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Наближення осенi у кожного ви-
кликає спогади, асоцiацiї. I коли лю-
дину запитують про найяскравiшi мо-
менти, вона завжди згадує про сту-
дентське життя.

29 серпня вiдбулася урочиста посвя-
та у студенти Запорiзького нацiональ-
ного технiчного унiверситету. В цей
день сотнi абiтурiєнтiв стали повно-
правними членами нашої великої сту-
дентської родини.

Традицiйно вiдкрив захiд ректор
«Машинки» Сергiй Борисович Бєлiков,
який у своїй промовi пiдбив пiдсум-
ки вступної кампанiї i побажав успi-
ху студентам. Гордо пролунав гiмн
України, пiд час якого мовчазний у тi
хвилини люд побачив пiдняття пра-
пора України. Потiм першокурсники
вперше почули гiмн Запорiзького на-
цiонального технiчного унiверситету,
i пiд натхненний мотив урочисто пiд-
нявся над натовпом стяг рiдного ви-
шу.

На святi були присутнi поважнi го-
стi: голова Запорiзької обласної дер-
жавної адмiнiстрацiї Валерiй Олек-
сiйович Баранов, народний депу-
тат України, голова наглядової ради
ЗНТУ, герой України, президент АТ
«Мотор Сiч» В‘ячеслав Олександрович
Богуслаєв, народний депутат України,
Євген Григорович Карташов, перший

заступник голови Запорiзької обла-
сної ради Свiтлана Петрiвна Абдура-
хманова, перший заступник Запорiзь-
кого мiського голови Дмитро Олексан-
дрович Свiркiн, голова обласної орга-
нiзацiї профспiлки працiвникiв освiти
i науки Надiя Iванiвна Гринь та iншi.

Вони привiтали першокурсникiв i
побажали сил, натхнення та успiхiв у
навчаннi.

На завершення заходу на сцену бу-
ли запрошенi першокурсники для
прийняття студентської клятви. Ре-
ктор Сергiй Борисович Бєлiков вру-
чив молодим людям символiчнi «ключ
до знань» й вiзитiвку кожного студен-
та – студентський квиток.

Ранок 30 серпня для Запорiзько-
го електротехнiчного коледжу ЗНТУ
розпочався надзвичайно урочисто i
жваво. Ця дата стала знаковою у
життi десяткiв абiтурiєнтiв та озна-
менувалася посвятою в студенти
ЗЕТК. Молодь привiтав директор ко-
леджу Євген Миколайович Рябенко,
почеснi гостi, викладачi та студент-
ський актив. Першокурсники оголо-
сили урочисту клятву студента, а та-
кож прийняли символiчну залiкову
книжку i ключ вiд знань.

А вже 1 вересня бiля Запорiзького
коледжу радiоелектронiки ЗНТУ та
Запорiзького гуманiтарного коледжу
ЗНТУ зiбрався натовп випускникiв-
абiтурiєнтiв. На їх обличчях були ра-
дiснi усмiшки, молодь пройшла «свя-
щенний» обряд посвяти у студенти,
i кожний увiйшов у бурхливе море
навчання зi своїм куратором.

Вiтаємо першокурсникiв зi вступом
до навчальних закладiв нашого
Запорiзького нацiонального

технiчного унiверситету та бажаємо
їм пройти цей шлях весело та

успiшно!

Олексiй Дiтчук,
ст.гр. М 113,

Дiана Желєзнякова,
ст.гр. ГП 223,

Снiжана Вичужанiна
ст.гр. РТ 912

Д О Г О В I Р П Р О С П I В П РА ЦЮ

23 липня у стiнах Запорiзького нацiо-
нального технiчного унiверситету ре-
ктором Сергiєм Борисовичем Бєлiко-
вим та мiським головою Олександром
Ченсановичем Сiном був пiдписаний
договiр про науково-технiчне спiвро-
бiтництво в рамках програми енерго-
збереження в Запорiжжi.
На заходi були присутнi начальник де-
партаменту та стратегiчного розвит-

ку КУ «Запорiзьке мiське iнвестицiйне
агентство» Вадим Миколайович Дем-
ченко, завiдувач кафедри будiвельного
виробництва та управлiння проектами
Василь Iванович Доненко, представни-
ки засобiв масової iнформацiї, виклада-
чi та студенти ЗНТУ.
У рамках зустрiчi було оголошено кон-
курс на кращi студентськi проекти з
енергозбереження. Учасники конкур-

су претендуватимуть на 5 пiдвище-
них стипендiй Запорiзької мiської ради.
Iдеї студентiв допоможуть в оптимiза-
цiї роботи запорiзьких пiдприємств та
установ, а також в реалiзацiї масшта-
бної енергетичної реформи нашого мiс-
та.

