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Новорічні свята особливі, бо вони об’єднують усіх нас. З дитинства ми пам’ятаємо чарівне відчуття свята, пухнастий сніг та запах 
ялинки. Напередодні Нового року ми згадуємо події минулого та будуємо плани на майбутнє.

Бажаємо, щоб Новий 2014 рік пройшов під знаком миру й добра, любові та поваги, щоб він став роком добрих справ і щоб 
у передноворічний час вас турбували тільки святкові клопоти. Усі Ваші мрії обов’язково збудуться, а успіх супроводжуватиме 

Вас цілий рік.
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Ш а н о в н і  в и к л а д а ч і ,  с п і в р о б і т н и к и  і  с т у д е н т и  у н і в е р с и т е т у ! 
в і т а є м о  в а с  з  н о в и м  р о к о м  т а  р і з д в о м  Х р и с т о в и м !

майстер-клас від пат «запоріжсталь»

Чи не з моменту вступу до вищого навчального закладу всіх турбує 
питання подальшої професійної реалізації та працевлаштування в цілому. 
Молоді цікаво дізнатися про особливості своєї майбутньої спеціальнос-
ті, про можливості та способи успішного отримання робочого місця. Щоб 
задовольнити потребу в абсолютній упевненості своїх студентів Запорізь-
кий національний технічний університет періодично влаштовує відповідні 
майстер-класи.

ПАТ «Запоріжсталь» - металургійний комбінат повного циклу, діяль-
ність якого спрямована на кількість та якість випущеної продукції. Крім 
того, до процесу виробництва постійно залучаються нові технології та ідеї. 
Наприклад, для економії палива на комбінаті запропоновано використовува-
ти вугільний пил, завдяки чому можна частково відмовитися від природного 
газу. Адже головний девіз ПАТ «Запоріжсталь» - «Не экономить на ремонтах 
и людях, а грамотно использовать сырьё, снижая затраты».

28 листопада у стінах рідної «Машинки» за підтримки Центру сприян-
ня працевлаштуванню студентів ЗНТУ пройшов майстер-клас «Железно-
дорожная транспортная логистическая система ОАО «Запорожсталь» для 
студентів кафедри Транспортних технологій Транспортного факультету. 
Професійним досвідом із нашою молоддю поділився начальник управління 
залізничного транспорту ПАТ «Запоріжсталь» К.В. Нагіх: «По количествен-
ному составу железнодорожного транспорта наш комбинат опережает 
только «Криворожсталь». А в отношении технического обеспечения тран-
спорта «Запорожстали» по Украине равных нет. Непосредственно о логис-
тике могу сказать, что в моём понимании – это «эффективность в работе». 
Чтобы достичь такой эффективности, человека стоит мотивировать, 
оптимальнее всего, финансово. Средняя зарплата на предприятии состав-
ляет 6004 грн, кроме того за эффективные решения технологических задач 
производства возможны премии в размере до 1500 грн. Хочу также отме-
тить, что я доволен деятельностью молодых сотрудников – они быстро со-
ображают и много работают. На данный момент комбинату необходимы 
специалисты-путейцы и локомотивщики, поиском которых мы активно 
занимаемся. Студентам и выпускникам кафедры хочу пожелать ориентиро-
ваться не на должность, а на предприятие. Лучше начните с малого, чтобы 
достичь большего, но на основе серьёзной, мощной организации».

Сніжана Вичужаніна

день відкритиХ дверей в знту

Вибір професії – одне з 
найважливіших рішень у жит-
ті. Професія – це в більшості 
випадків на все життя. Саме 
тому дуже важливо зважено і 
з розумом підійти до вибору 
майбутнього фаху. Перший 
крок – вибір навчального за-
кладу. Для цього, власне, кож-
ного року й проводяться Дні 
відкритих дверей майже у всіх 
ВНЗ України. «Машинка» не виняток. 14 грудня двері нашого уні-
верситету були гостинно відчинені для абітурієнтів.

За традицією всі охочі отримати інформацію про ЗНТУ зібрались 
в актовій залі та лекційних аудиторіях. Наш шановний ректор Бєлі-
ков Сергій Борисович привітав усіх присутніх і заохотив до вступу 
саме до нашого ВНЗ. Далі абітурієнти та їхні батьки розійшлися по 
факультетах, щоб дізнатися більш докладно про спеціальність, що 
їх зацікавила. Там декани та представники факультетів ознайомили 
присутніх з правилами прийому в 2014 році, а також дали вичерпну 
інформацію про факультети і спеціалізації. Після ознайомлення з 
інформацією гостям запропонували ставити запитання. 

