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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»

АЛГОРИТМ ДIЙ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦIЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З РЕЄСТРАЦIЄЮ ВИПАДКIВ
ЗАХВОРЮВАННЯ НА КОРОНАВIРУСНУ ХВОРОБУ (СОVID-19) СЕРЕД СТУДЕНТIВ ТА ПРАЦIВНИКIВ

НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА»

1. Керiвникам структурних пiд-
роздiлiв унiверситету i деканам факуль-
тетiв не допускати до роботи i навчання
осiб, якi потребують самоiзоляцiї.

2. За появи пiдвищеної температу-
ри тiла понад 37,2 ◦C або ознак гостро-
го респiраторного захворювання вдома
спiвробiтник повiдомляє свого безпосе-
реднього керiвника (студент – деканат
факультету) та не виходить на роботу
(навчання), одночасно звертаючися по
медичну допомогу.

3. Допуск спiвробiтникiв до роботи в
унiверситетi здiйснюється пiсля прове-
дення термометрiї безконтактним тер-
мометром та за використання засобiв iн-
дивiдуального захисту. У разi виявлен-
ня спiвробiтника з пiдвищеною темпе-
ратурою тiла понад 37,2 ◦C або з ознака-
ми гострого респiраторного захворюван-
ня такий спiвробiтник не допускається
до роботи з рекомендацiями звернути-
ся по медичну допомогу до сiмейного
лiкаря. Iнформацiя про такi випадки
щоденно подається до вiддiлу охорони
працi унiверситету (тел.7-69-83-58).

4. Вхiд до примiщень унiверситету
дозволяється за наявностi захисної мас-
ки або респiратора. Пiд час пересуван-
ня примiщеннями унiверситету викори-
стання захисних масок є обов’язковим.

5. Науково-педагогiчний i педагогiч-
ний склад унiверситету перед початком
занять проводить опитування учасни-
кiв освiтнього процесу щодо їх самопо-
чуття та наявностi симптомiв респiра-
торної хвороби.

6. У разi виявлення ознак гострої
респiраторної хвороби учасники освiт-
нього процесу одягають маску та тимча-

сово повиннi бути iзольованi в спецiаль-
но вiдведеному примiщеннi унiверси-
тету. Про такi випадки термiново iн-
формують декана факультету i началь-
ника вiддiлу охорони працi унiверси-
тету Єльманова С.О. (тел. 7-69-83-58),
якi ухвалюють узгоджене рiшення що-
до направлення такої особи до закладу
охорони здоров’я.

7. За наявностi у працiвника (сту-
дента) унiверситету ознак тяжкого го-
строго респiраторного захворювання
(температура тiла > 38 ◦C та хоча б од-
ного з таких симптомiв як кашель або
утруднене дихання) потрiбно виклика-
ти бригаду екстреної медичної допомо-
ги (телефонний номер 103) i повiдомити
про це начальнику вiддiлу охорони пра-
цi унiверситету Єльманову С.О. (тел.
7-69-83-58).

8. У разi пiдтвердження випадку ко-
ронавiрусної хвороби СОVID-19 в одно-
го зi студентiв усi iншi студенти вiд-
повiдної групи визнаються такими, що
потребують самоiзоляцiї.

9. У разi виявлення ознак гострої
респiраторної хвороби в студента (меш-
канця гуртожитку) директоровi студ-
мiстечка унiверситету Дубинi В.М., за-
вiдувачу гуртожитку необхiдно вжити
заходи щодо його iзоляцiї до моменту
вирiшення сiмейним лiкарем питання
про необхiднiсть госпiталiзацiї. Про та-
кi випадки термiново iнформуються де-
кан факультету i начальник вiддiлу охо-
рони працi унiверситету Єльманов С.О.
(тел.7-69-83-58).

10. Завiдувачам гуртожиткiв у ви-
падку пiдтвердження у особи коро-
навiрусної iнфекцiї (СОVID-19) забезпе-
чити iзоляцiю контактних осiб – меш-
канцiв гуртожитку на 14 календарних
днiв.

11. Директоровi студмiстечка Ду-
бинi В.М. забезпечити працiвникiв гур-
тожиткiв, що мають контактувати з iзо-
льованими особами, засобами для iн-
дивiдуального захисту (захиснi маски
або респiратори, захиснi окуляри, захи-
снi одноразовi халати, захиснi рукавич-
ки) та органiзувати правильну утилiза-

цiю таких засобiв.

