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ВIТАЄМО ЛАУРЕАТIВ VI МIЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ «СУЧАСНI ЗАКЛАДИ ОСВIТИ-2015»!

З 12 до 14 березня в Київському
Палацi дiтей та юнацтва пройшла VI
Мiжнародна виставка «Сучаснi заклади
освiти-2015», органiзаторами якої ви-
ступили Мiнiстерство освiти i науки
України, Нацiональна академiя педаго-
гiчних наук України, компанiя «Вистав-
ковий Свiт».

Розпорядженням Кабiнету Мiнiс-
трiв України виставцi «Сучаснi заклади
освiти» з 2010 року офiцiйно надано ста-
тус мiжнародної та включено до перелi-
ку виставок, що проводяться в Українi.

Участь у нiй взяли 750 навчальних
закладiв з 22 регiонiв України, а також
заклади освiти та агенцiї Латвiї, Ли-
тви, Швейцарiї, Польщi, Чехiї, Фран-
цiї, Великобританiї, Канади, Словаччи-
ни, Естонiї, США та Молдови, зокрема:
I 75 – унiверситетiв, академiй, iнститу-

тiв, коледжiв, технiкумiв, наукових
установ;

I 20 – закордонних навчальних закла-
дiв та мiжнародних освiтнiх агенцiй;

I 495 – органiв управлiння освiтою, за-
кладiв пiслядипломної педагогiчної
освiти, загальноосвiтнiх шкiл, гiмна-
зiй, лiцеїв, дошкiльних та позашкiль-
них навчальних закладiв;

I 134 – навчально-методичнi цен-
три професiйно-технiчної освiти,

професiйно-технiчнi навчальнi зак-
лади;

I 26 – виробникiв та дистриб‘юторiв
сучасних засобiв навчання, проектiв,
сучасних програм та рiшень для га-
лузi освiти, видавництв, освiтнiх пор-
талiв.
Брав участь у виставцi й Запорiзь-

кий нацiональний технiчний унiвер-
ситет. Наш унiверситет представляли
ректор ЗНТУ професор Сергiй Борисо-
вич Бєлiков, доцент кафедри машин i
технологiї ливарного виробництва Юрiй
Петрович Петруша, асистент кафедри
програмних засобiв Олександр Iвано-
вич Качан i провiдний фахiвець лабора-
торiї МНП та МЯНП, старший викладач
кафедри машин i технологiї ливарного
виробництва Сергiй Васильович Тирса.

Пiд час проведення виставки вiд-
булося 47 науково-практичних конфе-
ренцiй, тематичних семiнарiв, «круглих
столiв», презентацiй та майстер-класiв;
освiтяни й науковцi з рiзних регiонiв
країни обговорили нагальнi проблеми
модернiзацiї галузей освiти, шляхи iн-
теграцiї до європейського освiтнього
простору, особливостi вступу до вищих
навчальних закладiв у 2015 роцi.

Крiм того, вiдбулося урочисте наго-
родження, i Запорiзький нацiональний

технiчний унiверситет отримав:
I диплом гран-прi «Лiдер наукової

та науково-технiчної дiяльностi» за
високi показники в рейтинговому
виставковому конкурсi «Наукова та
науково-технiчна дiяльнiсть»;

I золоту медаль у номiнацiї «Iннова-
цiї у розвитку мiжнародної спiвпрацi
та презентацiя нацiональної освiти у
свiтовому та європейському освiтньо-
науковому просторi»;

I диплом за творчу працю з пiдвищен-
ня якостi нацiональної освiти;

I почесною грамотою нагороджений
ректор ЗНТУ С.Б. Бєлiков за ваго-
мий особистий внесок i плiдну орга-
нiзаторську дiяльнiсть з модернiзацiї
та оновлення галузi освiти.

Вiтаємо нашу делегацiю з успiшним
виступом на мiжнародному рiвнi та

бажаємо Запорiзькому нацiональному
технiчному унiверситету нових

перемог!

