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Шановні жінки!

Березень – особлива пора року, бо 
він освячений ім’ям жінки. З ледь від-
чутним весняним подихом приходить 
до нас чудове жіноче свято – 8 Берез-
ня.  Наші ніжні берегині, ви за своїм 

божественим покликанням творите й 
оберігаєте життя, надаєте йому високого 

змісту та краси. 
Нехай легкими будуть ваші думки, добром та 

здоров’ям повертаються вам усі ті блага, якими ви наповнюєте до-
вколишній світ! 

Бажаємо вам весняного тепла, здійснення усіх задумів 
і заповітних бажань, благополуччя та стабільності, 

надійних і вірних друзів!

Зі святом весни!

Шановні викладачі, 
співробітники та студенти 

університету!
Шановні захисники 

Вітчизни! 
Дорогі ветерани!

Щиро вітаємо всіх зі святом, історія 
якого сягає початку минулого століття, - 

Днем захисника Вітчизни! 
Попри зміну часів і політичних систем, нині 23 лютого, як і деся-

тиліття тому, асоціюється насамперед з мужністю та стійкістю люд-
ського характеру, силою духу та відданістю Батьківщині. 

Прийміть щирі вітання зі святом, що уособило доблесть і геро-
їзм усіх поколінь нашого народу, оборонців та визволителів рідної 
землі 

Бажаємо всім Вам незламної волі, надійного родинного тилу, 
богатирського здоров’я, звершення всіх Ваших мрій 

і побажань, високих досягнень у нелегкій праці 
на благо держави.

Р е к т о р а т ,  п р о ф к о м и  З Н Т У

19 лютого 
2013 року в Ре-
зиденції Посла 
В е л и к о б р и -
танії в Україні 
відбулася уро-
чиста церемонія 
нагородження 
п е р е м о ж ц і в 
XIII Міжнарод-
ного студент-
ського конкурсу 
“Delcam”.

У церемонії нагородження взяли участь перший заступник Мі-
ністра освіти і науки, молоді та спорту Євген Суліма, Надзвичай-
ний і Повноважний Посол Великобританії в Україні Саймон Сміт, 
директор компанії “Delcam” Х’ю Хемфріс, ректори технічних вищих 
навчальних закладів, студенти – переможці конкурсу та їхні наукові 
керівники. Делегацію ЗНТУ очолював ректор ЗНТУ Сергій Борисо-
вич Бєліков.

✳ ✳ ✳
20 лютого 2013 року в Київському національному університеті 

технологій та дизайну пройшли урочистості з відкриття 24 навчаль-
ного центру “Delcam” у рамках проекту “Передові комп’ютерні тех-
нології – університетам України”

Зазначимо, що Головний навчальний центр “ЗНТУ-Delcam” про-
тягом 12 років є головним навчальним центром серед вищих на-
вчальних закладів України.

✳ ✳ ✳
З 20 по 24 лютого в Запорізькому національному технічному уні-

верситеті кафедра ЗМП традиційно провела низку заходів “Розмов-
ляймо українською!”, присвячених вшануванню рідної мови: літера-
турна вітальня “Наша мова чиста, калинова”, зустріч із запорізькими 
поетами та виконавцями української пісні; конкурс читців  україн-
ської поезії та художньої прози; конкурс стіннівок на тему “Барви 
рідного слова”; брейн-ринг “Магія слова”.

✳ ✳ ✳ 
2 березня 2013 року в Центрі студентського самоврядування гур-

тожитку №4 профком студентів ЗНТУ та Запорізька обласна громад-
ська організація “Центр управлінських і комунікаційних технологій” 
провели тренінг “Розвиток навичок невербального спілкування” для 
тих, хто хоче не тільки розуміти, а й володіти мовою жестів.