Снiжана Вичужанiна,
ст.гр. РТ 912
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Науково-дослiдна та iнновацiйна робота
студентiв є важливим напрямом пiдготовки
майбутнiх учених i фахiвцiв високої ква-
лiфiкацiї та нерозривною складовою єдино-
го процесу: навчально-виховного i науково-
iнновацiйного.

Активно й плiдно працювали кафедри
ЗНТУ, лабораторiя доаспiрантської пiдго-
товки та роботи з обдарованою молоддю у
напрямку залучення студентiв до наукової
роботи.

ЛАУРЕАТ МIЖНАРОДНОЇ ОЛIМПIАДИ У

СФЕРI IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

«IT-UNIVERSE 2013/2014»

Шадрiн Сергiй Iгорович, студ. гр. РТ-919
– III мiсце у фiналi мiжнародної олiмпiа-
ди у сферi iнформацiйних технологiй «IT-
Universe 2013/2014» (науковий керiвник
Д.В. Бєлiков, старший викладач кафедри
захисту iнформацiї)

ЛАУРЕАТИ МIЖНАРОДНОЇ ВIДКРИТОЇ

ОЛIМПIАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ «KPI-OPEN»

Команда ZNTU_SetUp у складi:

Задорожнього Євгена Вiталiйовича, студ.
гр. КНТ-411, Безсонова Андрiя Георгiйови-
ча, студ. гр. КНТ-411, Косаренко Вiкторiї
Геннадiївни, студ. гр. КНТ-411 – III мiсце
(науковий керiвник Н.О. Миронова, стар-
ший викладач кафедри ПЗ)

ЛАУРЕАТИ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ

СТУДЕНТСЬКИХ ОЛIМПIАД З ПРЕДМЕТIВ ТА

СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ 2013/2014 Н.Р.

Полянський Вiталiй Володимирович, студ.
гр. Е-120 – I мiсце у всеукраїнськiй студент-
ськiй олiмпiадi з дисциплiни «Теоретичнi
основи електротехнiки» (науковий керiвник
Г.М. Романiченко, старший викладач кафе-
дри ТЗЕ)

Швагер Микола Iгорович, студ. гр. РТ-
110 – II мiсце у всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi з напряму «Радiоелектроннi апа-
рати» (науковий керiвник О.Ю. Малий, до-
цент кафедри iнформацйних технологiй еле-
ктронних засобiв)

Сотiн Сергiй Валерiйович, студ. гр. Т-
510 – II мiсце у всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi зi спецiальностi «Органiзацiя i ре-
гулювання дорожнього руху» (науковий ке-
рiвник I.М. Райда, доцент кафедри ТТ)

Карпенко Наталiя Сергiївна, студ. гр. Т-
319м – II мiсце у всеукраїнськiй студент-
ськiй олiмпiадi за напрямом «Транспортнi
системи» (науковий керiвник А.В. Якимов,
асистент кафедри ТТ)

Басанський Володимир Євгенович, студ.
гр. РТ-210 – II мiсце у всеукраїнськiй сту-
дентськiй олiмпiадi за напрямом «Радiоте-
хнiка» (науковий керiвник Б.М. Бондарев,
професор кафедри РТТ)

Супрун Олександр Iванович, студ. гр. Е-
150 – III мiсце у всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi з дисциплiни «Енергетичний ме-
неджмент» (науковий керiвник А.П. Заболо-
тний, доцент кафедри ЕПП)

Шмакова Яна Олександрiвна, студ. гр.
Т-819м – III мiсце у всеукраїнськiй студент-
ськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Органiза-
цiя перевезень i управлiння на транспортi»
(науковий керiвник О.Ф. Кузькiн, доцент
кафедри ТТ)

Левченко Свiтлана Анатолiївна, студ. гр.
ФЕУ-412 – V мiсце у всеукраїнська сту-
дентська олiмпiада з дисциплiни «Безпе-
ка життєдiяльностi» (науковий керiвник

А.О. Писарський, старший викладач кафе-
дри ОПтаНС)

Сакун Олександр Олександрович, студ.
гр. Е-112 – V мiсце у всеукраїнськiй студент-
ськiй олiмпiадi з дисциплiни «Теоретичнi
основи електротехнiки» (науковий керiвник
Г.М. Романiченко, старший викладач кафе-
дри ТЗЕ)

ЛАУРЕАТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБIТ З

ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА

ГУМАНIТАРНИХ НАУК 2013/2014 Н.Р.