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ-912

СТИПЕНДIЇ ВIД КОМБIНАТУ «ЗАПОРIЖСТАЛЬ»

20 iменних стипендiй вiд металур-
гiйного гiганта вiдтепер отримувати-
муть студенти Iнженерної академiї, На-
цiонального унiверситету та нашої сла-
ветної «Машинки»

Меткомбiнат «Запорiжсталь», слiду-
ючи принципам соцiальної вiдповiдаль-
ностi Групи Метiнвест, видiлив фiнан-
сування на отримання 20-ти iменних
стипендiй кращим студентам навчаль-

них закладiв Запорiжжя – Запорiзького
нацiонального унiверситету, Запорiзь-
кого нацiонального технiчного унiверси-
тету та Запорiзької державної iнженер-
ної академiї. Трохи ранiше були засно-
ванi i 10 стипендiй для студентiв мета-
лургiйного коледжу ЗДIА. Розмiр сти-
пендiї становить 500 гривень за умов
навчання з високим балом.

Цього року генеральний директор

ВАТ «Запорiжсталь» Ростислав Шур-
ма урочисто вручив сертифiкати керiв-
никам вишiв на зустрiчi зi студентами
та ректорами, яка пройшла в Палацi
культури металургiв, де студенти та
керiвництво унiверситету мали змогу
подякувати за таку можливiсть.

Прес-служба профкому студентiв
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Е Л I Т У Н А Ц I Ї Г О Т УЮ Т Ь У З Н Т У

Олександр Довженко, український
письменник, всесвiтньо вiдомий кiно-
сценарист та режисер, писав: «Народ,
який не знає своєї iсторiї, – слiпцi».
Справдi, не знаючи свого минулого,
не можна побудувати i свого майбу-
тнього, не врахувавши тих помилок,
якi робилися попереднiми поколiння-
ми. Учитися треба на чужих помилках,
а не на своїх власних. Це добре розу-
мiють викладачi кафедри українознав-
ства, якi не лише навчають студентiв
iсторiї України, а й виховують справ-
жнiх патрiотiв, людей небайдужих, за-
лучають їх до наукових дослiджень,
участi в конференцiях, рiзноманiтних
конкурсах. Цiєю роботою опiкується i
спрямовує в потрiбне русло завiдувач
кафедри Микола Васильович Дєдков.

27-28 березня вiдбувся всеукраїн-
ський етап студентської олiмпiади з
iсторiї України, яка цього року вiдбу-
лася в Криворiзькому нацiональному
унiверситетi. У нiй взяли участь 108
студентiв з усiх регiонiв України. Серед
них – представники найпрестижнiших

вишiв країни – Києво-Могилянської
академiї, Нацiонального унiверситету
iм. Т. Шевченка та iнших столичних
ВНЗ, Нацiонального унiверситету iм.
I. Франка, Нацiонального унiверсите-
ту iм. Ярослава Мудрого, Харкiвсього
полiтехнiчного та багатьох iнших унi-
верситетiв з Днiпропетровська, Вiнни-
цi, Тернополя, Чернiгова, Чернiвцiв, а
також евакуйованих з Донецька та Лу-
ганська. Студенти змагалися за звання
найкращих знавцiв iсторiї рiдної держа-
ви у двох секцiях – майбутнiх iсторикiв
та фахiвцiв iнших спецiальностей – не-
iсторичних.

Наш ЗНТУ представляла команда
з 3 студентiв та авторки цих рядкiв,
яка здiйснювала пiдготовку до участi в
цьому вiдповiдальному конкурсi. У сек-
цiї неiсторикiв змагалися 56 студентiв.
Завдання були досить високої складно-
стi, якi вимагали вiд учасникiв не лише
знання фактичного матерiалу, iсторич-
них подiй, дат, визначних осiб, текстiв
багатьох iсторичних пам‘яток, а й ло-
гiчного мислення, умiння аналiзувати,

зiставляти факти, давати їм об‘єктивну
оцiнку.