Н О В И Н И     Н О В И Н И     Н О В И Н И  

ДеНь ВіДкрИтИх ДВерей

2 березня цього року в найстарішому та найпрестижнішому технічному університеті нашого регі-
ону – Запорізькому національному технічному університеті - відбулися презентації інститутів та фа-
культетів – День відкритих дверей. Захід зібрав понад тисячу майбутніх абітурієнтів. Проведення Днів 
відкритих дверей пов’язане з необхідністю  надати майбутнім абітурієнтам якомога більше інформації 
про вищий навчальний заклад, спеціальності, можливості навчання в ньому, а також спрямоване допо-
могти учням випускних класів у виборі власної професії.

Під час зустрічі з представниками кафедр і факультетів у актовій залі головного корпусу ЗНТУ май-
бутніх студентів ознайомили з правилами вступу цього року, що попередньо схвалені Міністерством 
освіти, науки, молоді та спорту. Крім того, майбутні абітурієнти мали нагоду ознайомитися з  потенці-
алом та можливостями обраної (чи бажаної) спеціальності безпосередньо в інститутах і факультетах 
університету.
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ОФОрМЛеННЯ СУБСИДій 
ДЛЯ МеШкАНЦіВ ГУртОЖИткіВ

За ініціативи і безпосередньої організації профкому студентів ЗНТУ 5 
лютого 2013 року в гуртожитку №4 відбувся захід, що став допомогою сту-
дентам, які проживають у гуртожитку, в оформленні житлових субсидій. 
Студенти активно використали подібну можливість, адже це чудовий варіант 
зменшити оплату за проживання. 

Прийом документів на оформлення субсидії проводив працівник управ-
ління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради в Жов-
тневому районі безпосередньо у приміщенні гуртожитку №4 (центр студент-
ського самоврядування). 

В оформленні документів допомагали 
заступник директора студмістечка ЗНТУ 
Вадим Кеда, члени студентської ради гур-
тожитку №4 і голови студентських рад 
інших гуртожитків ЗНТУ. 

Субсидія - це адресна безготівкова 
допомога держави громадянам Украї-
ни для відшкодування витрат на оплату 
ЖКП (водо-, тепло-, газопостачання, во-
довідведення, електроенергія, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот).
 Субсидія призначається за наявності різниці між розміром плати за 

житлово-комунальні послуги в межах норм споживання з урахуванням пільг, 
які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягу, визначеного Ка-
бінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу. Мешканець по-
винен сплачувати за житлово-комунальні послуги не більше ніж 15 відсотків 
від свого середньомісячного доходу в розрахунку на місяць, інше доплачує 
держава у вигляді субсидії. 

Документи, які надаються для призначення субсидії: заповнений бланк 
заяви; декларація про доходи та майно; довідки про доходи за шість попере-
дніх місяців; довідка про склад сім’ї та тарифи ЖКП.

Житлова субсидія належить до безповоротної державної допомоги і ніяк 
не впливає на форму власності житла. Її розмір залежить від розміру стипен-
дії та оплати комунальних послуг у гуртожитку. 

Наприклад, студенти гуртожитку №4 сьогодні сплачують за проживан-
ня в розмірі 284,53 грн. на місяць. Цю суму можна значно зменшити, офор-
мивши субсидію. Так, відповідно до доходів та майнового стану студента, що 
мешкає в гуртожитку №4,  розмір субсидії коливається в середньому від 59 
грн. на місяць у студента-бюджетника зі стипендією до 263 грн. на місяць у 
студента-контрактника або студента-бюджетника без стипендії.  

 Якщо всі студенти, що мешкають у гуртожитках ЗНТУ, будуть своєчас-
но оформлювати субсидію – це загалом зекономить нашим студентам 1,5 – 2 
млн. гривень на рік. Саме цю мету і поставив перед собою профком студентів 
ЗНТУ: зекономити студентам вище зазначену суму. 

Все, що студенту потрібно, – мати бажання зекономити свої кошти і 
звернутися за консультацією до профкому студентів ЗНТУ, студентської ради 
гуртожитку або до студентського містечка ЗНТУ. 

