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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»

ПРИВIТАННЯ ЗI 120-РIЧЧЯМ «ЗАПОРIЗЬКОЇ ПОЛIТЕХНIКИ» ВIД КОМПАНIЇ FRESHCODE

Вiтаю! Мене
звуть Артем Бар-
мiн. Я – спiвзаснов-
ник i керiвник IT-
компанiї Freshcode.
Вже 6 рокiв ми
займаємося веб-
та мобiльною ро-

зробкою, спiвпрацюючи з клiєнтами
з Європи, Австралiї i США. Сьогоднi
Freshcode – це офiси в Запорiжжi i
Харковi, майже 100 спiвробiтникiв i
десятки реалiзованих проєктiв.

Двоє з трьох засновникiв Freshcode
– випускники «Запорiзької полiтехнiки».
Я сам закiнчив цей ЗВО багато рокiв то-
му. Бiльшiсть наших спiвробiтникiв ма-
ють дипломи «Запорiзької полiтехнiки».
I я з радiстю можу вiдзначити високий
рiвень їх знань i навичок. Незважаючи
на те, що IT-сфера розвивається дуже
стрiмко, випускники «Запорiзької полi-
технiки» отримують мiцну базу, на якiй
можна розбудовувати подальший про-
фесiйний розвиток.

Наша компанiя пiдтримує тiсну
спiвпрацю з унiверситетом: ми спон-
соруємо проведення рiзноманiтних за-
ходiв (конференцiй, олiмпiад, майстер-
класiв), допомагаємо в розвитку IT-
спецiальностей, проходженнi практики,
дипломуваннi та працевлаштуваннi ви-
пускникiв «Запорiзької полiтехнiки».

Завдяки якiснiй базовiй пiдготовцi
випускники «Запорiзької полiтехнiки»
з легкiстю освоюють сучаснi техноло-
гiї у нас в компанiї i стають успiшними
IT-фахiвцями. Працюючи у Freshcode,
вони задiянi i в креативних стартапах, i
в роботi гiгантiв рiвня Eurovision, Total,
KPMG.

Крiм стажувань i вакансiй для
початкiвцiв-фахiвцiв, ми вiдкрили нав-
чальний центр при компанiї, який до-
повнює програму ВНЗ. У ньому новач-
ки можуть на 100% вiдчути себе в ролi
програмiстiв, отримати навички вико-
ристання найбiльш трендових техноло-
гiй i спробувати свої сили в роботi над
реальними проєктами.

Запрошую всiх студентiв i випуск-
никiв «Запорiзької полiтехнiки» до спiв-
працi як стажистiв i спiвробiтникiв. Ми
завжди вам радi!

Хочу висловити вдячнiсть унiвер-
ситету, побажати успiхiв в удоскона-
леннi навчального процесу та пiдготов-
ки фахiвцiв. Реалiї 2020 року ставлять
жорсткi виклики перед освiтньою си-
стемою, i я вiрю, що разом ми з ними
успiшно впораємося!

120 рокiв iнженерної освiти в За-
порiзькому регiонi i полiтехнiки – це
незаперечний досвiд, який послужить
вам надiйною опорою. А наша компанiя,
зi свого боку, продовжить спiвробiтниц-
тво i пiдтримку «Запорiзької полiтех-
нiки».

Вiд iменi всiєї компанiї Freshcode
вiтаю Запорiзьку полiтехнiку з ювiлеєм.
Бажаю розвитку, процвiтання та нових
можливостей!

Вiват, Полiтехнiка!

ПЕРЕМОГА МЕХАТРОНIКIВ НА «WORLDSKILLS UKRAINE»

WORLDSKILLS INTERNATIONAL –
це мiжнародна некомерцiйна асоцiа-
цiя, у дiяльностi якої беруть участь
74 країни. На сьогоднi це найбiльше
змагання з подiбних у свiтi. У 2016 роцi
Україна офiцiйно стала членом мiж-
народної органiзацiї WORLDSKILLS
INTERNATIONAL.

Мiсiя проведення конкурсу – це
професiйна орiєнтацiя молодi, а також
упровадження в систему вiтчизняної
професiйної та вищої освiти кращих
мiжнародних напрацювань.

Змагання проводяться у формi кон-
курсу професiйної майстерностi, де
учасник повинен продемонструвати всi
свої навички за певну кiлькiсть часу
та виконати низку практичних завдань.
До журi залучаються вiдомi експерти

та провiднi фахiвцi у своїй професiй-
нiй галузi вiд вiтчизняних роботодав-
цiв. Конкурс вiдбувається за пiдтримки
роботодавцiв, професiйно-технiчних та
вищих навчальних закладiв України.