За пiдсумками олiмпiади, трiйку пе-
реможцiв очолили нашi студенти:
I I мiсце посiв студент ГФ-213 Коно-

вальчук Антон (82 бали зi 100 мож-
ливих);

I II мiсце – студент ФРЕТ-513 Авра-
менко Сергiй (74 бали).
Гiдно виступила i студентка Т-314

Марченко Ольга, посiвши 15 мiсце. Для
порiвняння: 70% учасникiв олiмпiади
виконали завдання менше нiж на 30 ба-
лiв. Цiкаво додати, що серед iсторикiв
переможець набрав 88,5 балiв.

Приємно вiдзначити, що нашi кон-
курсанти не лише розумнi, амбiтнi, а
й поряднi люди, якi почувалися не су-
перниками в конкурсi, а справжнiми
друзями, готовими пiдтримати, пiдба-
дьорити одне одного.

Хай щастить їм у навчаннi, наукових
дослiдженнях та у майбутньому!

Ольга Чумаченко,
асистент кафедри українознавства

«МУДРОГО – НЕ ОДУРИТИ, ЧЕСНОГО – НЕ КУПИТИ, МУЖНЬОГО – НЕ ЗЛАМАТИ»

19 березня в актовому залi ЗНТУ
вiдбулася зустрiч студентiв з волонте-
рами, представниками «Автомайдану»
мiста Запорiжжя та бiйцями АТО.

Волонтерський рух був представле-
ний «Об‘єднанням волонтерiв Запорiж-
жя». Активiсти розповiли про виконану
роботу, подiлилися життєвими iсторiя-
ми, а також подякували молодi України
та Запорiжжя зокрема. За словами во-
лонтерiв, завдяки активностi студентiв
бiйцi були забезпеченi взимку свiжими

овочами та пiчками-буржуйками.
На грошi, зiбранi студентами, було

вiдновлено школу у Слов‘янську, куп-
лено 4 реабiлiтацiйнi автомобiлi й за-
купленi в достатнiй кiлькостi кисневi
маски. Волонтери подiлилися планами
на майбутнє, а також запросили всiх
охочих приєднатися до волонтерського
руху (у «Машинцi» запис до лав волон-
терiв i пункт прийому допомоги знахо-
диться в кабiнетi 196-а 4 корпусу).

Та найбiльше студентiв зацiкавили
виступи людей, якi беруть безпосере-
дню участь у боях. До студентiв «Ма-
шинки» завiтали: командир батареї 55-
ої артилерiйської бригади, бiйцi ЗСУ та
бiйцi полку спецiального призначення
«Азов». Вони розповiли про свої бойовi
буднi та вiдповiли на запитання студен-
тiв.

Кожен з виступаючих бiйцiв звер-

нувся до студентiв вiд себе, але всi во-
ни були єдинi в думцi щодо нас з вами:
«Ви – майбутнє нашої держави. I почати
будувати її ви маєте негайно. Тим що
сумлiнно навчаєтесь – ви вже робите
неоцiненний внесок у майбутнє Украї-
ни». Тож маємо пам‘ятати цi слова... Бо
як ми вiримо в кожного з них, так i во-
ни вiрять у нас. I шлях до перемоги – в
нашiй єдностi. Бо як говорить козацьке
прислiв‘я: «Як усiм народом дмухнути
– то ураган буде».

Закiнчити хотiлося б перефразова-
ними словами Кобзаря, якi пiсля зустрi-
чi з бiйцями нiби посилили вiру в йо-
го пророчi слова: Борiмося – поборемо,
Нам Бог помагає! За нас правда, За нас
слава i воля Святая!

Дмитро Колодiн,
ст. гр. ГП-424

Д Е Н Ь Д О Н О РА

Бути донором – почесна i дiйсно
шляхетна справа! Донор рятує, дає
шанс народитися заново. Тому дiйсно
важливо, що двiчi на рiк у Запорiзько-

му нацiональному технiчному унiвер-
ситетi профком студентiв органiзовує
День Донора, де шляхетно студентство
виконує свою велику мiсiю – свiй вне-
сок у порятунок життiв.