Субсидія для студентів – це дуже просто, особливо коли підтримка йде з 
боку ВНЗ та профкому студентів ЗНТУ.

Прес-служба профкому студентів ЗНТУ
http://pks-zntu.org.uа

СтУДеНтСькИй БУДіВеЛьНИй ЗАГіН 
ПрАЦЮЄ 

2012/2013 навчальний рік  подарував багато 
приємних моментів мешканцям гуртожитку №2. 
Зокрема, не один рік студенти скаржились на по-
гану систему водопостачання та водовідведення, 
яка не давала можливості нормально приймати 
душ чи використовувати гарячу воду. Ряд інших 
проблем стосувались безпосередньо туалетів та 
умивальників. 

Зусиллями студентського будівельного заго-
ну, створеного профспілковим комітетом студентів, було розв’язано безліч 
проблеми, які мали не такий гострий характер, та все ж потребували вирі-
шення.  

Виконано роботи: встановлено сучасну систему вентиляції в душі гур-
тожитку, замінено систему постачання води в туалетах та умивальниках, 
встановлено нові крани, з’явилися нові кахлі в умивальниках гуртожитку, 
облаштовано місця для паління. 

Зі слів самих студентів, можна зробити втішні висновки:
 “До гуртожитку я потрапив у 2009 році, умови були спартанські. Вижи-

вали як могли. Облаштували свою кімнату, зробили ремонт. До кухні, туалету 
чи умивальника ходили тільки за нагальної потреби. Чи то боялися поламати 
і без того погану сантехніку, чи просто гидувались - не знаю. Та зараз усе змі-
нюється, у мене, мабуть, дома не такі гарні умови, як у гуртожитку, шкода, що 
тут це мій останній рік”, - мешканець гуртожитку №2 Костянтин Савченко. 

“Більшість моїх друзів, які мешкають у четвертому гуртожитку, постійно 
з мене глузували, говорячи про погані умови проживання у моєму гуртожит-
ку. Я навіть хотів переїхати до них, та після ремонту ініціатива перейшла до 
моїх рук, адже тепер, тут стало навіть краще. Не знаю, як на інших поверхах, 
та мій рідний другий змінився до невпізнання”, - розповів Артур Перепели-
ця.

“З упевненістю можу сказати що не тільки другий поверх, а й увесь гур-
тожиток наближається до євростандартів”, - голова студентського профкому 
Андрій Іванченко.

Враховуючи той факт, що поточний квартал тільки почався, а робота з 
оновлення гуртожитку №2 ведеться й надалі, можна сказати, що житлово-
побутові умови будуть обов’язково покращуватись.

Також беручи до уваги ініціативність житлово-побутової комісії  проф-
спілкового комітету студентів ЗНТУ, які виклали пропозицію щодо приєд-
нання до складу студентського містечка ЗНТУ гуртожитків, відокремлених 
структурних підрозділів університету, таких як гуртожиток Запорізького 
коледжу радіоелектроніки ЗНТУ та гуртожиток Запорізького електротехніч-
ного коледжу, і підтримку ректорату університету, можна зробити аналітичні 
висновки стосовно цілеспрямованої діяльності щодо розширення діяльності 
у сфері покращення умов проживання для всіх іногородніх студентів нашого 
університету і їх комфортного проживання в них. 

Завдяки використанню житлових площ гуртожитків, відокремлених 
структурних підрозділів університету, значно покращені умови проживання 
в гуртожитках університету і задоволено потреби всіх іногородніх студентів 
у місцях гуртожитків та якість їхнього проживання в них.  

Профспілковий комітет студентів, аспірантів, та докторантів ЗНТУ на 
чолі з Андрієм Іванченком спільно з дирекцією студмістечка чітко регламен-
тують курс на покращення якості проживання студентів у гуртожитках, які 
знаходяться на балансі нашого університету. 