Як ми бачимо, план 
Дня відкритих дверей 
корегується з року в рік 
відповідно до потреб 
абітурієнтів. На мою 
думку, майже кожен 
студент «Машинки» 
може згадати, як він, 9-, 
10- або 11-класником 
вперше прийшов до 
ЗНТУ, розмістився в ак-
товій залі і слухав про-
мову ректора, ще поки 

не розуміючи до кінця, що саме ці стіни стануть другою домівкою 
на довгих 5 років, що промова Сергія Борисовича буде почута не 
один десяток разів, а актова зала стане місцем, де відбувається диво 
студентської творчості. Згадайте, як ви зі зляканими очима бігали 
коридорами будівлі університету і стиха промовляли «хто ці кляті 
коридори планував?!», як трохи зверхньо, але із усмішкою в очах, 
студенти розповідали, що воно за звір те студентське життя і як з 
ним боротися. 

З огляду на те, яка кількість абітурієнтів була присутня на Дні 
відкритих дверей, маємо надію, що наступного року наша дружна 
родина поповниться чималою кількість талановитих, амбіційних та 
веселих молодих людей. Принаймні керівництво університету ро-
бить для цього все можливе, а іноді і неможливе. День відкритих 
дверей – це перша близька зустріч з тими, на кого направлена робо-
та з профорієнтації і тими, хто, можливо, в найближчому майбут-
ньому стане гордістю запорізької «Машинки». Сподіваємось, після 
цього заходу чимала кількість школярів всерйоз вирішила вступати 
до ЗНТУ. А нам залишається лиш сказати: “Ласкаво просимо!”

Катерина Шапка
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“ Я  в  с е р ц і  м а ю  т е ,  щ о  н е  в м и р а є ! »

Під такою назвою працівники або-
немента художньої літератури науко-
вої бібліотеки ЗНТУ підготували і про-
вели літературно-музичну композицію 
на вшанування пам’яті видатної укра-
їнської поетеси та громадського діяча 
Лесі Українки (Лариса Петрівна Косач-
Квітка). У цьому році виповнилося 100 
років від дня смерті Лесі Українки, яка 
прожила коротке (всього 42 роки), але 
яскраве життя, за яке створила багато 
проникливих ліричних та драматич-
них творів. Найулюбленішим твором 
не тільки в Україні, але і в багатьох кра-

їнах світу стала чарівна драма-феєрія «Лісова пісня».
На початку заходу бібліотекар член НСПУ Віра Шмига поділилася зі 

слухачами враженнями від подорожі з нагоди святкування 102-річниці на-
писання цього видатного твору до урочища Нечимного, що в селі Скулин, де 
Леся Українка набиралася натхнення, створюючи «Лісову пісню». Розповідь 

супроводжувалась демонстрацією світлин. Ведуча літературно-музичної 
композиції Наталія Федько розповідала про життя та творчість поетеси. На 
екрані слова ведучої доповнювали уривки з фільмів про Лесю. Працівники 
бібліотеки проникливо читали вірші Лесі Українки, а виконавиця авторської 
пісні Ірина Цвєткова виконувала пісні на її слова. Та особливо сподобався 
глядачам виступ студентів ІІІ курсу гр. РТ-911 Влади Сидоренко та Вадима 
Малія. Вони зіграли уривок із казки-феєрії «Лісова пісня», - зустріч Мавки 
з Лукашем. Чудова гра, вдало підібрані костюми, декорація, намальована бі-
бліотекарем Валентиною Дорошенко, приємно вразили всіх присутніх. Та-
кож у заході брали участь завлаб кафедри та аспірант ІТЕЗ Тетяна Ложнев-
ська і Наталія Касперович. По закінченні літературно-музичної композиції 
присутні мали змогу переглянути виставку літератури про життя і творчість 
поетеси, її твори. Особливо зацікавили нові видання, нещодавно отримані 
від ректора С. Б. Бєлікова.

