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10 жовтня 2013 року від-
бувся мітинг з нагоди 70-ї 
річниці визволення міста За-
поріжжя від фашистських за-
гарбників. 

Пам’ять загиблих героїв 
Великої Вітчизняної війни 
під час мітингу вшанували 
ветерани війни та праці, де-
путати обласної, міської та 
районної рад, молодь району 
та міста, трудові колективи 
підприємств, установ та орга-
нізацій, громадськість. 

Наш університет пред-
ставляли: перший проректор 
Володимир Прушківський, 
депутат Запорізької міської 

ради, завідувач кафедри міжна-
родних економічних відносин 
Микола Гамов, голова ради ве-
теранів ЗНТУ Валентин Зайцев, 
викладачі та представники сту-
дентського самоврядування.

Викладачі та студенти ЗНТУ  
вшанували світлу пам’ять героїв-
визволителів хвилиною мовчан-
ня, поклали квіти до пам’ятника 
танкістам  –екіпажу лейтенанта 
Яценка, що першими увірвалися 
в місто, і всім радянським вої-
нам, що визволяли Запоріжжя 
та навічно залишили свої імена 
на скрижалях історії нашого міс-
та. 

1 жовтня в історико-куль-
турному комплексі «700-річний 
Запорізький дуб» відбулися уро-
чисті заходи до Дня працівника 
освіти, 75-річчя утворення За-
порізької області та до 70-річчя 
визволення Запоріжжя від фа-
шистських загарбників. В органі-
зації цього дійства взяли участь 
науковці, викладачі, студенти За-
порізького національного техніч-
ного уні-

верситету, Запорізької державної інженерної 
академії та їх коледжів . Почесними гостями 
були народний депутат України Є.Г. Карта-
шов, перший заступник голови Запорізької 
обласної ради С.П. Абдурахманова, заступ-
ник голови Запорізької обласної державної 
адміністрації А.Г. Запорожченко, заступник 
Запорізького міського голови Ю.В. Каптюх,  
голови районних адміністрацій Запорізької 
міської ради по Жовтневому, Ленінському 
та Орджонікідзевському районах м. Запо-
ріжжя, а також організатори заходів голо-
ва ради ректорів, ректор ЗНТУ професор С.Б. Бєліков, в.о. ректора 
ЗДІА  професор Є.Я. Швець та голова студентського самоврядуван-
ня А.В. Іванченко. Кожен з них звернувся до присутніх зі щирими 
сердечними поздоровленнями з близькими кожному святами. Гості 
побажали працівникам освіти творчих здобутків, розумних студен-
тів, нових досягнень у вихованні молодого покоління, а молоді - сил, 
натхнення та успіхів у навчанні. Відбулася церемонія нагородження 
грамотами різного рівня викладачів, працівників вишів та студент-
ського активу. 

Потім організатори подарували гостям незабутнє свято емоцій, 
відчуттів та приємних подарунків. Для всіх присутніх виступали учні 
ліцею «Захисник». Показовий виступ з карабінами не міг не вразити 
глядачів, він був неперевершеним. Хлопці продемонстрували незви-
чайну синхронність та дивовижні вміння, за що їм віддячили бурх-

ливими оваціями. Талановитий запорізький співак та композитор 
заслужений артист України Анатолій Сердюк приємно порадував 
присутніх своїми хітами. Наші душі переповняла безмежна гордість 
за рідний край, за нашу невмирущу історію, за мужній народ,  коли 
лунали пісні, що оспівують запорізький край — «Запорізький дуб», 
«Запоріжжя моє кохане». Навколо панувала абсолютна тиша, здава-
лося, що всі навіть затамували подих під впливом чарівних звуків.  
Та як тільки мелодія стихла, публіка вибухнула шаленими оваціями 
та словами вдячності. 