12. Вiддiлу охорони унiверситету
(начальник вiддiлу охорони – Пруг-
ло А.I.), директоровi студмiстечка Ду-
бинi В.М. забезпечити щоденний тем-
пературний скринiнг осiб на входi до
унiверситету (гуртожитку), подати до
вiддiлу кадрiв пропозицiї щодо змiн у
посадових iнструкцiях осiб, уповнова-
жених на здiйснення температурного
скринiнгу.

13. Проректоровi з адмiнiстративно-
господарської роботи унiверситету Че-
челю М.В. забезпечити осiб, уповнова-
жених на здiйснення температурного
скринiнгу, засобами для iндивiдуально-
го захисту (захиснi маски або респiра-
тори, захиснi окуляри, захиснi одно-
разовi халати, захиснi рукавички) та
органiзувати правильну утилiзацiю за-
собiв.

14. Керiвникам структурних пiд-
роздiлiв, деканам, завiдувачам гурто-
житкiв здiйснювати постiйний монiто-
ринг епiдемiчної ситуацiї на коро-
навiрусну iнфекцiю СОVID-19 у струк-
турних пiдроздiлах, факультетах, гур-
тожитках та щоденно (до 10-00 год.)
доповiдати про стан монiторингу до вiд-
дiлу охорони працi унiверситету(тел.
7-69-83-58).

15. Начальниковi вiддiлу охорони
працi унiверситету Єльманову С.О. що-
денно iнформувати ректора унiверсите-
ту (у разi його вiдсутностi – першого
проректора унiверситету Гугнiна Е.А.)
про наявнiсть спiвробiтникiв (студентiв,
мешканцiв гуртожиткiв унiверситету)
з пiдозрою на коронавiрусну iнфекцiю
СОVID-19.

16. Посадовим особам, спiвробiтни-
кам, студентам, мешканцям гуртожит-
кiв унiверситету забезпечити чiтке ви-
конання дiй за цим алгоритмом.

«Гарячi лiнiї» – 103; вiддiл охорони
унiверситету – тел. 7-69-83-10; вiддiл
охорони працi унiверситету – 7-69-83-
58.

Ректорат
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М А Й Б У Т Н Є Ф О РМ У Є Т Ь С Я С Ь О Г ОД Н I !

З метою ранньої профорiєнтацiї, по-
пуляризацiї iнженерних спецiальностей
та розвитку природничо-математичних
та наукових компетентностей учнiв у
закладах освiти, залученню їх до до-
слiдництва, винахiдництва, проєктної
дiяльностi, що дозволить збiльшити
частку тих, хто прагне стати iнжене-
ром, вченим, дослiдником, поглиблено-
му оволодiнню системою знань i умiнь з
предметiв STREAM-освiти Вченою ра-

дою Нацiонального унiверситету «За-
порiзька Полiтехнiка» ухвалено рiшен-
ня про створення окремого пiдроздiлу –
«Дитячо-юнацький науковий унiверси-
тет «Запорiзька полiтехнiка».

12 серпня 2020 року вiдбувся
перший крок до спiвпрацi «Дитячо-
юнацького наукового унiверситету «За-
порiзька полiтехнiка» та закладiв за-
гальної середньої освiти Шевченкiвсько-
го району. Мiсiя «Дитячо-юнацького на-
укового унiверситету «Запорiзька Полi-
технiка» – це залучення дiтей до
науково–технiчної освiти та творчостi,
а також популяризацiя природничо-
математичної освiти та iнженерно- тех-
нiчних спецiальностей. Майбутнi юнi
студенти зможуть впливати на розви-
ток сучасного стану освiти мiста.

Проректором з науково-педагогiчної
роботи професором Грештою Вiкто-
ром Леонiдовичем були визначенi ме-

та та стратегiя спiвпрацi, начальником
територiального вiддiлу освiти Шев-
ченкiвського району Перепелицею На-
талiєю Євгенiвною пiдтриманi вiдповiд-
нi рiшення, директором Позашкiльного
навчального закладу «Центр науково-
технiчної творчостi молодi «Полiт» За-
порiзької мiської ради Запорiзької об-
ластi Лєвiною Наталiєю Вiталiївною та
завiдувачем кафедри «Електропривод
та автоматизацiя промислових устано-
вок» Нацiонального унiверситету «За-
порiзька Полiтехнiка», доцентом Пи-
рожком Андрiєм Володимировичем бу-
ли визначенi кроки подальшої плiдної
спiвпрацi.