Вже доброю традицією стала організація в нашій бібліотеці заходів до 
знаменних і пам’ятних дат та зустрічі з творчими людьми міста. Тож слідкуй-
те за нашими оголошеннями і приходьте до бібліотеки.

Олена Муравйова, зав. сектору бібліотеки

Ф і н а л  т у р н і р у  к в к  н а  к у б о к 
р е к т о р а  з н т у

06.12.2013 в приміщенні актової зали Запорізького на-
ціонального технічного університету відбулася заключна 
гра веселих та кмітливих у цьому році на кубок ректора 
Сергія Борисовича Бєлікова. Участь взяли такі коман-
ди: “Коммуналка”, “Порт 777”, “РП-Дюшес”, “Сантиметр 
счастья”,“ФИОТ.com”. 

Гравців оцінювала команда журі, серед членів якої Ан-
дрій Іванченко, Дар’я Білоцерковець, Олексій Савицький, 
Дмитро Ярмоленко, Вікторія Комінова та Анатолій Оста-
пенко. 

Партнерами проведення концерту є мережа ресторанів 
швидкого харчування «BurgerCLUB», таксі «Оптимальное», 
нічний клуб «SKYHALL». Ведучим цього грандіозного ве-
чора був незмінний Дмитро Шендрик. 

Гра почалась із традиційного конкурсу “Привітання”, в 
якому кожна з команд залишила після свого виступу захо-

плюючі враження. Найбільше балів отримали команди “Сантиметр счастья” та “ФИОТ.
com”. 

Під час перерв між виступами команд ведучий проводив традиційний конкурс “За-
писки”. Всі посміялися від душі над жартами від глядачів та було обрано переможців, які 
отримали сертифікати на безкоштовне меню в BurgerCLUB та квитки на відвідування но-
ворічної вечірки від профкому студентів ЗНТУ, що пройде в нічному клубі Platinum. 

Наступний етап “Розминка” – конкурс, що полягає у смішній та унікальній відповіді 
команд на запитання від членів журі. Гравці швидко справилися з цим завданням та, від-
повідно, отримали заслужені бали. 

“Біатлон” – третій конкурс, у якому гравець із команди зачитує по два жарти; у кого 
вони виявляться менш смішними, той покидає конкурс. Перше коло – з активом 0,4 бала з 
конкурсу виходить команда “Коммуналка”, другий – 0,6 бала – команда “Сантиметр счас-
тья”, далі – 0,8 – “Порт 777” і перемогу тут отримує “ФИОТ.com”. 

Конкурс “Озвучка” – це визначення оригінального підходу команд до поставленого 
завдання – як найсмішніше озвучити кадри з фільму. За основу був узятий комедійний 
фільм “Мы – Миллеры”. І знову“ФИОТ.com” отримує найбільші бали. 

Після цього відбувся новий конкурс-дебютант “СТЕМ” – гра трьох або більше осіб, 
що полягає у постановці зі смішними жартами. “Сантиметр счастья” та “ФИОТ.com” роз-
ділили перемогу в цьому конкурсі. 

Ректор ЗНТУ Бєліков С.Б. так висловив свої 
думки з приводу цієї гри: “Завершился сезон, и 
я благодарен всем вам, потому что на этой сце-
не выступали люди, которые всегда заставляли 
улыбаться. Наши игроки показали высокий уро-
вень КВН студенчества, которое должно жить, 
любить и смеяться. Хай щастить!”. Також всі члени 
журі висловили подяку всім командам за відмінні 
ігри сезону. 

Підійшов час до оголошення результатів кон-
курсу. А.В. Іванченко та С.Б. Бєліков не стали всіх 
тримати в очікуванні, а зразу ж оголосили підсу-
мок. Третє місце посіла команда “РП-Дюшес”, друге 
– “Порт 777”, а перше місце вибороли аж дві коман-
ди, які під час цієї гри завжди набирали більше балів – “Сантиметр счастья” та  “ФИОТ.
com” гравців нагородили пам’ятними кубками та грошовими призами. 

До речі, також треба відзначили та побажати перемоги команді «Запорожский 
Вектор-Машинка-ЗНТУ”, чемпіонам Відкритої запорізької ліги КВК і чемпіонам Дніпров-
ської ліги КВК ТТО “АМИК”, які будуть представляти Запоріжжя в м. Сочі. 