17 – 18 березня 212 осiб стали уча-
сниками Дня донора в «Машинцi». Се-
ред них 210 студентiв, а також 2 спiв-
робiтники унiверситету. Звернемося до
докладної статистики: найбiльша кiль-
кiсть донорiв – студенти електротех-
нiчного факультету (44 особи), а та-
кож студенти гуманiтарно-правового

факультету (29 осiб) i студенти факуль-
тету комп‘ютерних наук та технологiй
(23 особи).

Частина зданої кровi пiде на потре-
би в рамках благодiйного проекту Запо-
рiзької єпархiї УПЦ «Любовь милосерд-
ствует».

Дякуємо донорам за милосердя й
пишаємося нашими чуйними

студентами!

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ 912
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КОХАННЯ I ПРИСТРАСТЬ У «МУЛЕН РУЖ»

Сезон «Студентська весна – 2015»
розпочато! Феєрiя захоплюючих i не-
перевершених виступiв, свято грацiї,
танцю й веселощiв, неповторне шоу та-
лантiв – ось що означає конкурс «Сту-
дентська весна».

Цього року студенти ЗНТУ готу-
ють ще бiльше див своїм глядачам,
демонструватимуть незвичайнi здiбно-
стi й будуть доводити, що звання
«студент ЗНТУ» означає дещо бiльше,
нiж просто навчання. Першими пора-
дували глядачiв концертом студенти
Фiзико-технiчного iнституту, представ-
ники електротехнiчного та iнженерно-

фiзичного факультетiв. 13 березня, у
п‘ятницю, актова зала «Машинки» пе-
ретворилась на паризький Монмартр.

Вузенькi вулички з крихiтними ре-
сторанчиками, звуки акордеона, запах
круасанiв i, звичайно ж, кабаре. Блиск,
грацiя, краса, дiвчата в коротких спi-
дницях i корсетах, хлопцi у фраках i
повiтря, наповнене коханням. Саме така
атмосфера панувала в глядацькiй залi.
Студенти ФТI нiбито повернули час на-
зад, показали справжнє кабаре.

Сюжетна лiнiя студентської весни
ФТI досить проста – вiчний вибiр мiж
грошима i справжнiм коханням. Ви, ма-
буть, подумали, що як у всiх щасливих
романтичних фiльмах, головна героїня
обрала бiдного, але романтичного сцена-
риста? Е нi, тут глядачiв чекав сюрприз.
Усе загострення пристрастей та iнтрига
була простим флiртом, обманом заради
вигоди кабаре.

В сюжетну лiнiю добре вписалися
всi номери – вiд фольклорного блоку
до клоунади i пантомiми. Загалом, кон-

церт минув на одному диханнi. Студен-
ти вразили ступенем розумiння теми й
виконанням номерiв. Можливо, не все
було iдеально технiчно, але головне –
настрiй i емоцiя – були на вищому рiв-
нi.

ФТI задали високу планку для iн-
ших iнститутiв. Дуже цiкаво, що ж бу-
де далi при такому сильному початку.
Дякуємо студентам фiзико-технiчного
iнституту за чудовий вечiр п‘ятницi. З
нетерпiнням чекаємо наступнi виступи.

Катерина Шапка,
ст. гр. Е-420

В I Т А Є М О Н АШИ Х К РА С У Н Ь !

17 березня в ДК Кiрова вiдбувся фi-
нал конкурсу краси «Я – українка».

Органiзатором конкурсу виступи-

ли КЗ «Обласний центр патрiотичного
виховання молодi» ЗОР за пiдтримки
Управлiння молодi, фiзичної культури
та спорту ЗОДА.

У цьому роцi тема заходу була
присвячена волонтерству. Дiвчата май-
стерно продемонстрували свої таланти,
отримали масу позитивних емоцiй та
подарували гарний настрiй глядачам.

Вiд Запорiзького нацiонального тех-
нiчного унiверситету в конкурсi взяли
участь Тетяна Рашевська (РТ-412) i Ма-
рiя Кабак (ФЕУ-512).

Нашi студентки гiдно проявили се-

бе, обiйшовши iнших дiвчат у номiнацi-
ях:
I «Мiс Грацiя» – Тетяна Рашевська;
I «Мiс Фото» – Марiя Кабак.