Вокальні студії ЗНТУ та ЗДІА  теж порадували  нас декількома 
композиціями. Виступи були як завжди неперевершеними та гідни-

ми гучних оплесків. 
Із Днем працівника освіти всіх також при-

вітали представники Запорізької міської ор-
ганізації Партії регіонів, які багато зробили 
для організації свята. А Театр козацького бою 
«Запорізький Спас» подарував свій вражаю-
чий виступ. Актори змушували серця глядачів 
завмирати від хвилювання та видовищ, про-
демонстрували хоробрість, мудрість і традиції 
козаків.

Завершувала урочистості збірна команда 
КВК  “Запорізький вектор - Машинка - ЗНТУ”.  
Хочеться сказати, що усмішки не сходили з на-

ших уст, усі раділи, 
всі були в чудовому 
настрої.

Щиро дякуємо 
всім учасникам та 
організаторам цьо-
го чудового заходу, 
адже вони подару-
вали нам ще один 
яскравий день в 
університетському 
житті.

Марія Назаренко, ст. гр. ФЕУ-113, 
Сніжана Вичужаніна, ст. гр. РТ-912
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Х міЖнаРодна наукоВо -теХнічна конФеРенЦія  
«пРогРесиВні теХнології ЖиттєВого Циклу аВіаЦійниХ дВигуніВ і енеРгетичниХ устаноВок», 

алушта, 2013

23-28 вересня в Алушті відбулася чергова Міжнародна науково-
технічна конференція «Прогресивні технології життєвого циклу авіа-
ційних двигунів і енергетичних установок», яка проводилася спільно 
Запорізьким національним технічним університетом і АТ «Мотор 
Січ».

Слід зазначити , що це була десята конференція, а отже, вона від-
значила свій перший ювілей. Тому до науково-ділового клімату, який 
панував на конференції, додалося відчуття деякої урочистості і свята, 
що було закономірним, оскільки конференція була присвячена 110- 
річчю колишнього генерального конструктора Олександра Георгійо-
вича Івченка.

У вступному слові заступника першого керівника підприємства 
ДП «Івченко-Прогрес», головного інженера Г.І.Пейчева з особливою 
теплотою пролунали слова вдячності дійсно героїчному трудовому 
подвигу О.Г.Івченка.

Виступ ректора ЗНТУ проф. С.Б.Бєлікова зміцнив в учасників 
конференції, а особливо учених ЗНТУ, почуття оптимізму і доцільнос-
ті наукової діяльності. Спогадами про життя видатного діда поділи-
лася онука Олександра Георгійовича Івченка, провідний інженер ДП 
“Івченко-Прогрес” Наталія Андрейченко.

Під керівництвом голови організаційного комітету проф. Кача-
на Олексія Яковича було приділено особливу увагу таким науково-
практичним напрямкам, як підвищення довговічності деталей машин 
методами поверхневого деформаційного зміцнення, захисні покриття 
для деталей енергетичних установок, методи ремонту і відновлення 
роторних двигунів, методи діагностики й неруйнівного контролю, 
оцінка параметрів опору втомі конструкційних матеріалів.

Роль конференції в житті на-
укового співтовариства величезна і 
багатофункціональна. За формаль-
ними ознаками вона зводиться 
тільки до виступів доповідачів під 
наглядом суворого журі. Насправ-
ді все трохи по-іншому, і «десята» 
, так коротко і в той же час ємно, 
називали конференцію між собою 
її учасники, продемонструвала 

це в повному обсязі. За кожною доповіддю в 10-15 хвилин стояв звіт 
про виконану роботу як одного-трьох осіб (співавторів), так і цілих 
колективів. Багато хто йшов до цих результатів не один рік. Після до-
повідей виникали настільки запеклі суперечки, що головам секцій 
професорам Олексієві Яковичу Качану й Леонідові Йосиповичу Ів-
щенку доводилося мало не в прямому сенсі рознімати прихильників 
і опонентів обговорюваного питання. Активними опонентами допові-
дей були професори Е.І.Цивірко, О.А.Мітяєв, В.В.Наумик, В.В.Гіржон 
і доценти Ю.В.Мастиновський, Н.В.Гончар, В.І.Глушко, В.М.Сажнєв , 
В.Г.Шевченко, Д.В.Павленко, Д.В.Ткач.