Висловлюємо подяку всім організаторам, ректорові С.Б. Бєлікову, профкому студен-
тів ЗНТУ, членам журі та гравцям цього сезону за веселий настрій, позитивні емоції та 
незабутні моменти!

Юлія Цвітанська

народні обрЯди новорічного 
свЯткуваннЯ

Найважливіші складові духовного життя народу – свята та 
обряди. Вони відображають не тільки етнічну своєрідність, але 
й естетику, моральні цінності, ментальність, історію. Свята й об-
ряди календарного циклу регламентували всі сфери життя укра-
їнського селянина – виробничу, суспільну, сімейну, а головна їх 
мета – відвернути стихійне лихо, вплинути на добробут родини. 
Серед зимових свят українців особливо виділяється період свят 
з кульмінаційними точками – Різдвом, Новим роком і Хрещен-
ням.

Різдво сягає корінням у далеке язичницьке минуле. Це свято 
сонцевороту, найкоротший день у році, коли Сонце ніби вмирає 
і людина магічними діями мала йому допомогти. Після прийнят-
тя християнства свято злилося з народженням Ісуса Христа, але 
в народній пам’яті збереглося його глибинне значення. Різдвяні 
свята починалися Святим вечором (6 січня за новим стилем). У 
будинку повинна була панувати чистота, атмосфера достатку 
і щастя. У красний кут (на покуті), дотримуючись цілої низки 
правил, поміщали прикрашений сніп (Дідух або Рай-Дідух) і 
кубельце – гніздо з пахучого сіна, в яке ставили горщик з об-
ядовою кутею. Вся родина чекала появи на небі першої зірки, яка 
символізувала народження Христа, щоб сісти за стіл (вважалося, 
що той, хто першим побачить зірку, буде найщасливішим про-
тягом року). Стіл мав бути багатим, не менше дванадцяти страв 
(як правило, кутя, горох, борщ з грибами та рибою, голубці, 
риба холодна, риба смажена, вареники, млинці, каша, пиріжки, 
узвар), але пісний, тому що продовжувався Пилипівський піст. 
Святкова трапеза повинна була об’єднувати всіх членів сім’ї, у 
тому числі й померлих, на помин яких ставили свічку.

7 січня починалося колядками. Цілі ватаги молоді зі спеці-
ально виготовленою різдвяною зіркою (з різьбленого розфар-
бованого дерева або решета, прикрашеного фольгою і папером) 
ходили по селу. Часто це було справжнє дійство – з рядженими, 
співцями, музиками, танцюристами (вертеп). Колядники ходили 
хатами, виконуючи спеціальні пісні.

У поетичних текстах оспівували господарів та їхніх дітей, їм 
бажали щастя й здоров’я, достатку в господарстві, доброго вро-
жаю. Фактично ці тексти мали значення заклинань: вважалося, 
що висловлені у свята побажання обов’язково збудуться. Госпо-
дарі зобов’язані були щедро обдарувати колядників харчами.

Новорічні свята (13-14 січня) українці відмічали як свята 
Маланки і Василя. Вони збігалися з церковними, тому в їх обря-
довості збереглися власне народні мотиви. У ці дні також прак-
тикувалися обходи дворів зі щедрівками – календарними вели-
чальними піснями з елементами театрального дійства.

Завершувався різдвяно-новорічний цикл святом (19 січня) 
Хрещення (Богоявлення, Водохрещення, Йордан). Основні дії 
проходили на крижаних водоймах, де заздалегідь вирубували 
хрест із льоду (часто його поливали буряковим квасом, від чого 
він набував червоного кольору). В ополонку, яка утворилася, 
священик опускав хрест, після чого вода вважалася священною. 
Віруючі набирали воду і потім довго її зберігали, приписуючи 
такій воді чудодійні властивості. Це було перевіреним засобом 
для лікування найрізноманітніших захворювань. Вважалося та-
кож, що той, хто скупається у водохресній ополонці, весь рік не 
буде хворіти.

Усім студентам і колегам бажаю світлих і радісних свят!