Володимир Єрмоленко, студент гр. ГП-421, 
прес-служба профкому студентів ЗНТУ,

 www.pks-zntu.org.ua 

ПіДСУМкИ УНіВерСИтетСькОЇ ОЛіМПіАДИ З ПрОГрАМУВАННЯ
14 лютого 2013 в Запорізькому національному технічному універ-

ситеті (ЗНТУ) на кафедрі програмних засобів був проведений I етап 
(університетський) Всеукраїнської студентської 
олімпіади з програмування.

До складу журі входили провідні викла-
дачі кафедри  програмних засобів: доцент Г.В. 
Табунщик (голова журі), доцент Г.В. Неласа, 
старший викладач Л.Ю. Дейнега, асистент Н.О. 
Миронова. Організаційно-технічну підтримку 
забезпечували зав.лаб. М.В. Калініна, асистент 
О.І. Качан, зав.лаб. А.В. Бєлова. До участі були 
запрошені всі бажаючі студенти університету. В 
олімпіаді взяли участь 15 осіб, з них 14 студен-
тів факультету інформатики та обчислювальної 
техніки та 1 студент факультету радіоелектроні-
ки та телекомунікацій.

Університетський тур олімпіади був орієн-
тований на розробку програм на комп’ютері. Учасникам було запропо-
новано для розв’язання 5 задач середньої складності. 

Переможцями олімпіади стали студенти, які входять до складу 
команди ZNTU_SetUp:

1 місце – Задорожній Євген Віталійович, 2 •	
курс, ІОТ-411,

2 місце – Безсонов Андрій Георгійович, 2 •	
курс, ІОТ-411,

3 місце – Косаренко Вікторія Геннадівна, 2 •	
курс, ІОТ-411.

Команда ZNTU_SetUp та команда першо-
курсників ZNTU_ByteShift (Гришин Микита 
В’ячеславович, Науменко Сергій Едуардович, 
Шатохін Данило Сергійович, ІОТ-412) була ре-
комендована до участі в міжнародній “Зимовій 
школі” з програмування.  Бажаємо нашим сту-
дентам успіхів та подальших перемог!

Наталя Миронова 
асистент кафедри програмних засобів
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ЗАПрОШУЄМО ЛітерАтОріВ!
Відповідно до програми підтримки 

молоді Запоріжжя, відділом роботи з мо-
лоддю та сім’єю і позашкільної виховної 
роботи Департаменту освіти і науки, мо-
лоді та спорту міської ради проводиться 
міський конкурс “Літературна перлина”, 
присвячений святкуванню Дня міста.

До конкурсу висуваються такі вимо-
ги: у конкурсі беруть участь молоді літе-
ратори віком до 35років, які мешкають у 

м. Запоріжжі.
Конкурс проводиться у двох номінаціях: поезія, проза.
Твори приймаються російською та українською мовами.
Орієнтовна тематика творчих робіт:

історичні події, пов’язані з м. Запоріжжям та Запорізьким •	
краєм;
життя і діяльність відомих та визначних запоріжців;•	
творчість відомих людей, письменників, діячів культури, мис-•	
тецтва м. Запоріжжя та Запорізького краю;
вільна тема , пов’язана з запорізькими сюжетами.•	

Твори, що надсилаються на конкурс, мають бути оформлені відпо-
відно до таких вимог:

твори мають бути надруковані на стандартних аркушах;•	
аркуші творів мають бути пронумеровані;•	
оригінальність творчого задуму;•	
нестандартність нового фактичного (життєвого, докумен-•	
тального, архівного) матеріалу;
новизна художніх рішень, думок, роздумів;•	
рівень літературного викладу;•	
до конкурсу приймаються твори, що не друкувалися раніше;•	
кожен учасник міського конкурсу заповнює заяву встановлено-•	
го зразка(додається).