До зустрiчi в Дитячо-юнацькому
науковому унiверситетi «Запорiзька
Полiтехнiка», чекаємо на всiх охочих!

Вiктор Грешта,
проректор з науково-педагогiчної роботи

ЖУРНАЛ «РАДIОЕЛЕКТРОНIКА, IНФОРМАТИКА, УПРАВЛIННЯ» ВНЕСЕНИЙ ДО ПЕРЕЛIКУ НАУКОВИХ
ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ В КАТЕГОРIЇ «А» (НАЙВИЩИЙ РIВЕНЬ)

Науковий журнал «Радiоелек-
тронiка, iнформатика, управлiння»
(РIУ, http://ric.zntu.edu.ua), що ви-
дається НУ «Запорiзька полiтехнiка»,
внесений до Перелiку наукових фахо-
вих видань України в категорiї «А»
(найвищий рiвень) за спецiальностями
121 Iнженерiя програмного забезпе-
чення, 122 Комп’ютернi науки, 123
Комп’ютерна iнженерiя та 126 Iнфор-
мацiйнi системи та технологiї (Наказ
Мiнiстерства освiти i науки України
№409 вiд 17.03.2020. Журнал також
iндексується наукометричною базою
Web of Science.

РIУ – перший та єдиний у Запорiзь-
кому регiонi журнал у галузi технiчних
наук, що отримав таке високе мiжна-
родне та нацiональне визнання. Варто
вiдзначити, що таке визнання журнал
отримав на стику ювiлеїв: у 2019 ро-
цi виповнилося 20 рокiв вiд створен-
ня журналу, а у 2020 роцi вiдзначати-
меться ювiлей 120-рiччя полiтехнiчної
освiти в Запорiзькому регiонi та 120-
рiччя вiд заснування НУ «Запорiзька

полiтехнiка».
До вiдома читачiв та потенцiйних ав-

торiв. Журнал РIУ – це мiжнародне ака-
демiчне рецензоване видання, у якому
публiкуються науковi статтi (твори, що
докладно висвiтлюють визначену тему,
iдею, питання й мiстять елементи їхньо-
го аналiзу), а також рецензiї (твори, що
мiстять аналiз i аргументовану оцiнку
авторського оригiналу або видання, що
вийшло), якi пiддаються об’єктивному
розгляду провiдними фахiвцями, що
оцiнюється за суттю без урахування
раси, статi, вiросповiдання, етнiчного
походження, громадянства або полiтич-
ної фiлософiї автора(iв).

Мета журналу – служiння академiч-
ному спiвтовариству через публiкацiї
актуальних статей, отриманих у ре-
зультатi оригiнальних теоретичних i
прикладних дослiджень у рiзних на-
прямках академiчної дiяльностi.

Завдання журналу: новi постанов-
ки завдань i методи дослiдження, а та-
кож надання допомоги фахiвцям, iнже-
нерам, вченим i дослiдникам у поши-

реннi iнформацiї про стан справ у сферi
тематики журналу.

Тематика журналу: телекомунiкацiї
та радiоелектронiка, програмна iнже-
нерiя (включаючи теорiю алгоритмiв
та програмування); комп’ютернi науки
(математичне та комп’ютерне моделю-
вання, оптимiзацiя та дослiдження опе-
рацiй, управлiння в технiчних систе-
мах, мiжмашинна та людино-машинна
взаємодiя, штучний iнтелект, включаю-
чи iнтелектуальний аналiз даних, роз-
пiзнавання образiв, нейроннi та нейро-
нечiткi мережi, нечiтку логiку, колек-
тивний iнтелект i мультиагентнi си-
стеми, гiбриднi системи); комп’ютерна
iнженерiя (апаратне забезпечення об-
числювальної технiки, комп’ютернi ме-
режi); iнформацiйнi системи та техно-
логiї (структури i бази даних, системи,
заснованi на знаннях, та експертнi си-
стеми, обробка даних i сигналiв).

Сергiй Субботiн,
головний редактор журналу РIУ

Г О Т У Є МО С Ь Д О С В Я ТА

У рамках пiдготовки до 120-рiччя
нашого унiверситету, музейнi працiвни-
ки готують цiкавi новинки для шану-
вальникiв.