Турпак Олександр Михайлович, студ. гр. Е-
311 – Диплом I ступеня у всеукраїнському
конкурсi студентських наукових робiт за
напрямом «Електротехнiка та електромеха-
нiка» (науковi керiвники В.В. Осадчий, до-
цент кафедри ЕПА, О.С. Назарова, доцент
кафедри ЕПА)

Самков Володимир Олександрович, студ.
гр. Е-311 – Диплом II ступеня у всеукра-
їнському конкурсi студентських наукових
робiт за напрямом «Електротехнiка та еле-
ктромеханiка» (науковий керiвник М.Л. Ан-
тонов, доцент кафедри ЕПА)

Тоболкiн Сергiй Юрiйович, студ. гр. Е-
310 – Диплом III ступеня у всеукраїнсько-
му конкурсi студентських наукових робiт
за напрямом «Електротехнiка та електро-
механiка» (науковi керiвники В.В. Осадчий,
доцент кафедри ЕПА, О.С. Назарова, доцент
кафедри ЕПА)

Новомлинський Володимир Олександро-
вич, Е-319м,

Ткачов Олександр Олександрович, студ.
гр. Е-310 – Диплом III ступеня у всеукра-
їнському конкурсi студентських наукових
робiт за напрямом «Електротехнiка та еле-
ктромеханiка» (науковий керiвник О.С. На-
зарова, доцент кафедри ЕПА)

Швагер Микола Iгорович, студ. гр. РТ-
110 – Диплом III ступеня у всеукраїнському
конкурсi студентських наукових робiт за на-
прямом «Радiотехнiка» (науковий керiвник
Н.I. Фурманова, асистент кафедри iнформа-
цйних технологiй електронних засобiв)

Гарачук Сергiй Анатолiйович, студ. гр.
РТ-110 – Диплом III ступеня у всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових ро-
бiт за напрямом «Радiотехнiка»(науковий ке-
рiвник О.Ю. Малий, доцент кафедри iнфор-
мацйних технологiй електронних засобiв)

Корейба Iнна Iгорiвна, студ. гр. МТУ-210
– Диплом III ступеня у всеукраїнському кон-
курсi студентських наукових робiт за на-
прямом «Економiка транспорту та зв’язкiв»
(науковий керiвник Д.В. Василичев, доцент
кафедри УПiЕП)

Квiтко Владислав Володимирович, студ.
гр. ГП-112 – Диплом III ступеня у всеукра-
їнському конкурсi студентських наукових
робiт за напрямом «Юридичнi науки» (нау-
ковий керiвник Ю.В. Фiлей, завiдувач ка-
федри правознавства)

Мордвинцева Марина Володимирiвна,
студ. гр. ГП-219м – Диплом III ступеня
у всеукраїнському конкурсi студентських
наукових робiт за напрямом «Педагогiчна
та вiкова психологiя» (науковий керiвник
Т.Ю. Бородулькiна, доцент кафедри психо-
логiї)

Ковиньова Анастасiя Сергiївна, студ. гр.
Т-329– Диплом II ступеня у всеукраїнсько-
му конкурсi студентських наукових робiт за
напрямом «Транспорт» (науковий керiвник
О.Ф. Кузькiн, доцент кафедри ТТ)

Бусов Анатолiй Вячеславович, студ. гр.
IФ-310 – Диплом II ступеня у всеукраїнсько-
му конкурсi студентських наукових робiт за
напрямом «Зварювання» (науковий керiвник
О.Г. Биковський, професор кафедри ОТЗВ)

Гальченко Андрiй Вiталiйович, студ. гр.
РТ-710 – Диплом III ступеня у всеукраїн-
ському конкурсi студентських наукових ро-
бiт за напрямом «Iнформацiйна безпека» (на-
уковий керiвник О.С. Гулiн, асистент кафе-
дри захисту iнформацiї)

ПЕРЕМОЖЕЦЬ МIЖНАРОДНОГО

ФЕСТИВАЛЮ ДИЗАЙНУ COW-2013

Чуприна Дмитро Вiталiйович, студ. гр.
ГФ-910 – Диплом II ступеня в номiнацiї
«Предметний дизайн» (науковий керiвник
М.Г. Дуднiк, старший викладач кафедри ди-
зайну)

ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ

МОЛОДI, ЗАПРОВАДЖЕНОГО ЗАПОРIЗЬКОЮ
ОБЛАСНОЮ ДЕРЖАВНОЮ АДМIНIСТРАЦIЄЮ

2013/2014 Н.Р.