Критерії оцінювання творів:
змістовність;•	
оригінальність;•	
літературний рівень тексту;•	
художній стиль виконаної роботи;•	
високий художній рівень написання творів;•	
естетична цінність творчої продукції;•	
авторська майстерність.•	

Творчі роботи на конкурс приймаються у термін до 22 травня 2013 
року  відділом роботи з молоддю та сім’єю і позашкільної роботи Де-
партаменту освіти і науки, молоді та спорту  Запорізької міської ради 

Переможці та учасники конкурсу нагороджуються дипломами  та 
цінними подарунками.

Підбиття підсумків та нагородження переможців конкурсу відбу-
ватимуться у жовтні 2013 року під час проведення міських заходів з 
нагоди святкування Дня міста.

За додатковою інформацією та для заповнення заявок звертайтеся 
до профкому студентів ЗНТУ (головний корпус, 3 поверх, ауд.368а).

Прес-служба профкому студентів
http://pks-zntu.org.ua/

рОЗШИреНе ЗАСіДАННЯ ПрОФкОМУ 
СтУДеНтіВ тА СтУДеНтСькОГО 

САМОВрЯДУВАННЯ

8 лютого в ауд.253 відбулося планове розширене засідання сту-
дентського самоврядування та профкому студентів університету. За-
сідання провів голова профкому студентів університету Іванченко 
Андрій Володимирович. У цьому заході взяли участь ректор ЗНТУ 
Бєліков Сергій Борисович, проректор з науково-педагогічної роботи 
та  виховання студентів Яримбаш Сергій Тимофійович.

Головною подією засідання був звіт проректора Яримбаша С.Т. 
про стан виховної роботи в університеті у 2012 році. Його звіт узято 
до відома, роботу на посаді проректора визнано задовільною. 

Сергій Тимофійович поділився планами на поточний рік, у яких 
розкрив нові напрямки виховної роботи в університеті й удоскона-
лення існуючих.

У ході засідання були розглянуті такі аспекти студентського жит-
тя: “Сайт та прес-служба профкому студентів”, “Податкова знижка 
для студентів-контрактників”, “Оформлення субсидій для студен-
тів, які мешкають у гуртожитку”, “Робота санаторію-профілакторію 
ЗНТУ”, “Підсумки зимового оздоровлення студентів”, “Набір до фор-
мування з охорони громадського порядку “Щит””, “Заходи до Дня за-
коханих”, “Навчання в автошколі”, “Стипендія запорізького міського 
голови”, дошка пошани “Найкращі студенти університету”, “Органі-
зація Дня донора”, “Конкурс краси “Міс Весна ЗНТУ-2013”, “Фести-
валь СТЕМів “Студентські жарти””, “Студентська весна – 2013” та 
“Літній відпочинок у Болгарії”.

Ректор університету Бєліков Сергій Борисович відповів та взяв 
до роботи гострі питання студентського активу щодо оновлення 
матеріально-технічної бази актової зали університету (придбання 
нової звукової та світлової апаратури), зміни у графіку навчання (ве-
лика перерва для студентів, які навчаються у другу зміну), ремонт 
покрівель гуртожитку №3 та №2, встановлення Wi-Fi-мережі та ла-
вок у корпусі №2. 

Студентський актив подякував ректоратові університету за ма-
теріальну підтримку студентів зі стипендіального фонду – спортс-
менів, науковців, аматорів, правоохоронців, громадських та проф-
спілкових активістів, за надання приміщень для організації роботи 
студентського активу, за надання коштів для участі нашої збірної з 
КВК в іграх у м.Дніпропетровську, Одесі, Сочі, за особисту участь і 
зацікавленість у студентських заходах нашої “Машинки”.

Олександр Прохорович, 
студент гр. ГП-411, прес-служба профкому студентів ЗНТУ,

www.pks-zntu.org.ua

УВАГА: кОНкУрС!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад :

доцента кафедри “Технологія машинобудування” – 1;
старшого викладача кафедри “Маркетинг” – 1;
старшого викладача кафедри “Нарисна геометрія, інженерна та 
комп‘ютерна графіка” – 1;
старшого викладача кафедри “Інформаційні технології 
електронних засобів” – 1;
викладача кафедри “Олімпійські та ігрові види спорту” – 1;
асистента кафедри “Технологія машинобудування”  – 1.