80 рокiв тому з конвеєра заводу «Ко-
мунар» вийшов у велике життя перший
мiкроавтомобiль «Запорожець», який є
гордiстю нашого музею. У цьому роцi
в музеї оновлено стенди про наш авто-
мобiль, готується нова виставка книг
на цю тематику. З нагоди святкування
Дня автомобiлiста у жовтнi плануються

заходи, присвяченi цiй датi.
Влiтку музей також поповнився но-

вими цiкавими експонатами – друкарсь-
кою машинкою «Mercedes» та мiкроско-
пом «G Jeger», подарованi цiнителями
старожитностi.

Сьогоднi фахiвцi музею спiвпрацю-
ють з колегами унiверситету над ви-
данням книги з нагоди 75-рiччя пере-
моги над фашистськими загарбника-
ми. У книзi висвiтлюються спогади ве-
теранiв, їх колег по роботi в нашому

унiверситетi. Понад 600 студентiв та
викладачiв ЗВО пiшли на фронт, май-
же 400 нагороджено урядовими ордена-
ми та медалями за вiдвагу i мужнiсть.
Девiз «Нiхто не забутий i нiщо не забу-
то» актуальний i понинi.

Музей бере участь у пiдготовцi до
видання книги до 120-рiччя унiверсите-
ту видавництвом «Логос» (м. Київ).

Наталiя Деркач,
директор музею
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Портрет викладача

I В А Х Н Е Н К О Є В Г Е Н I В А Н О В И Ч

Бiльшу частину свого життя Євген
Iванович присвятив нашому унiверси-
тету. Закiнчивши машинобудiвний iн-

ститут у сiмдесятi роки, пiшов працю-
вати на пiдприємство. Працював про-
вiдним технологом замовлення на пiд-
приємство «Радiоприлад», служив у ар-
мiї. Пiсля служби почав трудову дiяль-
нiсть у рiдному iнститутi. Працюючи на
кафедрi «Машини та технологiї ливар-
ного виробництва», пройшов розмаїтий
шлях iнженера, наукового спiвробiтни-
ка, аспiранта, старшого викладача, до-
цента, заступника декана iнженерно-
фiзичного факультету.

За час роботи Євген Iванович, зай-
маючись науковою роботою спiльно
зi своїми колегами, вирiшував питан-
ня розроблення спецiальних сталей
та сплавiв для деталей обладнання
гiрничо-металургiйної промисловостi.
Опублiкував понад 100 рiзнопланових

робiт, має 5 авторських свiдоцтв на ви-
находи.

Працюючи викладачем, Євген Iва-
нович опанував понад 15 навчальних
дисциплiн, готуючи методичнi матерiа-
ли i безпосередньою розробляючи но-
вi дисциплiни. Впроваджено навчання
з нових дисциплiн «Аналiз i випробу-
вання металiв», «Художнє оброблення
виливкiв з кольорових i дорогоцiнних
металiв» та iншi.

Сподiваємося, шановний Євгене Iва-
новичу, на подальшу плiдну спiвпрацю
i бажаємо козацького здоров я, сiмей-
ного благополуччя, успiхiв у вихованнi
онукiв!

Кафедра «Машини та технологiї ливарного
виробництва»

ВРАЖЕННЯ СТУДЕНТIВ ВIД СТАЖУВАННЯ

У весняному семестрi 2019-2020 н.р.
упродовж п’яти мiсяцiв студенти ка-
федри програмних засобiв I. Лимарев,
Н. Джрагацпанян, А. Дiденко, навчали-
ся в провiдних європейських унiверси-
тетах. Вони подiлилися великими вра-
женнями:

«Я навчалася в сучасному унiвер-
ситетi Томас Мор, в якому є все для
розвитку студентiв.

Незважаючи на онлайн-режим нав-
чання та iншi обмеження, введенi для
запобiгання поширенню вiрусу, я змог-
ла повною мiрою насолодитися життям
у новiй для мене країнi. Я вдячна про-
грамi Еразмус+ за такий цiнний до-
свiд, за набутi в Бельгiї навички, якi
допоможуть менi в подальшому жит-
тi»(Н. Джрагацпанян)

«Campus Sur, де я навчався, був
дуже зручним та сучасним. Окрiм об-
ладнання аудиторiй, також є можли-
вiсть взяти необхiдне для навчання об-
ладнання додому, чим я i скористався
при пiдготовцi моєї магiстерської робо-
ти (Master thesis).