 Катерина Бондарчук, завідувач кафедри ЗМП
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туристичне свЯто в знту

Добре відомо, що студентське жит-
тя – це не тільки навчання, а й веселе 
проведення часу з друзями. Студенти 
й викладачі «Машинки» мають різно-
манітні хобі. Одне з них – туристичні 
походи. І кожного року в актовій залі 
ЗНТУ проходить своєрідний звіт про 
туристичні події  року. Цього року цей 
звіт відбувся 13 грудня, причому, він 
супроводжувався музичним концер-

том . 
 Кількість місць, що відвідали наші туристи, вражає: Вірменія та Нагір-

ний Карабах (на велосипедах), Непал, Камчатка, сплав по Ка-Хем, Ай-Петрі, 
Алтай та Курильське озеро. І все це в лише в 2013 році. Особливістю цих  
зустрічей є те, що туристи не просто розповідають про відвідані місця, а де-
монструють те, що бачили, в аматорських фільмах. 

Всі відеофільми відрізнялися один від одного і характером подачі, і те-
матикою, і “акторським “ складом, і жанром, і головне  - місцями. Картини й 
пейзажі на екрані просто вабили глядача відвідати їх. Краса цих місць при-
тягувала своїм магнетизмом, і подумки хотілося втекти з загазованого Запо-
ріжжя і провети все життя там.

Звичайно ж, такого роду заходи на любителя, деякі з захватом і цікавістю 
спостерігають зі сторони, а інші, побачивши безмежність місць, у яких вони 
ще не бували, вирішують приєднатися до веселої і гамірної родини туристів, 
щоб теж брати активну участь у вивченні різних світів і культур.

Глядач також мав змогу почути живу музику, поглинути енергетику 
справжньої, душевної музики. Чимало ансамблів і виконавців авторської 
пісні (адже саме цей жанр музики притаманний туристам – що може бути 
краще пісні під гітару біля багаття?) порадували присутніх. До ЗНТУ заві-
тали ансамбль “Неслыханная Прибыль”, ансамбль під керівництвом Олі Че-
калової, а також гість із США Джошуа Ланц.

Туристичний вечір залишив після себе лише гарний, трохи замріяний 
настрій, адже  метою вечора було заохотити людей до активного способу 
життя, показати, що світ повний цікавинок і гарних місцин, а головне, їх 
неможливо пізнати повною мірою з вікна автобуса чи фешенебельного го-
телю.

Діана Желєзнякова

вітаємо 
М у з и ч о в у  Н і Н у  і в а Н і в Н у 

з ювілеєм!

Ще будучи зовсім юною, ця тен-
дітна дівчина серйозно захопилася 
спортом і невдовзі стала першим у 
Запоріжжі майстром спорту СРСР 
з морського багатоборства, що 
містить у собі плавання, кульову 
стрільбу, вітрильний спорт, веслу-
вання та легку атлетику. А згодом 
вона стала ще й майстром спорту 
СРСР з військово-прикладного ба-
гатоборства. Неодноразово була 
переможцем та призером всесоюз-
них і республіканських змагань різ-
ного рівня.

Після тривалої роботи трене-
ром команди обласного комітету 

ДТСААФ з морського багатоборства Ніна Іванівна прийшла на ка-
федру фізичної культури і спорту нашого університету, де й працює 
більше 20-ти років викладачем, тренером з легкої атлетики.

За цей час вона проявила себе винятково сумлінною, енергій-
ною людиною, умілим досвідченим фахівцем, за що й поважають і 
шанують Ніну Іванівну колеги і студенти.

За роки роботи Ніна Іванівна підготувала велику кількість 
спортсменів-розрядників з легкої атлетики, в тому числі й кандида-
тів у майстри спорту України, що є неабиякою подією в спортивно-
му житті вишу, міста та області.

Вітаємо Вас, Ніно Іванівно, з ювілеєм. Від щирого серця бажаємо 
Вам доброго здоров’я, успіхів у праці та родинного благополуччя! 

Ректорат, 
профкоми ЗНТУ, 

кафедра ФКіС

н о в і  п і д Х о д и  у  н а в ч а н н і  

ФілосоФський зміст казок Як усної народної 
творчості

16 грудня 2013 року 
викладач кафедри філосо-
фії Гордійченко Володи-
мир Вікторович проводив 
захід. Це було відкрите се-
мінарське заняття з філо-
софії за такою темою: «Фі-
лософський зміст казок як 
усної народної творчості».