Термін подання заяв – один місяць від дня оголошення конкурсу в га-
зеті. Документи подаються на ім’я ректора університету. Заяву перед по-
данням необхідно зареєструвати у відділі діловодства університету.

Адреса університету: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
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іДеАЛьНИй СтУДеНт: 
М і Ф  Ч И  р е А Л ь Н і С т ь ?

Сам термін “студент” виник ще за давніх 
часів античності і означав “сумлінно працює”. 
Пройшло багато часу, і він трансформувався 
до невпізнанності і носить швидше характер 
гасла: від знань ще ніхто не вмирав, але ри-
зикувати не варто! З цими словами більшість 
студентів “ходить у плавання”. Не знаю, що 
сталося, але “Той, хто сумлінно працює” – це 
стало винятком із правил, аніж правилом.

Тим часом, ми намагалися знайти ідеального студента та спро-
бували скласти фоторобот завдяки опитуванню студентів нашого 
університету:

Володимир Капелюха, М-130, 17 років
Ідеальний студент – це той, чиї оцінки кращі за мої. Він не про-

гулює заняття та лекції. 
Ілона Кача, ГП-411, 18 років
Точно не скажу, та, на мій погляд, це та людина, яка здобуває 

освіту заради знань, а не диплома. Ідеальний студент має знати від-
повіді на всі запитання, має читати багато книг і бути просто фай-
ною людиною.

Вадим Троян, М-130, 18 років
Ідеальний студент – це мій друг. Окрім того, що він навчається 

та має гарні оцінки, він ще й працює і майже зовсім не залежить від 
батьків. Іноді навіть підтримує їх.

Вадим Савченко, ГП-410, 19 років
Це я на першому курсі. Тоді я був цілеспрямованим та досягав 

майже всіх поставлених цілей. Це були часи мого тріумфу, я добре 
навчався і завжди отримував “автомати” з екзаменів.

Ігор Перепелиця, ГП-410, 19 років
Важке питання. Я ніколи не зустрічав такої людини, бо ідеальних 

людей бути не може, а отже, й ідеальних студентів теж. Я знав хлоп-
ця, який добре навчався, знав того який міг викрутитися з будь-якої 
проблеми. І той, і інший, якоюсь мірою, був ідеальним.

Тетяна Денисенко, ІОТ-420, 20 років
Мій батько був ідеальним студентом. З його розповідей про сту-

дентське життя я перейняла для себе багато корисного. Зокрема му-
дрість, яка пройшла через віки, “Спочатку ти працюєш на заліковку, 
потім вона починає працювати на тебе”. Таке міг придумати лише 
ідеальний студент.

Олександр Волошин, ІОТ-420, 18 років
Ідеального студента не існує. Є сумлінний виконувач своїх 

обов’язків студент, але не ідеальний! Це щось зі сфери фантастики.
Вадим Олександренко, М-130, 19 років
Так відразу сказати й не можу, але думаю, що ідеальний студент 

все ж існує. Це той, чиї вчинки слугують іншим студентам як взірець. 
Ідеальний студент завжди в центрі уваги, він активіст та просто хо-
роша людина. Перш за все людина, а потім студент.

Фоторобот був складений. Можемо сказати, що ним зможе стати 
кожен студент, але не кожен докладає до цього зусилля та наснагу. 
Тож бути ідеальним студентом чи не бути – справа особистого ба-
жання. 

Володимир Єрмоленко, 
студент гр.ГП-421, 

прес-служба профкому студентів ЗНТУ,
www.pks-zntu.org.ua

“МАШИНкА” В СОЧі
Збірна команда КВК ЗНТУ “Машинка”, за підсумками Сочинського 

фестивалю “КиВиН-2013” пройшла до Вищої української ліги КВК Теле-
візійного об’єднання “АМиК”. У минулому сезоні команда КВК “Машин-
ка” здобула титул віце-чемпіона Міжрегіональної дніпровської ліги КВК 
та стала фіналістом Першої української ліги. 