Слід відзначити високий рівень наукової новизни і практичну 
цінність результатів досліджень учених ЗНТУ. Так, доцент кафедри 
«Теплотехніка й гідравліка» С.О.Беженов запропонував новий підхід 
в оцінюванні параметрів опору втомі конструкційних матеріалів за їх 
акустично-емісійними характеристиками. Доцент кафедри «Технологія 
авіаційних двигунів» Д.В.Павленко доповів про розробку нової ресур-
созберігальної технології отримання компактних заготовок складно-
легованих титанових сплавів методом порошкової металургії, яка буде 
покладена в основу його докторської дисертації. Директор науково-
дослідного центру «Титан Запоріжжя» доцент О.В.Овчинников допо-
вів про результати досліджень з отримання напівфабрикатів з титано-
вих сплавів серії LOW-COST.

Рішенням президії конференції дипломом I ступеня за високий 
науковий і технічний рівень було відзначено доповідь доцента кафе-
дри «Мікро- та наноелектроніка» Г.В.Сніжного «Про можливість утво-
рення проміжного ε-мартенситу в марганцевистих і хромонікелевих 
сталях при деформації стисненням», підготовлену у співавторстві з 
проф . каф. «Прикладне матеріалознавство» В.Ю.Ольшанецьким і на-
чальником НДЧ ЗНТУ доцентом В.М.Сажнєвим.

Також високо оцінено доповідь представника відділу головного 
зварювальника АТ «Мотор Січ» О.Г.Селіверстова, та представників 
ЗНУ - проф. В.В.Гіржона і асп. В.М.Ковальової і гостей конференції: 
Р.П.Придорожного (ДП «Івченко-Прогрес»), О.Р.Лепешкіна (ЦИАМ, 
Москва), С.М.Скирти (НВО «Сатурн», м.Рибінськ) .

Крім функції підбиття підсумків, конференція сприяла формуван-
ню нових наукових завдань і проблем, а також генерації нових ідей і 
рішень, які ще вчора здавалися нездійсненними.

Треба відзначити ще одну дуже важливу складову конференції, - а 
ім’я їй — «МОЛОДЬ». І якщо дозволити собі дуже обережно провести 
алегорію з романом «Як гартувалася сталь», то саме на конференції, 
а на «Десятці» це відчувалося особливо, формувався стрижень май-
бутнього наукового потенціалу в авіа- і двигунобудуванні. Аспірантка 
Т.А.Глотка виступила з доповіддю, присвяченою реалізації інтенсив-
ної пластичної деформації в жароміцному титановому сплаві ВТ25У. 
Докторант М.В.Сидоренко запропонував нові методи оптимізації 
електромагнітного контролю поверхневих шарів зубчастих коліс ГТД, 
виготовлених з теплостійких сталей. А молодий викладач кафедри 
ТМС Д. М. Степанов представив на суд наукової громадськості допо-
відь про застосування гнучкого абразивного інструменту для форму-
вання профілю крайок хвостовиків лопаток ГТД.

Всі учасники і гості конференції зійшлися на єдиній думці, що ро-
бота конференції була організована на найвищому рівні, в чому без-
сумнівна заслуга організаційного комітету, до складу якого входили: 
голова А.Я.Качан і заст. голови Л.Й.Івщенко, відповідальний секретар 
Н.В.Сахнюк, а також Д.В.Павленко, В.І.Гембель, Н.О.Савчук.

Геннадій Сніжной, 
доцент кафедри «Мікро-та наноелектроніка»

ВиЗначені пеРемоЖЦі олександРіВської пРемії

Тв о -
р и т и 
д о б р о , 
безумов-
но, одна 
з най-
к р а щ и х 
с т р а т е -
гій для 
підтрим-

ки людських відносин у суспільстві та для 
здорової життєдіяльності людства в цілому. 
Мабуть, кожен здатен на щоденні малень-
кі добрі справи, список яких нам відомий з 
дитинства, але на велике добро здатні лише 
особливі. Вони називаються героями, їхні 
імена закарбовує історія.