Особливу увагу було 
приділено образу Василиси Премудрої, хоча в українському фольклорі поді-
бний персонаж відсутній. Тематичний акцент заняття прочитувався також 
і в оздобленні аудиторії: навчальна дошка була прикрашена репродукціями 
відомих картин з жіночими образами (наприклад К. Є. Маковського), а та-
кож дитячими малюнками-ілюстраціями різноманітних казок.

Фактично всі студенти групи МТУ – 112 брали активну участь в занятті. 
Частина студентів виступила з доповідями на теми ролі казки у формуванні 
особистості, значення казки в дитячому віці, казки та філософія, філософське 
трактування казок на прикладах оповідей різних країн світу, різноманітні 
казкові образи людей та тварин тощо; деякі студенти брали участь у інсце-
нуванні казки про півника і двох мишенят, частина студентів фільмувала й 
фотографувала хід заняття. Слід зазначити, що все дійство мало казкове за-
барвлення, оскільки викладач-ведучий від початку був в образі Діда Мороза, 
аудиторія оздоблена прикрашеною ялинкою та сніжинками-витинанками, а 
студенти також приміряли на себе або стилізовані образи персонажів, про 
яких ідеться в оповідях, або просто різноманітні новорічні маски. 

Викладач робив певні коротенькі ремарки про життя та творчість каз-
каря Андерсена, про неоднозначне ставлення до народних казок на початку 
створення радянської держави з боку деяких владних осіб, про екранізацію 
деяких казкових творів та їх сприйняття різними поколіннями глядачів.

Бібліотекар В.Ф. Шмига розповіла про літературу, представлену на 
книжковій виставці до заняття, і прочитала деякі свої вірші про чарівну 
зиму, а особливо, мабуть, запам’ятаються студентам українські скоромовки 
авторства нашої колеги, які вони при нагоді й вивчили. 

На відкритому семінарському занятті також були присутні практиканти 
з місцевої газети «Суббота плюс» - двійко студенток-журналісток Запорізь-
кого національного університету, які виконували редакційне завдання.

Наталія Пилипенко, бібліотекар

українська Хата в образотворчому мистецтві 
тараса григоровича Шевченка 

2  грудня 2013, кафедрою фі-
лософії ЗНТУ було проведено 
відкрите семінарське заняття з 
філософії для студентів групи 
МТУ-152 за темою «Українська 
хата в образотворчому мистецтві 
Т. Г. Шевченка». До участі в заході, 
окрім студентів, були запроше-
ні запорізькі митці, викладачі та 

співробітники ЗНТУ, від нашої бібліотеки брала участь бібліотекар залу ху-
дожньої літератури Віра Федорівна Шмига, член Національної спілки пись-
менників України. 

Викладач кафедри філософії  Володимир Вікторович Гордійченко, автор 
ідеї художньо-навчального дійства, сказав вступне слово про багатогранну 
постать Шевченка-митця, його поетичний та образотворчий доробок, су-
проводжуючи оповідь репродукціями картин Т. Г. Шевченка, які ілюструють 
тему заняття.

Основний час заняття був відведений для доповідей студентів (І. Бикова, 
В. Колуцький, І Дрес. В Лимарчук та інші), які присвячені звичаєвим осо-
бливостям побудови українських хат різних регіонів, а також розкривають 
їх архітектурні відмінності та внутрішнє оздоблення. 

Композитор та співак Володимир Козеровський виконав пісню на сло-
ва запорізького поета Віктора Стригальова «Українська хата», яка вже ста-
ла гімном Запорізького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» ім. Т.Г.Шевченка, а також прозвучали пісні «Ключ» (на вірші Ми-
коли Лиходіда) та «Криниця» (на вірші Івана Доценка). 

Представили на суд глядача свої поезії, які також є співзвучними темі за-
няття – про хату, про садок, про вітчизну, члени Національної спілки пись-
менників Лариса Коваль та Віра Шмига. Співробітник нашого вишу Олек-
сандр Леонідович Пазюк прочитав свого вірша «Рушник». Кожен із митців 
розповідав про особисті враження і вплив на їх творчість поезії Шевченка. 

Слід відзначити також і оздоблення аудиторії відповідно до тематики  се-
мінару, а саме – макет української хати та скульптура Т. Г. Шевченка, особис-
то виготовлені з пап`є-маше викладачем В.В. Гордійченком. Ці декоративні 
вироби викликали неабиякий інтерес у багатьох глядачів, наостанок всі при-
сутні із задоволенням фотографувалися на фоні своєрідних експонатів. 