6-9 жовтня 2020 року вiдбув-
ся фiнальний етап Всеукраїнського
конкурсу професiйної майстерностi
«WORLDSKILLS UKRAINE» за ком-
петенцiєю «Мехатронiка» у НТУ «Днi-
провська полiтехнiка».

НУ «Запорiзька полiтехнiка» пред-
ставляла команда кафедри електро-
приводу та автоматизацiї промисло-
вих установок (ЕПА) у такому скла-
дi: Шульженко Сергiй Сергiйович, ас-
пiрант, Олєйнiков Микола Олександро-
вич, студент групи Е-319м.

Тренери: Осадчий Володимир Воло-
димирович, к.т.н., доцент каф. ЕПА,
Назарова Олена Сергiївна, к.т.н., до-
цент каф. ЕПА.

Цього року конкурсантам необхiдно
було виконати аналiз елементної бази
та пошук несправностей на станцiї пор-
тального робота i програмування ме-
хатронної лiнiї сортування заготовок
компанiї «FESTO».

Завдяки цiлеспрямованостi, напо-

легливостi, самоорганiзацiї членiв ко-
манди i тренерiв при пiдготовцi до олiм-
пiади, незважаючи на брак на кафедрi i
в унiверситетi обладнання, з яким необ-
хiдно працювати пiд час змагань, ко-
манда кафедри ЕПА «Запорiзька полi-
технiка» повною мiрою i достроково ви-
конала всi завдання, виборовши II мiс-
це.

Ми вдячнi всiм спонсорам та органi-
заторам за цiкавi змагання, якi стали
як для студентiв, так i для виклада-
чiв поштовхом до самовдосконалення
та пiдвищення свого професiйного рiв-
ня, зокрема дякуємо Миколi Якимчу-
ку (д.т.н., проф. кафедри мехатронiки
та пакувальної технiки Нацiонального
унiверситету харчових технологiй) та
Євгеновi Риженку (керiвнику дидакти-
ки ДП «FESTO») за органiзацiю та про-
ведення змагань, можливiсть отримати
новi знання та досвiд роботи з реальним
сучасним промисловим обладнанням.

Вiтаємо з перемогою! Бажаємо по-
дальших успiхiв!

Олена Назарова,
доцент кафедри електроприводу та

автоматизацiї промислових установок
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«Незабутнi»

АНАТОЛIЙ ДАНИЛОВИЧ КОВАЛЬ – НАУКОВЕЦЬ I ОСОБИСТIСТЬ

Iсторiю кожного навчального закла-
ду, зокрема й нашої славетної «За-
порiзької полiтехнiки», творять тi, хто
працював i продовжує працювати упро-
довж 120-лiтньої iсторiї її становлен-
ня i розвитку. У великiй когортi таких
фахвцi почесне мiсце належить людинi,
все свiдоме життя якої формувалося
й наповнювалося новим змiстом у на-
шому унiверситетi – заслуженому дiя-
чевi науки i технiки України, вiдмiнни-
ку освiти України, докторовi технiчних
наук, професору Ковалю Анатолiєвi Да-
ниловичу.

Народився майбутнiй перший про-
ректор Запорiзької «машинки» в неве-
личкому мiстечку Шепетiвка на Хмель-
ниччинi, пiсля закiнчення школи пра-
цював токарем на Шепетiвськiй РТС.
У 1961-1965 рр. навчався в Запорiзько-
му машинобудiвному iнститутi, з яким
пов’язав усю свою майбутню дiяльнiсть,
пройшовши шлях вiд старшого викла-
дача, доцента до завiдувача кафедри
металознавства та термiчного оброблен-
ня металiв. З 1997 р. до останнього дня
свого життя – перший проректор з нав-
чальної роботи, завiдувач кафедри фi-
зичного матерiалознавства.

Анатолiй Данилович вiдомий як на-

уковець не лише в Запорiзькому ре-
гiонi, а й далеко за його межами. Вiн
знаний на теренах держави як визнач-
ний матерiалознавець, фахiвець у га-
лузi ливарного виробництва, автор ве-
ликої кiлькостi наукових публiкацiй,
двадцяти свiдоцтв та патентiв на ви-
находи, спiвавтор важливої для галузi
працi «Метали. Термiнологiчний слов-
ник» у двох томах тощо. Важко пере-
оцiнити внесок Анатолiя Даниловича у
всебiчний розвиток рiдного унiверси-
тету, виховання цiлої когорти молодих
учених-послiдовникiв свого наукового
керiвника, у пiдготовку сотень фахiвцiв
рiзних поколiнь.