4 жовтня в актовій залі Запорізького на-

ціонального технічного університету відбу-
лося урочисте нагородження Олександрів-
ською премією. Ця премія була заснована 
меценатом Олександром Богуслаєвим для 
відзначення запоріжців, які  проявили най-
гуманніші сторони людської душі. Симво-
лом премії став орел, прототип якого був 
знайдений у скіфському похованні в районі 
Вознесенки. По завершенні свята маленьку 
копію цього орла отримав кожен номінант-
переможець.

За підтримки студентського самовряду-
вання ЗНТУ, громадські організації «Фонд 
добрих справ» та «Запорізький вектор» про-
вели святковий концерт, у ході якого були ви-
значені переможці в семи номінаціях: «Друга 
мама», «Посол доброї волі», «Добра справа», 
«Здорово допомагати», «Спасибі на доброму 

слові», «Лікар від Бога» та «Особливий по-
двиг». Заслужених запоріжців нагороджува-
ли заступник міського голови Юрій Каптюх, 
перший проректор ЗНТУ Володимир Пруш-
ківський, голова Жовтневої районної адміні-
страції Олександр Манохін та інші поважні 
гості. Для присутніх виступали танцювальні 
колективи, вокалісти та команда КВК «Запо-
різький вектор – Машинка-ЗНТУ».

Не кожному в житті судилося стати геро-
єм, але ніхто достовірно не знає ім’я того, хто 
здатний на подвиг. Тому припустимо вважа-
ти, що шанс потрапити в історію за шляхет-
ність є в будь-кого. Щодня ми робимо ма-
ленькі добрі справи, і хто знає, можливо, вже 
завтра вони виростуть у велике Добро.

Сніжана Вичужаніна, 
ст. гр. 912
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ми починаємо кВк!

10 та 11 жов-
тня в актовому 
залі ЗНТУ від-
бувся перший та 
другий чвертьфі-
нали молодіжної 
ліги КВК на кубок 
ректора ЗНТУ. 
Зал був повним, 
що не могло не 
тішити око, всі з 
нетерпінням че-
кали жартів, ве-
селощів та сміху. 

На сцені, як завжди, з’явився наш улюблений, найкращий ведучий 
Дмитро Шендрик. Щирою усмішкою, добрими словами він привітав 
усіх присутніх та оголосив тему гри: «До літа 234 дні» - першого та 
«До літа 234 + один день» - другого чвертьфіналу.

Своєю дотепністю, вишуканістю слів та неповторністю думок 
нас у перший день розважали такі команди: «Коммуналка» (ТФ) – 7,9 
«Нулевые» (ЗГК) – 7,9, «Планшет» (ФЕУ) – 8,1, «Две полоски» (ГПФ) 
– 8,4, «РП-Дюшес» (ФРЕТ) – 11,0, «Зеркала» (ІФФ) - .8,8. 

Наступного дня - “Порт 777” (ЕТФ - МТУ) – 10,8, “ФИОТ.com” 
(ФКНТ), – 10,9, “V.I.П” (ГФ) – 7,2, “Сборная МТУ” (МТУ) – 9,6, “Папа 
обалдел” (ЕТФ) - 8,4, “Сантиметр счастья” (ФЕУ) – 8,5.

Жарти учасників оцінювало шановне журі у складі Вікторії Ко-
мінової, Олександра Гончарова, Дмитра Ярмоленка, Дар’ї Білоцерко-
вець, Олексія Савицького та Анатолія Остапенка.

Гості з увагою слухали промови ректора ЗНТУ Бєлікова С.Б. та 
голови профкому Іванченка А.В, які тільки-но повернулися з Мелі-
тополя, та все ж таки змогли приєднатися до нашого веселого свята. 
«Как прекрасно видеть полный зал», - з усмішкою промовив ректор, 
і справді, жоден не пожалкував витраченого часу, адже це були не-
ймовірно цікаві, позитивні та яскраві хвилини життя.