Калiнiн Дмитро Олександрович, студ. гр.
РТ-818м – лауреат у номiнацiї «Обчислю-
вальна технiка та програмування» (науко-
вий керiвник Г.Л. Козiна, доцент кафедри
захисту iнформацiї)

Вельможко Полiна Павлiвна, студ. гр.
ГФ-211 – лауреат у номiнацiї «Краєзнавство
(iсторичне)» (науковий керiвник В.В. Ку-
зьменко, доцент кафедри українознавства)

Полiщук Антонiна Василiвна, студ. гр.
ГП-211– лауреат у номiнацiї «Українознав-
ство» (науковий керiвник I.О. Воронюк, до-
цент кафедри загальної мовної пiдготовки)

Шкарупило Вадим Вiкторович, аспiрант
кафедри комп’ютерних систем та мереж –
лауреат у номiнацiї «Технiчнi науки» (нау-
ковий керiвник Р.К. Кудерметов, завiдувач
кафедри комп’ютерних систем та мереж)

МIЖНАРОДНА ВИСТАВКА «ДИЗАЙН
СОДРУЖЕСТВА‘13»

Коваль Володимир Андрiйович, студ. гр.
ГФ-910 – Диплом Лауреата у номiнацiї
«Промисловий дизайн» (науковий керiвник
М.Г. Дуднiк, старший викладач кафедри ди-
зайну)

МIЖНАРОДНИЙ ФОРУМ «ДИЗАЙН ОСВIТА

2013»

Коваль Володимир Андрiйович, студ. гр.
ГФ-910 – Диплом I ступеня у конкурсi
дизайн-проектiв у номiнацiї «За краще ко-
лективне дизайнерське рiшення» i Диплом
III ступеня у номiнацiї «Дизайн»(науковий
керiвник М.Г. Дуднiк, старший викладач ка-
федри дизайну)

Арушанян Гоар Рубенiвна, студ. гр. ГФ-
911 – Диплом I ступеня у конкурсi дизайн-
проектiв у номiнацiї «За краще колективне
дизайнерське рiшення» (науковий керiвник
Т.О. Пасiчна, викладач кафедри дизайну)

БАЖАЄМО ВСIМ ПЕРЕМОЖЦЯМ
НОВИХ ЗДОБУТКIВ У НАВЧАННI I

НАУКОВIЙ ДIЯЛЬНОСТI! НЕХАЙ ВАМ
ЗАВЖДИ ЩАСТИТЬ!

Валентина Фомiних, Олена Назарова,
Алiна Нiкiтенко,

лабораторiя доаспiрантської пiдготовки та
роботи з обдарованою молоддю
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ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ ВIЙСЬКОВОЇ

ПIДГОТОВКИ ЗНТУ УРОЧИСТО

ПРИЙНЯЛИ ПРИСЯГУ

25 липня на базi вiйськової кафедри За-
порiзького нацiонального технiчного унi-
верситету вiдбулося урочисте прийня-
ття вiйськової присяги студентами на-
шої улюбленої «Машинки». Привiтати i
пiдтримати наших молодих вiйськових
прийшли їх рiднi та друзi.

Теплими словами до молодих людей
звернулися ректор унiверситету Сергiй
Борисович Бєлiков i голова профкому
студентiв, аспiрантiв i докторантiв Ан-
дрiй Володимирович Iванченко. Пiсля
прийняття присяги, курсанти влаштува-
ли урочистий марш, де продемонструва-
ли дисциплiнованiсть та красу вiйськової
виправки.

Пiсля вражаючого маршу молодими лю-
дьми були продемонстрованi всi тi на-
вички та вмiння, якi вони здобули за
два роки навчання на вiйськовiй кафе-
дрi. Пiд час показових виступiв курсан-
ти продемонстрували вмiле володiння
гвинтiвкою зi штик-ножем, спритне зби-
рання та розбирання рiзних видiв во-
гнепальної зброї, налаштування центру
зв’язку в умовах проведення бою. Також
усi присутнi змогли побачити рiзноманi-
тну вiйськову технiку. Завершив свято
показовий виступ загону швидкого реа-
гування «Щит».