Пан Коваль гiдно поцiнований як у
рiдному унiверситетi, так i в Українi.
За свою багатолiтню бездоганну працю
вiн нагороджений багатьма державни-
ми вiдзнаками. Та найбiльша нагорода
для кожної людини – це велика, щира
повага всiх, хто її оточує, дiлить пе-
ремоги i невдачi. Саме таким був i за-
лишається в пам’ятi студентiв та спiв-
робiтникiв унiверситету Анатолiй Да-
нилович. Для мене, як i багатьох iн-
ших, вiн – зразок людини порядної, чес-
ної, мудрої, уважної, який умiв вислу-
хати, зрозумiти, при потребi дати по-
раду, пiдтримати добрим словом, доб-
розичливою усмiшкою. Вiн, як нiхто,
поєднував у собi, здавалося б, непоєд-
нуванi уподобання та обдарування – та-
лант науковця-технаря i любов до рiд-
ного слова, яке вiн дбайливо оберiгав
i щиро плекав у нашому непростому
мовному середовищi. Згадується, як
вiн працював над творенням тлумач-
ного термiнологiчного словника, нама-
гаючися зберегти питому термiнолек-
сику, уникати усталених кальок, пе-
ревантаження невиправданими запози-
ченнями. Саме з його iнiцiативи ще на-
прикiнцi далеких 90-х рокiв минулого

столiття в унiверситетi в усiх сферах
його життєдiяльностi почали викори-
стовувати державну українську мову –
вiд дiловодства до науково-методичного
забезпечення та викладання всiх дис-
циплiн. Двiчi Анатолiй Данилович iнi-
цiював проведення короткострокових
курсiв з української мови для викла-
дачiв та спiвробiтникiв унiверситету,
пiдтримував культурно-виховнi заходи,
що мають на метi прищеплювати пова-
гу до українських традицiй, любов до
рiдного слова, серед яких, зокрема, й
проведення конкурсiв на кращого знав-
ця мови серед викладачiв, кращої лек-
цiї державною мовою, переможцi яких
вiдзначалися грошовими премiями.

А ще залишається вiн у пам’ятi як
толерантна, високоiнтелiгентна людина,
з чудовим почуттям гумору, дружньою,
пiдбадьорливою, а iнколи й iронiчною
усмiшкою, уважним, мудрим поглядом.
Як живий, згадується Анатолiй Да-
нилович на сходах центрального вхо-
ду до унiверситету пiд час щорiч-
ної посвяти першокурсникiв у студен-
ти – у бiлiй вишиванцi, вишукано-
урочистий, привiтно-доброзичливий,
який по-батькiвськи зустрiчає нове по-
повнення великої унiверситетської ро-
дини.

Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та ЗМП

«ЗАПОРIЗЬКА ПОЛIТЕХНIКА» ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

З 1 листопада почався
прийом слухачiв на курси
для пiдготовки до зовнiш-
нього незалежного оцiню-
вання (ЗНО) та подальшо-
го навчання у вищих нав-

чальних закладах.
Пiдготовка до ЗНО на курсах НУ

«Запорiзька полiтехнiка» передбачає по-
глиблене вивчення предметiв, необхiд-
них для складання зовнiшнього неза-
лежного оцiнювання та творчого кон-
курсу. Навчальнi групи формуються за
оптимальною кiлькiстю слухачiв (18 -
20 осiб) з метою досягнення найкращих
результатiв. Iснує п’ять напрямiв пiдго-
товки: технiчний, комп’ютерний, еконо-

мiчний, гуманiтарний, дизайн, архiтек-
тура.

Пiдготовка до ЗНО на курсах перед-
бачає вивчення таких предметiв (на ви-
бiр слухачiв вiд 1 до 4):
I математика;
I фiзика;
I українська мова та лiтература;
I англiйська мова;
I iсторiя України;
I географiя.
Онлайн-реєстрацiя на пiдготовчi курси:
http://pkentry.pp.ua/courseReg.php На-
шi викладачi гарантовано пiдготують
вас до успiшного складання ЗНО. За
пiдсумками вступної кампанiї 2020 року
понад 98випускникiв системи доунiвер-

ситетської пiдготовки вступили до НУ
«Запорiзька полiтехнiка» та iнших ВНЗ
України.

Випускникам пiдготовчих курсiв,
якi пройшли пiдсумкову атестацiю, у
разi вступу на навчання на iнженерно-
технiчнi спецiальностi до конкурсного
бала нараховуються додатковi бали.