Команда «Планшет» запропонувала підключитися до вай-фаю та 
полетіти у світ веселощів та сміху. Члени команди «РП-Дюшес» на 
запитання журі: «Куда податься студенту, если его выгонят из уни-
верситета, когда армия отменена?» відповіли, що необхідно підпи-
сатися на паблік «Не служил - не знаю». Відверто кажучи, цей жарт 
запам’ятався найбільше. Публіка вибухнула шаленими емоціями. 
Конкурс на найдотепніший жарт із залу розважив нас. Багато хто на-
магався вигадати щось надзвичайне, неперевершене, незабутнє. Вза-
галі, гостям було чим зайнятися: спостерігати за дійствами на сцені, 
вигадувати жарти, аплодувати, сміятися, ловити позитивну енерге-
тику, яка з потужною силою виплескувалася з оточуючих.

Переможцем першого чвертьфіналу стала команда «РП-Дюшес» 
(ФРЕТ) – 11 балів рівно, а лідерами другого – “ФИОТ.com “ (ФКНТ) 
з балами - 10,9.

За результатами двох 
чвертьфіналів до півфіналу 
пройшли такі команди: «План-
шет» (ФЕУ), «Две полоски» 
(ГПФ), «РП-Дюшес» (ФРЕТ) та 
«Зеркала» (ІФФ), “ФИОТ.com” 
(ФКНТ), “Порт 777” (ЕТФ - 
МТУ), “Сборная МТУ” (МТУ), 
“Сантиметр счастья” (ФЕУ), 
“Коммуналка” (ТФ) та “Папа 
обалдел” (ЕТФ).

Хочеться сказати, що поді-
бні заходи об’єднують студен-
тів, розважають нас та дарують 
хвилини незабутніх веселощів. 
Дякуємо всім організаторам, 
шановному журі та членам ко-
манд і бажаємо успіхів у пів-
фіналі.

Прес-служба студентського самоврядування ЗНТУ

екскуРсія студентіВ електРотеХнічного 
Факультету Знту на «інтеРпайп сталь»

Як часто ми чуємо про те, що в Україні не будуються нові підприєм-
ства і вся технологічна база, якою ми користуємось, це лише залишки об-
ладнання СРСР. Студенти електротехнічного факультету можуть точно 
сказати, що це є неправдою. Нещодавно наші студенти побували на пер-
шому в незалежній Україні підприємстві, побудованому, так би мовити, 
на порожньому місці – “Інтерпайп Сталь”. Це невеличке підприємство 
поблизу Дніпропетровська повністю змінює уявлення про те, як має ви-
глядати сталеплавильний завод.

Ми живемо в Запоріжжі і всі прекрасно знаємо, як виглядає мета-
лургійне підприємство – хоча б здалеку. Це велика кількість труб, непри-
ємний запах, забруднене повітря, обшарпані будівлі, величезна територія 
-  загалом, не вельми приємне видовище. “Інтерпайп Сталь”, порівняно зі 
знайомими нам підприємствами, виглядає цукеркою – яскраво-зелений 
газон, будівлі – арт-об’єкти, акуратні хіднички, чисте повітря і приємна 
атмосфера. А найголовніше – привітні люди.

Екскурсія починається в інформаційному центрі, де екскурсантам 
показують невеличкий документальний фільм про підприємство, прово-
дять короткий інструктаж з техніки безпеки, видають спеціальних одяг 
(каски, жилети) та екскурсійну систему, що дозволяє почути екскурсово-
да, навіть якщо навколо підвищений рівень шуму.

