – чудова нагода вiд-

крити себе. Час обмежено – всього 5
хвилин, а далi – знову нове знайомство.

Наприкiнцi вечора учасники мали
змогу поспiлкуватися один з одним вже
без часового обмеження, ну i звичайно
всiх чекала смачна кава, чай i печиво з
цукерками.

Профспiлка студентiв аспiрантiв та
докторантiв
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СПАРТАКIАДА «ЗА БАДЬОРIСТЬ I ЗДОРОВ’Я»

У спорткомплексi НУ «Запорiзька
полiтехнiка» 19-20.02.2020 р. за пiд-
тримки ректора та профспiлки було
проведено традицiйну спартакiаду «За
бадьорiсть i здоров’я» серед виклада-
чiв та спiвробiтникiв унiверситету. В
змаганнях брали участь 5 iнститутiв
та структурнi пiдроздiли унiверсите-
ту (адмiнiстративно-господарча части-
на, вiддiл охорони, вiддiл кадрiв). Спар-

такiада проводилася з 5 видiв спорту.

У змаганнях з кульової стрiльби I м.-
ЕГI, II м.- МI, III м.- IУП. За найвлуч-
нiшу стрiльбу грамоти i пам’ятнi призи
отримали: викладач кафедри ФКОНВС
Святослав Данильченко, заступник де-
кана IФ факультету Євгенiй Iвахненко
i зав. лаб. кафедри «А» транспортного
факультету Оксана Решетняк.

У змаганнях з дартсу I м.- ЕГI, II м.-
IУП, III м.- МI. За найвлучнiше метан-
ня серед чоловiкiв нагороджено старшо-
го викладача кафедри ФКОНВС Юрiя
Дудника, професора, зав.кафедри ТТ
Сергiя Турпака, серед жiнок другий рiк
поспiль провiдного спецiалiста факуль-
тету КНТ Дiану Трубичину, доцента
кафедри УФКС Наталiю Корж.

У змаганнях з настiльного тенiсу I
м. - ЕГI, II м. - вiддiл охорони, III м.-
ФТI. Найкращi гравцi: начальник вiддi-
лу АГЧ Георгiй Журавель, доцент ка-
федри ФКОНВС Ольга Терьохiна.

У змаганнях з шахiв I м.- IIР, II

м.- IУП, III м.- ЕГI. Найкращi гравцi
в особистому залiку: доцент кафедри
соцiальної роботи Владислав Коваль,
доцент кафедри МЕВ Анатолiй Меле-
щенко, доцент, декан факультету КНТ
Микола Касьян, старший лаборант ка-
федри ОТЗВ Iрина Аверченко.

У змаганнях з волейболу I м.- ЕГI,
II м.- IУП, III м.- ФТI.

Арбiтраж змагань з усiх видiв спор-
ту здiйснювали викладачi кафедри
ФКОНВС. Призери спартакiади (46
осiб) в особистому залiку були нагород-
женi грамотами i пам’ятними призами.
В загальнокомандному залiку спарта-
кiади: I м.- ЕГI, II м.- IУП, III м.- ФТI.

До нових зустрiчей на спортивних
аренах «машинки»!

Валентин Бакуш,
директор спортивного клубу,

Юрiй Петруша,
голова ППО «Запорiзької полiтехнiки»

МОД Е Р Н I З А Ц I Я О Б Л А Д Н А Н Н Я

Компанiя Комп’ютулс надала ка-
федрi програмних засобiв допомогу

у модернiзацiї вiдеозасобiв серверiв
комп’ютерних лабораторiй у виглядi
трьох додаткових вiдеокарт. Це доз-
волить студентам пiдчас захисту ди-
пломних i курсових робiт i проєктiв, а
також викладачам при проведеннi за-
нять i рiзноманiтних заходiв безпосе-
редьно пiд’єднувати ноутбуки/нетбуки
до проєкцiйного обладнання, а також
забезпечить зручне використання сер-
верiв для демонстрацiї вiдео- та муль-
тимедiапрезентацiй.

IT-компанiя «Freshcode» надала до-

помогу кафедрi програмних засобiв
НУ «Запорiзька полiтехнiка» у модер-
нiзацiї комп’ютерної технiки, встанов-
леної в лабораторiї CAD/CAM/CAE
систем (ауд. 57). Завдяки допомозi
«Freshcode» розширено оперативну
пам’ять 6 комп’ютерiв до 4 гiгабайт та
6 комп’ютерiв до 2 гiгабайт, придба-
но з’єднувальнi USB-кабелi для нових
БФП.

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв

А К А Д Е М I Ч Н А М О Б I Л Ь Н I С Т Ь

Кафедра програмних засобiв НУ
«Запорiзька полiтехнiка» активно залу-
чає студентiв до мiжнародної академiч-
ної мобiльностi. У весняному семест-
рi 2020 р. за кордон направляються 5
студентiв: 2 бакалаври (Н. Джрагац-
панян та А. Дiденко – Сiнт-Кателяйн-
Вавер, Бельгiя) та 4 магiстри (Е. Гунь-
ко – Дортмунд, Нiмеччина, I. Лимарев
– Мадрид, Iспанiя, В. Хохлова – Iльме-

нау, Нiмеччина, Є. Пресайзен – Бидгощ,
Польша).

Академiчна мобiльнiсть студентiв,
пiдтримувана програмою Еразмуc+ Єв-
ропейського Союзу, є запорукою їхньо-
го професiйного зростання та сприяє
розвитку мiжкультурної наукової ко-
мунiкацiї унiверситету.

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв
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