Необхiднi документи: паспорт (ко-
пiя); iдентифiкацiйний код (копiя); кви-
танцiя про оплату (копiя); заява

Адреса пiдготовчих курсiв: вул. Жу-
ковського, 64, ауд. 149 (головний корпус
НУ «Запорiзька полiтехнiка»). Довiдки
за телефоном: +380(61)769-86-24
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С У Б О Т Н И К

19 жовтня 2020 бiля гуртожитку
№4 студмiстечка НУ «Запорiзька полi-
технiка» вiдбувся суботник. Студенти
та спiвробiтники гуртожитку прибра-
ли прилеглу територiю, висадили новi
дерева, викорчували старi кущi. Гучна
музика i веселий колектив перетвори-
ли роботу на свято, а ранок зробили
бадьорим i яскравим.

За пiдтримки АО «Мотор Сiч» та
ректорату унiверситету бiля гурто-

житку з’явилася алея сосен, що стане
чудовою фотозоною у майбутньому.

До посадки дерев долучилися i в.о.
ректора НУ «Запорiзька полiтехнiка»,
голова профкому студентiв i директор
студмiстечка.

Втомленi, але задоволенi своєю ро-
ботою студенти iз задоволенням фо-
тографувалися поруч з новими насад-
женнями.

У В А Г А К О Н К У Р С !

Нацiональний унiверситет
«Запорiзька полiтехнiка»

оголошує конкурс на замiщення
посад:

. завiдувача кафедри «Облад-
нання та технологiї зварю-
вального виробництва»

– 1;

. завiдувача кафедри «Фiло-
софiї»

– 1;

. завiдувача кафедри «Жур-
налiстики»

– 1;

. завiдувача кафедри «Сис-
темного аналiзу та обчислю-
вальної технiки»

– 1.

Термiн подання заяв – 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

ДЕНЬ АВТОМОБIЛIСТА В «МАШИНЦI»

У рамках святкування Дня автомо-
бiлiста в Нацiональному унiверситетi
«Запорiзька полiтехнiка» вiдбулося вiд-
криття меморiальної дошки Кравчуну
Степану Iвановичу – генеральному ди-
ректоровi ВО «АвтоЗАЗ», почесному
громадянину Запорiжжя, генеральному
директоровi ТОВ «Компанiя «Прогрес»,
випускнику унiверситету.

Сiльський хлопець iз Пологiвського
району Кравчун С.I. закiнчив Орiхiвсь-
кий технiкум, вiдслужив у лавах Ра-
дянської армiї i, працюючи на заводi
«Комунар», закiнчив Запорiзький ма-
шинобудiвний iнститут. Степан Iвано-
вич пройшов шлях вiд учня слюсаря
до генерального директора виробничого
об’єднання «АвтоЗАЗ». За його участi
виробництво оснащувалось найсучаснi-
шою технiкою, використання якої вима-
гало якiсно нового iнженерного мислен-
ня. «Це був прекрасний, хоч i непро-
стий час», – говорив С.I. Кравчун на
святкуваннi 150-рiччя заводу.

Степан Iванович був нагородже-
ний двома орденами Трудового Чер-
воного Прапора, орденом Жовтневої

Революцiї, вiдзнаками Президента
України, орденом «За заслуги пе-
ред Запорiзьким краєм» та медаля-
ми. У 2016 роцi отримав регiональну
Олександрiвську премiю у сферi бла-
годiйностi. Входив до Нацiональної
ради соцiального партнерства, до Ра-
ди промисловцiв i пiдприємцiв при
Президентовi України, був Ветера-
ном автомобiльної промисловостi СРСР.

З його iменем пов’язанi завод «Ко-
мунар», футбольна команда «Торпедо»,
житлове будiвництво на Пiвденному
мiкрорайонi нашого мiста.

Продовження свята вiдбулося в Му-
зеї iсторiї технiчного прогресу На-
цiонального унiверситету «Запорiзька
полiтехнiка», де знаходиться найцiннi-
ший експонат музею – автомобiль ЗАЗ-
965 «Запорожець», подарований Степа-

ном Iвановичем Кравчуном рiднiй «ма-
шинцi».

У цьому роцi «Запорожець» вiдзна-
чає своє 60-рiччя. У музеї до Дня авто-
мобiлiста оформлено фотовиставку та
виставку книжок, а також моделi рiз-
них модифiкацiй автомобiля «Запоро-
жець».

У заходах взяли участь керiвни-

ки НУ «Запорiзька полiтехнiка», ви-
кладачi, колишнi випускники ЗВО –
очiльники пiдприємств регiону, сiм’я
Кравчунiв. Органiзатор заходiв – му-
зей iсторiї технiчного прогресу НУ
«Запорiзька полiтехнiка» за сприяння
транспортного i машинобудiвного фа-
культетiв та бiблiотеки унiверситету.

Наталiя Деркач,
директор музею
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