Перша гордість підприємства – підстанція «Пічна». Для її спору-
дження від Придніпровської ТЕС було прокладено підземну лінію елек-
тропередач довжиною 12,8 км, що майже вдвічі довша від Дніпропетров-
ського метро. На підстанції встановлено 4 трансформатори виробництва 
Запорізького трансформаторного заводу, що приємно. Друга гордість – 
система газоочищення, що дозволяє очищувати повітря від продуктів 
горіння металу повністю. Повітря, що випускається з єдиної на заводі 
труби, є максимально очищеним і містить шкідливих домішок у декіль-
ка разів менше за встановлені в Україні норми. Третя гордість – сучасне 
обладнання фірми Danieli, яке дозволяє зробити технологічний процес 
швидким та безпечним. І нарешті, четверта гордість – арт-об’єкти. Як 
уже було сказано, самі будівлі на території підприємств є арт-об’єктами. 
Вони мають назву «Твій вогняний візерунок». Прохідна для транспорту 
на підприємстві не просто шлагбаум, це «Твій тунельний час». Вона ви-
глядає, як портал крізь час і простір! Крім того, на території заводу є 
інсталяція «Дніпропетровський схід сонця»  - гігантське металеве сонце, 
яке, як кажуть, видно з будь-якого куточка лівого берега міста. Також у 
сталеплавильному цеху прямо на стіні закріплено п’ять величезних дзер-
кал.Від круглого, як сонце, до витягнутого майже в лінію овального. Це 
інсталяція «Матеріал – це рух», що має дві інтерпретації – схід сонця та 
крапля рідкого металу, що падає. І останній, але не менш гарний об’єкт, 
- «Твій місток роздумів». Це дзеркальний коридор, у якому кожен може 
побачити сотні свої відображень – видовище, що просто зачаровує.

Екскурсія проходить від самого початку виробництва – завалки 
металобрухту – до отримання готового продукту – заготовки для труб 
різного діаметра. Здивувало те, що середній вік усіх робітників без прав-
ління заводу – 26 років, з правлінням - 33 роки. Враження від екскурсії на 
підприємство “Інтерпайп Сталь” дуже позитивні. Дуже приємно не тіль-
ки знати, що це високотехнологічний завод, а й отримувати задоволення 
від того, що бачиш. Важко назвати Інтерпайп сталеплавильним заводом. 
Він, скоріш за все, сам є арт-об’єктом, на який приємно глянути.

Катерина Шапка, Олег Барибін, 
ст. гр. Е-420
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студенти Знту підтРимують чистоту міста

11 жовтня о шістнадцятій годині відбувся суботник у сквері навпроти 
Обласного театру ляльок, організований загальними зусиллями «Запорізько-
го вектору» і профкому студентів ЗНТУ. 

Такі заходи вже другий рік поспіль підтримують студентське самовряду-
вання й адміністрація Запорізького Національного Технічного Університету.

Наші студенти з радістю взяли участь у суботнику, бо часто проводять 
свій вільний час саме в цьому сквері і розуміють, що підтримувати чистоту в 
нашому рідному місті дуже важливо і потрібно.

Організація «Запорізький вектор» з турботою поставилася до проведе-
ного заходу. Всім бажаючим розливали безкоштовні чай і каву, роздали ру-
кавички для прибирання і лопати з граблями. Все, що від нас залежало, це 
просто прийти і з задоволенням та користю провести свій час.

Голова експертно-аналітичного центру доктор юридичних наук, профе-
сор Пєтков Сергій Валерійович повідомив, що відтепер цей сквер знаходить-
ся під опікою громадської організації «Запорізький вектор». Сергій Валерійо-
вич сам із задоволенням узяв участь у суботнику.

Доктор філософських наук Глазунов Володимир Володимирович зазна-
чив, що варто відновлювати кращі традиції радянських часів і засновувати 
європейське ставлення до навколишнього середовища серед молоді і суспіль-
ства в цілому.

Також особливо старанному учасникові представник фірми “МаксТаксі” 
вручили подарунковий сертифікат на безкоштовне навчання в автошколі! 

Тому окрема подяка студентському самоврядуванню й адміністрації 
ЗНТУ за організацію студентського дозвілля та виховання в нас любові до 
навколишнього середовища.