А переможницею конкурсу стала
студентка Запорiзького коледжу радiо-
електронiки ЗНТУ Iрина Хорольська.
Представники ЗНТУ успiшно пiдкорю-
ють новi вершини! Вiтаємо наших кра-
сунь iз чудовими виступами й пишає-
мося ними! Бажаємо залишатися най-
чарiвнiшими у всьому!

Прес-служба профкому студентiв ЗНТУ

МIС ЗАПОРIЗЬКОГО ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНОГО КОЛЕДЖУ ЗНТУ-2015

Навеснi профбюро студентiв ЗЕТК
за доброю традицiєю органiзовували не-
повторне свято краси, таланту i грацiї.

Найчарiвнiшi, найкращi дiвчата За-
порiзького електротехнiчного коледжу
ЗНТУ змагалися за корону та титул
«Мiс коледж 2015» 3 березня в БК «Ор-
бiта».

14 дiвчат, 14 талантiв, 14 захоплюю-
чих виступiв.

Кожна дiвчина вражала. Перша
учасниця, Маргарита Копiна, пiд час
демонстрацiї своєї вiдеопрезентацiї за-
спiвала. Друга учасниця, Дiана Кругля-
кова, продемонструвала гарячий iспан-
ський танок на конкурсi талантiв. Ка-
терина Назаренко, учасниця пiд номе-
ром три, вразила грою на фортепiано.
Ксенiя Туйкова спiвала пiсню «Маминi
руки», i зал наче завмер.

Десята учасниця, Свiтлана Кузьмен-
ко, спiвала українську пiсню, i зал тан-
цював. Дванадцята учасниця, Вiкторiя
Тенета, вразила своєю невеликою теа-
тральною постановкою на тему кохан-
ня двох людей. Чотирнадцята учасниця
вразила своїм талантом малювати.

Мiж виступами конкурсанток го-
стей розважали нашi студенти.

Найголовнiша частина – нагородже-
ння, яку очiкували всi присутнi, виз-
начила, хто вразив найбiльше. В на-
городженi брали участь ректор ЗНТУ
професор С.Б. Бєлiков, директор ЗЕТК
ЗНТУ Є.М. Рябенко, голова профкому
студентiв А.В. Iванченко, нагородженi:
I Мiс ЗЕТК-2015 – Маргарита Копiна,

№1;
I Вiце-мiс ЗЕТК-2015 – Ксенiя Туйко-

ва, №4;
I Перша-вiце мiс ЗЕТК-2015 – Алiна

Ярошенко, №14.

Дякуємо, що провели цей час iз нами!

Профбюро студентiв ЗЕТК
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ШАНОВНI СТУДЕНТИ, ОФОРМЛЮЙТЕ СУБСИДIЮ!

На початку грудня минулого року в гур-
тожитку ЗНТУ №4 близько 200 осiб
отримали всi переваги та економiю фi-
нансiв завдяки виїзному засiданню суб-
сидiйного вiддiлу. Студентам випала мо-
жливiсть оформити субсидiю, не вихо-
дячи з гуртожитку i прихопивши з со-
бою лише копiю паспорта, iдентифiка-

цiйного коду та, за необхiднiстю, кон-
тракту (для студентiв контрактної фор-
ми навчання). Переваги вiд субсидiї для
гаманця виявилися очевидними: студен-
ти I курсу зекономили до 290 грн, а
студенти бюджетної форми навчання II
курсу i вище – вiд 600 до 1400 грн.

Наступного разу виїзне засiдання
субсидiйного вiддiлу вiдбудеться одразу
пiсля завершення опалювального сезо-
ну. Про засiдання завчасно будуть по-
вiдомленi старости блокiв. Тож будьте
готовi! Все, що потрiбно вiд студента,
який уже оформлював субсидiю, напи-
сати вiдповiдну заяву. Якщо ви перший
раз вирiшили пройти цю процедуру, то
потрiбна ще й ксерокопiя паспорта, iден-
тифiкацiйного коду та контракту (для
студентiв контрактної форми нав-
чання).