Наталія Пилипенко, бібліотекар
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вчимосЯ економити

По закінченні навчального року студенти можуть одержати з бюджету 
повернення певної суми податку, а це 15% від вартості навчання, сплаченої 
ними із заробітної плати впродовж поточного року на користь навчальних 
закладів для здобуття середньої професійної або вищої освіти. Таке право 
громадян передбачено Податковим кодексом України.

Скористатися такою знижкою можуть платники податку на доходи фі-
зичних осіб, а саме: працюючі студенти, які самостійно оплатять своє на-
вчання, або батьки, які отримують заробітну плату та сплачують за навчання 
дітей - студентів, які не одержують заробітної плати.

Для цього потрібно зібрати документи, що підтверджують факт витрат 
на навчання квитанціями, або іншими розрахунковими документами (фіс-
кальними або товарними чеками прибутковими касовими ордерами, копія-
ми договорів (угод), що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх 
покупця (отримувача). У документах обов’язково повинно бути відображе-
но вартість послуги та строк її надання.

Саме ці документи потрібно подати до податкової декларації, у якій 
платнику слід відобразити підстави для нарахування податкової знижки із 
зазначенням конкретних сум. Подання документів здійснюється у держав-
ній податковій інспекції за місцем своєї податкової адреси. А оригінали слід 
зберігати протягом 1095 днів з моменту подання декларації.

При оплаті закладу освіти за навчальні послуги однією сумою за весь 
навчальний рік зверніть увагу, що включається до податкової знижки сума 
коштів, сплачена у звітному податковому році.

Якщо студент не скористався правом на отримання цієї пільги до кінця 
поточного року, то таке право на наступні податкові роки, на жаль, за цей 
рік вже не можуть бути використані. Тож не лінуйтеся, а зберіть документи 
та скористайтеся можливістю зараз, поки є така нагода, адже це ваші гроші, 
що даються досить не легко.

Юлія Кашуба

батьківщина у нас одна

5 грудня 2013 року в Запорізькому електротехнічному коледжі ЗНТУ 
відбулися традиційні змагання «Батьківщина у нас одна», які присвячені 
Дню Збройних сил української армії. 

Змагання проходило між командами студентів третіх курсів ЗЕТК ЗНТУ. 
Були присутні в.о. директора коледжу М.А. Ярмощук, заступник директора з 
виховної роботи Є.П. Іваненко, голова профбюро студентів ЗЕТК ЗНТУ К.С. 
Романенко, завідувачі відділень, класні керівники, гості, студенти. 

Свято відкрила співоча ескадрилья 380 із військовими піснями. Узяли 
участь дівчата з показовим виступом з аеробіки. Студенти гр. ЕМА 11 1/9 М. 
Шаган та С. Бухтій співали воєнні пісні під гітару. Також на змаганнях свою 
майстерність у показовому виступі продемонструвала студентка гуманітар-
ного відділення Шевченко Катерина, яка виступила з номером із чемпіонату 
України з художньої гімнастики. 

Змагання проходили в декілька етапів (командні та особисті). За резуль-
татами конкурсів, у загальному заліку перемогу отримала гр. РПЗ 11 1/9, 
друге місце посіла команда ЕП/ДЗ 11 1/9, третє місце у загальному заліку 
отримали учасники гр. ТОМ 11 1/9. У конкурсі естафета перемогу отримали 
гр. РПЗ 11 2/9.  Вітаємо переможців.

перемога на студентському чемпіонаті  з армреслінгу

Студентський чемпіонат з армреслінгу щороку проходить у Харківсько-
му національному політехнічному університеті за підтримки Всеукраїнської 
федерації армреслінгу.  Цього року на змагання було заявлено 30 учасників 
різних вагових категорій з усієї країни. Від Запорізької області виступили 4 
хлопці, серед яких і наш студент Сергій Лук’янченко.

Хлопець поділився своїми враженнями від чемпіонату: «Парни соревно-
вались на одну и на обе руки. Поскольку я уже заканчиваю магистратуру на 
УФКС, то решил проявить себя в полную силу – на две руки! На каждую руку 
мне пришлось чуть больше 20 соперников». І все вийшло: наш спортсмен 
мужньо протримався до кінця і посів 2 перших місця – відповідно з лівої та 
правої руки!