Дивлячись на цих молодих людей, ро-
зумiєш, що вони стали дiйсно гiдними
захисниками своєї Вiтчизни. Хочеться
побажати їм, щоб свої отриманi навички
вони застосовували лише в мирнiй краї-
нi, де немає мiсця горю та вiйнi.

Наталiя Баранник,
ст.гр. ГП 213

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiнальний технiчний унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:

. декана транспортного факультету – 1;

. декана електротехнiчного факультету – 1;

. завiдувача кафедри «Iнформацiйнi технологiї електронних засобiв» – 1;

. завiдувача кафедри «Фiзична культура i спорт» – 1;

. завiдувача кафедри « Машини i технологiя ливарного виробництва» – 1;

. завiдувача кафедри «Полiтологiя та право» – 1;

. завiдувача кафедри «Мiжнародний туризм» – 1;

. завiдувача кафедри «Конституцiйне, адмiнiстративне та трудове право» – 1;

. професора кафедри «Фiзичне матерiалознавство» – 1;

. професора кафедри «Мiжнародний туризм» – 1;

. професора кафедри «Психологiя» – 1;

. доцента кафедри «Захист iнформацiї» – 1;

. доцента кафедри «Управлiння фiзичною культурою та спортом» – 2;

. доцента кафедри «Теоретична за загальна електротехнiка» – 1;

. доцента кафедри «Управлiння персоналом i економiка працi» – 2;

. доцента кафедри «Конституцiйне, адмiнiстративне та трудове право» – 1;

. доцента кафедри «Психологiя» – 1;

. доцента кафедри «Фiзична культура i спорт» – 1;

. доцента кафедри «Фiнанси i кредит» – 1;

. доцента кафедри «Соцiальна робота» – 2;

. доцента кафедри «Фiзична реабiлiтацiя i рекреацiя» – 1;

. старшого викладача кафедри «Мiжнародний туризм» – 2;

. старшого викладача кафедри «Вища математика» – 1;

. старшого викладача кафедри «Мiжнароднi економiчнi вiдносини» – 1;

. старшого викладача кафедри «Захист iнформацiї» – 1;

. старшого викладача кафедри «Теорiя та практика перекладу» – 1;

. старшого викладача кафедри «Мiкро- та наноелектронiка» – 1;

. старшого викладача кафедри «Економiчна теорiя та пiдприємництво» – 1;

. старшого викладача кафедри «Технологiя машинобудування» – 1;

. старшого викладача кафедри «Прикладна математика» – 1;

. старшого викладача кафедри «Охорона працi i навколишнього середови-
ща»

– 1;

. старшого викладача кафедри «Фiзична реабiлiтацiя i рекреацiя» – 1;

. старшого викладача кафедри «Журналiстика» – 1;

. старшого викладача кафедри «Iнформацiйнi технологiї електронних
засобiв»

– 1;

. викладача кафедри «Мiжнародний туризм» – 1;

. викладача кафедри «Фiзична реабiлiтацiя та рекреацiя» – 2;

. викладача кафедри «Фiзична культура i спорт» – 1;

. викладача кафедри «Олiмпiйськi та iгровi види спорту» – 1;

. асистента кафедри «Комп‘ютернi системи та мережi» – 1;

. асистента кафедри «Вища математика» – 2;

. асистента кафедри «Iнформацiйнi технологiї електронних засобiв» – 2.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу в газетi. Документи
подаються на iм’я ректора унiверситету. Заяву перед поданням необхiдно зареєстру-
вати у вiддiлi дiловодства унiверситету.

Адреса унiверситету: 69063, м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 64
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ВIТАЄМО ПЕРЕМОЖЦIВ ОЛIМПIАДИ З ПРОГРАМУВАННЯ KPI–OPEN 2014

З 30 червня по 5 липня 2014 року
в Нацiональному технiчному унiверси-
тетi України «Київський полiтехнiчний
iнститут» (НТУУ «КПI») була проведе-
на Дев’ята мiжнародна вiдкрита сту-
дентська Олiмпiада з програмування iм.
С.О. Лебедєва та В.М. Глушкова «KPI–
OPEN 2014».