Магiстерська програма, за якою я
навчався (Master Internet of Things –
Магiстр Iнтернету речей), є дуже прак-
тично орiєнтованою. Як я дiзнався, в
Iспанiї є наукова та практична магiстра-
тури, якi суттєво вiдрiзняються одна
вiд одної за змiстом та стилем навчання.
Основною на заняттях була практична
iндивiдуальна робота. Я дуже задоволе-
ний своїм навчанням у Iспанiї та вдяч-
ний усiм моїм викладачам, якi навчали
та допомагали менi» (I. Лимарев)

«П’ять мiсяцiв я навчався в Бель-
гiї в Унiверситетському Коледжi Томас
Мор (Сiнт-Кателяйн-Вавер, кампус De
Nayer) за програмою академiчної мо-
бiльностi Еразмус+ Європейського Со-
юзу.

Томас Мор — сучасний провiдний
унiверситет Бельгiї, що пропонує все
необхiдне для якiсного навчання сту-
дентiв: новiтнє обладнання, зручнi ауди-
торiї, можливiсть вибору предметiв, якi
хочеш вивчати та iнше.

Навчання здiйснюється англiйською
мовою.

Я дуже вдячний програмi Еразмус+
за той неоцiненний досвiд i тi незабут-
нi враження, що я отримав упродовж
п’яти мiсяцiв. (А. Дiденко)

Говорiмо i пишiмо правильно!

Т Р УД Н ОЩ I В I Д М I НЮВА НН Я Т О П ОН I М I В

Культура усної i писемної українсь-
кої лiтературної мови беззаперечно є
показником загальної культури люди-
ни, її iнтелекту, професiоналiзму, зага-
лом цивiлiзованостi суспiльства.

Сьогоднi ми поговоримо про вельми
цiкаве й актуальне питання – вiдмiню-
вання топонiмiв. Як правильно сказа-
ти: народився в мiстi Запорiжжя чи
в мiстi Запорiжжi, переїхав до села
Водяне чи до села Водяного тощо?

Тож розбираймося. Українськi гео-
графiчнi назви є одиницями вiдмiню-
ваними. Однак, як зауважив українсь-
кий мовознавець, дослiдник топонiмiї
Володимир Горпинич, у певних пози-
цiях вони лишаються незмiнними. Вiд
чого це залежить? Насамперед вiд того,
чи вжита певна географiчна назва iз
номенклатурним словом (мiсто, селище,
село, райцентр, виселок, хутiр тощо).
Якщо топонiм вжито без номенклатур-

ного слова, тодi вiн вiдмiнюється, як-
от: народився у Запорiжжi, переїхав до
Водяного. Якщо ж поруч iз топонiмом
з‘являється номенклатурне слово, то-
дi вони мiж собою здебiльшого узгод-
жуються: у селi Абрикосiвцi, у мiстi
Василiвцi, мiстом Долиною, за мiстом
Вiльнянськом, у мiстi Сiверськудоне-
цьку, до мiста Мелiтополя, у мiстi
Енергодарi, у селi Ботiєвому, з села Бi-
ленького, до села Водяного, з виселка
Сонячного, за мiстом Днiпрорудним.

Узгодження власної назви з номен-
клатурним словом не вiдбувається за
певних обставин. По-перше, якщо то-
понiм середнього роду на -я: у мiстi
Запорiжжя, у селi Трипiлля. По-друге,
якщо топонiм двослiвний: з мiста Кри-
вий Рiг, за селом Велика Бiлозiрка.
По-третє, якщо топонiм ужито у фор-
мi множини: у мiстi Пологи, мiстом
Чернiвцi. По-четверте, якщо власна

назва невiдмiнювана: пiд селом Шев-
ченка. По-п‘яте, якщо номенклатурни-
ми словами є «озеро», «рiчка», «зато-
ка», «протока», «острiв», «гора», «стан-
цiя», «аул», «кишлак», «застава», «порт»:
пливти рiчкою Днiпро, дiстатися
порту Бердянськ. Також мовознавцi
радять зберiгати форму називного вiд-
мiнка у вiйськовiй документацiї та
картографiї для уникнення непорозу-
мiнь у текстах, у назвах маловiдо-
мих населених пунктiв, а також у
назвах зарубiжних адмiнiстративно-
територiальних одиниць.

Тож говорiмо i пишiмо правиль-
но, вiдшуковуймо якнайкращий варiант
для висловлення власних думок!

Iрина Воронюк,
доцент кафедри українознавства та

загальної мовної пiдготовки
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