Ми щиро пишаємося і вітаємо Сергія з перемогою! Бажаємо йому нових 
спортивних досягнень та успіхів!

Сніжана Вичужаніна

новорічне свЯто в колі студентської сім’ї

Новий рік – одне з найочікуваніших свят. Кожен вірить, що в новорічну 
ніч виконуються всі бажання і станеться диво. Багато хто любить зиму саме 
через це свято. Для студентів наближення Новорічних свят означає не лише 
подарунки, запах мандаринок та ялинки, сніг і святковий настрій, а й набли-
ження найважливішої події семестру – сесії. Саме тому важливо не піддава-
тися суму і відчаю, а підтримати новорічний настрій. Студенти Гуманітар-
ного коледжу ЗНТУ з цим завданням впоралися: 18 грудня у стінах коледжу 
відбулося свято, присвячене Дню святого Миколая та Новому року.

Як відомо, Гуманітарний коледж молодий та невеликий. У святковому 
залі зібралося зовсім небагато студентів, але це навпаки посприяло створен-
ню теплої та сімейної атмосфери на святі. Ідейний натхненник свята -  голова 
профбюро студентів коледжу Женя Восканян - організувала різноманітні ве-
селі конкурси та солодкі подарунки для учасників. Із Днем святого Миколая 
і Новим роком студентів поздоровила директор коледжу Євгенія Теодорів-
на Приходько, побажала здоров’я, добра та успіхів усім присутнім. Головні 
гості свята – Дід Мороз та Снігуронька – підтримували чарівну атмосферу, 
заохочували студентів до участі в різноманітних конкурсх та нагороджували 
переможців солодкими виробами. 

Сподіваємось, це маленьке сімейне свято залишило теплий відбиток у 
серцях студентів коледжу і запам’ятається надовго. 

Катерина Шапка

журналістика – четверта влада

Журналіст – це не про-
фесія, а покликання... І що 
надзвичайно важливо, так 
це відкрити в собі цей та-
лант, неймовірні здібнос-
ті до творчої діяльності, 
розвивати мислення, уяву, 
практикуватися у написан-
ні нових та з кожним разом 
прекрасніших рядків. Щас-
ливий той, хто займається 
улюбленою справою, хто 

знайшов себе в житті.
У Запоріжжі відстежується розвиток молоді, допомоги юним шукачам 

знайти свій шлях, відкрити свої найпотаємніші здібності та вміння, зрозу-
міти власну роль на землі. Саме тому в нашому місті проводиться безліч 
різноманітних виставок, конкурсів, подій, що закликають молодь до само-
пізнання, адже, на жаль, більшість підростаючого покоління зовсім забула 
про справжні життєві цінності і їй необхідно допомогти. 

5 листопада о 14.00 у рамках восьмої Всеукраїнської виставки газетних 
видань молоді «Молодіжний акцент - 2013» відбувся круглий стіл «Журна-
лістська діяльність редакцій ЗМІ у формуванні системи цінностей молоді». 
Виставка створювалася задля презентації кращих представників молодіж-
ної преси України, а також обміну досвідом роботи колективами газетних 
видань шкільної та студентської молоді, а також інших навчальних і твор-
чих об’єднань юних кореспондентів. З 2005 року виставка газетних видань 
молоді «Молодіжний акцент» збирає кращі редакції України в номінаціях 
«Шкільна преса», «Студентська преса», «Молодіжна преса». Починаючи з 
відкритого міського рівня, Виставка переросла в обласний, міжрегіональ-
ний, а з 2008 року у всеукраїнський проект, в якому об’єднані більше 100 
молодіжних газет з 14 регіонів України. 

На відкриття цього грандіозного дійства був запрошений і голова Запо-
різької обласної молодіжної ради та студентського самоврядування ЗНТУ 
Андрій Володимирович Іванченко. Він запропонував усім присутнім бра-
ти активну участь у житті рідного міста, адже журналістика – це четверта 
влада, саме вона з надзвичайною силою впливає на суспільство, нагадав, що 
кожен має усвідомлювати відповідальність перед читачами, бути стрима-
ним, скромним, чесним, наполегливо та обережно йти обраними стежками, 
дарувати суспільству нові думки, ідеї, писати так, щоб вразити навіть без-
душних.

Марія Назаренко