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ-912

К У Т О Ч О К П О Е З I Ї

НЕ СКАЗАНЕ

Летить до тебе мiй останнiй лист.
Вiн розповiсть усi мої секрети,
У цих словах – осiннiй падолист,
Шалений сум вечiрнього кларнету.
Вже стiльки лiт пройшло i вечорiв.
Було кохання, таємниця щастя,
I мить була оманна. Свiт горiв
I чадiв у червоночорнiй мастi.
Пишу тобi я сповiдь, як веснiв’я,
Як подих степу на краю села,
Як тi слова, що чула увi снi я,
I так нiкому й не розповiла.

eee
Перекинулась, наче веселка,
Вiд Карпат до самого Днiпра,
Бо я маю надiю маленьку,
Що я створена з твого ребра.

I коли защемить моє серце –
Це вiдлуння твоєї нудьги.
Вiдболiле шопенiвське скерцо
Згiркотiло упало в снiги.

Тiльки я все стою серед лiта,
Кольорово єднаю свiти.
Я – веселка. Куди ж мене дiти?
Може схочеш колись перейти!

eee
У склi вiтрин моя потворна суть,
Що генетично втратила мовчання.
Не перейти... Вже досить зазiхання
На тих овець, що iншi десь пасуть.
Найбiльший злочин – душу руйнувать.

Дивлюсь у вiддзеркалення: «От стерво!»
Напнулася... Всю говiрливу рать
Перехрестить кортить залiзним нервом.
Було б хоч сил i довгих батогiв.
Регоче доля в очi: “Начувайся!
Ти краще вже додому повертайся
I борщ звари, i дiтям – пирогiв”.
А я своє у вiдповiдь веду:
«Та ж листя ще летить на капелюха,
Iще я можу...». Затуляю вуха.
Останнiй зирк у скло. I далi йду.

eee
Потонули вiки у глибинах Днiпра,
Залишились, як спогади, скелi.
Що спiвають вони на холодних вiтрах
Цi вкарбованi в синь менестрелi?
I злiтають у небо, прозорi й стрiмкi,
Iх пiснi, що вiками не стертi.
Хилитається тiнь, божеволiє Кий,
Б’ється дух, що не вiдає смертi.
Колобродять навкруг почорнiлi човни,
Зойк козацький, солдатськi прокльони.
Скiльки їх, потонулих – мiльйони,
I ряхтять на водi таємничi вогнi.
I вигойдують в Летi хлюпавi жалi,
Щоб у синiх ночах остудить самоболi,
Та пiдняти у небо на збитiм крилi
Золотаву пташину жар-волi.
Опускаю на воду натомлений квiт,
Хай несе його хвиля надiї,
Хай дзвенить над Днiпром
Думних скель заповiт
I Покрова свята благодiє!

Лариса Коваль

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет оголошує

конкурс
на замiщення вакантних посад:

. завiдувача кафедри
«Теоретична та загаль-
на електротехнiка»

– 1;

. професора кафедри
«Машини i технологiя
ливарного виробни-
цтва»

– 1;

. професора кафедри
«Менеджмент»

– 1;

. доцента кафедри «За-
гальна мовна пiдготов-
ка»

– 1;

. доцента кафедри
«Електричнi та елек-
троннi апарати»

– 1;

. доцента кафедри «Соцi-
альна робота»

– 2;

. доцента кафедри «Мар-
кетинг»

– 1;

. доцента кафедри «Ме-
ханiка»

– 1;

. доцента кафедри
«Обробка металiв
тиском»

– 1;

. доцента кафедри «Фi-
нанси i кредит»

– 1;

. старшого викладача ка-
федри «Металорiзаль-
нi верстати та iнстру-
мент»

– 1;

. старшого викладача ка-
федри «Механiка»

– 2;

. старшого викладача ка-
федри «Теорiя та пра-
ктика перекладу»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд
дня оголошення конкурсу в газетi. Доку-
менти подаються на iм’я ректора унiвер-
ситету. Заяву перед поданням необхiдно
зареєструвати у вiддiлi дiловодства унi-
верситету. Адреса унiверситету: 69063,
м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 64
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