На Сочинському фестивалі команда отримала оцінку “підвищений 
рейтинг” та схвальні відгуки від редакторів Телевізійного об’єднання 
“АМиК”: Андрія Чивуріна, Валентина Іванова, Євгенія Гендіна, Арка-
дія Дяченка. 

Всього у фестивалі взяли участь 495 команд з усіх куточків СНД, з 
них наша команда виступала в першому турі другого оглядового дня. 
Учасники мали змогу відвідати семінар для адміністраторів “Як грати в 
КВК”, також пощастило потрапити на офіційну зустріч з Президентом 
Клубу Веселих та Кмітливих – Олександром Васильовичем Масляковим.

Хочемо висловити щиру вдячність ректору ЗНТУ Сергієві Борисо-
вичу Бєлікову, профкому студентів ЗНТУ та центру культури та дозвіл-
ля студентів за підтримку КВКівсьго руху та допомогу у здійсненні цієї 
мети, яка принесла видимі результати. 

Сподіваємося, що збірна команда КВК ЗНТУ “Машинка” досягати-
ме нових вершин та прославлятиме рідну Alma Mater.

Едуард Рибалевський, студент гр. ІОТ-518, 
учасник збірної команди КВК ЗНТУ «Машинка»

СПрИЯННЯ ПрАЦеВЛАШтУВАННЮ 
СтУДеНтіВ тА ВИПУСкНИкіВ ЗНтУ

Сьогодні, виходячи зі світових тенденцій, незмірно зростає значення 
формування гармонійно розвинутої, суспільно активної особистості. Усі 
ланки системи освіти України ставлять за мету підготувати високоосвіче-
них, усебічно розвинених спеціалістів. Підготовка кваліфікованого фахівця 
передбачає не лише оволодіння студентами необхідним обсягом теоретич-
них знань, практичних умінь та навичок, а й надбання ними професійно 
значущих особистісних якостей, котрі дають змогу успішно адаптуватися 
до майбутньої діяльності, набувати соціальної та особистісної зрілості, 
прагнути фахового й особистісного самовдосконалення. Період навчання у 
вищому навчальному закладі, під час якого здійснюється професійна іден-
тифікація та професійна адаптація майбутнього спеціаліста, – найбільш 
важливий для розвитку особистості фахівця будь-якої спеціальності. 

Для досягнення та реалізації всіх вищезазначених завдань у ЗНТУ 
функціонує Центр сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, 
який є структурним підрозділом, створеним з метою додаткового налаго-
джування співпраці з роботодавцями та  сприяння студентам та випускни-
кам ЗНТУ в тимчасовому та постійному працевлаштуванні.

Студенти та випускники можуть звернутися до Центру сприяння пра-
цевлаштуванню студентів та випускників ЗНТУ з метою:

кваліфікованої допомоги при написанні резюме;•	
висвітлення резюме на сайті Центру та інших інтернет-•	
ресурсах;
отримання інформації щодо календарних заходів Центру (ярмар-•	
ки вакансій, зустрічі з роботодавцями, тренінги, Школа вожат-
ського мистецтва тощо);
сприяння пошуку робочого місця після закінчення ВНЗ;•	
сприяння пошуку робочого місця під час навчання (у позанавчальий •	
та канікулярний періоди).

Тож, дорогі друзі, завітайте до нас, і ми допоможемо вам зробити пер-
ші кроки у працевлаштуванні разом. Пам’ятайте, перша сходинка успішної 
кар’єри – це пошук роботи…

Чекаємо на вас в аудиторії 329а головного корпусу ЗНТУ, т. 7698603
Володимир Єрмоленко, 

прес-служба профкому студентів ЗНТУ,
www.pks-zntu.org.ua