Команда студентiв 4 курсу кафедри
програмних засобiв ZNTU_SetUp (За-
дорожнiй Євген Вiталiйович, Безсонов
Андрiй Георгiйович, Косаренко Вiкто-
рiя Геннадiївна, гр. КНТ-411) виступи-
ла вiдмiнно, посiвши призове III мiсце.
Присутнiсть команди на Олiмпiадi ста-
ла можливою завдяки пiдтримцi ректо-
рату та профкому студентiв ЗНТУ, а
також IT-компанiї «NOOSPHERE».

Основна мета проведення Олiмпiа-
ди – це звернення уваги суспiльства

до iнтелектуальних змагань серед сту-
дентiв, популяризацiя iнтелектуально-
го розвитку та роботи в складi коман-
ди, пiдвищення професiйного рiвня мо-
лодих спецiалiстiв, розвиток мiжвузiв-
ських зв’язкiв, а також налагодження
особистих контактiв мiж студентами
рiзних мiст та країн.

Водночас IT-компанiї, якi приєдну-
ються до проведення олiмпiади, отри-
мують чудову нагоду вiдшукати нових
спiвробiтникiв серед найкращих моло-
дих кандидатiв.

Також установилася практика прове-
дення разом з олiмпiадою презентацiй,
семiнарiв та лекцiй, у ходi яких спе-
цiалiсти IT-компанiй дiляться власним
практичним досвiдом та знаннями, а та-
кож знайомлять молодих програмiстiв
iз завданнями, якi стоять перед iндус-

трiєю на даному цьому її розвитку.

За 9 рокiв iснування Олiмпiади в нiй
узяли участь понад 600 команд i майже
2500 студентiв з 13 країн, 63 мiст i 157
вищих навчальних закладiв. 2014 року
в Олiмпiадi з програмування змагалося
56 команд, якi представляли вищi нав-
чальнi заклади України, Угорщини та
Естонiї.

Ми щиро вiтаємо учасникiв олiмпi-
ади, сподiваємося, що всi студенти в
результатi отримали величезне задово-
лення i набули корисного досвiду. Ми
бажаємо їм успiшно застосувати свої
знання в майбутнiй професiйнiй дiяль-
ностi!

Кафедра програмних засобiв, лабораторiя
доаспiрантської пiдготовки

Л I Т Н I Й В I Д П О Ч И Н О К – 2 0 1 4

Нiхто не буде заперечувати, що лiто –
це найвеселiша пора року. Лiто дає змогу
проводити час, як заманеться, подорожу-
вати, вiдпочивати – загалом, набиратися
сил для сумлiнної працi та навчання. А
як же вiдпочили студенти нашої любої
«Машинки»?

Профком студентiв ЗНТУ запропону-
вав нашим студентам найрiзноманiтнiшi
варiанти вiдпочинку. Бiльше нiж 130 сту-
дентiв вiдпочивали на березi Азовського
моря в Бердянську. Там їх доброзичли-
во зустрiв гуртожиток Бердянського ма-
шинобудiвного коледжу ЗНТУ, в якому
вони мешкали.

Автобуснi тури – це найлiпший вiд-
починок для молодi. Адже вони дають
змогу побачити декiлька країн за досить-
таки короткий час. 10 осiб поїхали в тур
по Європi – Кракiв, Прага, Будапешт.
Впевнена, що вони отримали вiд цiєї по-
їздки море вражень, емоцiй i позитивно-
го настрою на цiлий рiк.

Незважаючи на те, що кiлькiсть чор-
номорських курортiв цього року дещо
знизилася, це не завадило нашим сту-
дентам гарно вiдпочити на б/в «Чорно-
морка», розташованiй на березi Чорного
моря в с. Совiньон в Одеськiй областi.

А чи хтось iз вас знає, як гарно у
Карпатах влiтку? Зеленi лiси, неповтор-
нi аромати, гiрськi рiчки, стародавнi
фортецi. . . Вони несуть у собi непо-
вторну романтику, заряджають особли-
вою енергiєю. Студенти «Машинки» ви-
рушили в тур Захiдною Україною. Во-
ни пройшли такий цiкавий шлях: Львiв
– Тернопiль – Чернiвцi – Хотин – Кам’-
янець – Подiльський – Бакота – Креме-
нець – Почаїв – Пiдгiрцi – Львiв.

Влiтку можна вiдпочивати де завго-
дно: на морi, на березi рiчки, озера, в
лiсi, в парку або на галявинi. А можна
просто у своєму дворi, в затишному ку-
точку. Сподiваємося, кожен цього лiта
знайшов собi щось до душi. I чекаємо
наступних канiкул!

Наталiя Ткачова,
ст. гр. ГПз 111
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