Анастасія Рубаник

уВага: конкуРс!
Запорізький національний технічний університет оголошує конкурс 

на заміщення вакантних посад :

доцента кафедри «ДМ і ПТМ» – 1;
доцента кафедри «Автомобілі» – 1;
доцента кафедри «Правознавство» – 1;
доцента кафедри «Дизайн» – 1;
доцента кафедри «Українознавство»  – 1;
доцента кафедри «Іноземні мови професійного спілкування» – 1;
старшого викладача кафедри «Дизайн»  – 1;
старшого викладача кафедри «Управління фізичною культурою  
і спортом» – 1;
старшого викладача кафедри «Технологія авіаційних двигунів» – 2;
викладача кафедри «Фізична реабілітація і рекреація»  – 2;
викладача кафедри «Олімпійські та ігрові види спорту» – 2.

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

«іВан сила» покоРиВ студентіВ

9 жовтня 2013 у кіноконцертному залі ім. Довженка відбулася прем’єра 
фільму «Іван Сила» українського режисера Віктора Андрієнка.

У кінотеатрі не було жодного вільного місця, адже студенти  з великим 
ентузіазмом поставились до ініціативи нашого студентського  самовряду-
вання на спільний похід у кінотеатр. Адміністрація ЗНТУ подала чудовий 
приклад і разом з нами із задоволенням поринула в перегляд стрічки. На кі-
нопоказі біли присутні: ректор Бєліков Сергій Борисович, проректор з АГР 
Чечель Микола Володимирович, голова профкому студентів Іванченко Ан-
дрій Володимирович, директор студмістечка Дубина Вадим Миколайович та 
представники всіх факультетів нашого ВНЗ. 

Наша молодь отримала унікальну можливість стати першими глядачами 
кінострічки геніального українського коміка і режисера, запоріжця, голови 
журі Міжнародного фестивалю СТЕМів «Студентські жарти»  Віктора Ан-
дрієнка.

Ми чудово провели час у нашій дружній компанії. 
Але, найголовніше, нам випала честь особисто поспілкуватися та зроби-

ти фото на пам’ять з головними акторами фільму: Дмитром Халаджі, Василем 
Бендасом, Олегом Григор’євим, які з задоволенням відповіли  на всі запитан-
ня допитливої публіки.

 «Іван Сила» - це історія про українця – найсильнішої людини планети. 
Історія про силу людського серця, про нездоланність правди, яка ґрунтується 
на реальних подіях життя видатного українського борця Івана Федоровича 
Фірцака, який 1928 року був визнаний найсильнішою людиною планети.

Актор, який грав роль Фірцака, Дмитро Халаджі (чемпіон України з па-
уерліфтингу), в 2011 – 2012 рр. працював у США, в цирку «Реслінг Бразерс», 
але влітку 2012 року, коли отримав пропозицію зіграти головну роль у фільмі 
«Іван Сила», без вагань розірвав контракт з американським цирком.

Він зазначив, що Іван Сила став для нього прикладом для наслідування 
ще з дитинства. Вперше він дізнався про українського силача з газети «Ра-
дянський спорт», ще він зазначив : «Ця стрічка не тільки розповідає про долю 
цього циркача, одного з найсильніших людей XX століття — в картині пред-
ставлено збірний образ більшості наших циркових атлетів, тісно сплетені різ-
ні фрагменти з життя Івана Піддубного, Івана Заїкіна, Івана Шем’якіна, Івана 
Фірцака». 

Стосовно самого фільму «Іван Сила» Дмитро Халаджі висловив таку дум-
ку:  «На жаль, зараз його ім’я незаслужено забуте, і сучасне покоління мало 
що про нього знає або ж взагалі нічого не чуло… Чомусь у нас так виходить, 
що прикладів для юного покоління в історії нашої країни безліч, але ми їх не 
помічаємо. Найчастіше звертаємо увагу на чужих героїв. Але нам потрібно 
згадувати про своє, національне надбання». 

Тому  окрема подяка студентському самоврядуванню ЗНТУ за організа-
цію дозвілля і збагачення нашої свідомості фактами про національних героїв 
і гордість нашої країни, бо фільм розповідає про життя щирого й сильного 
чоловіка, який своїм прикладом спонукає нас на добрі вчинки і чесність.


