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Цього року нашому славетному
унiверситету виповнюється 115 рокiв
вiд дня заснування. Урочистi заходи
з цього приводу було проведено 20
листопада в Запорiзькому музично-
драматичному театрi iм. В.Г. Магара.

Iсторiя нашого вищого навчального
закладу розпочалася 1900 року. Саме
тодi у мiстi Олександрiвську (з 1921
року – Запорiжжя) було створено се-
микласне технiчне училище, яке готу-

вало фахiвцiв середньої квалiфiкацiї –
технiкiв-механiкiв. Директором учили-
ща був iнженер i педагог Д.М. Подде-
рьогiн, який очолював його протягом
18 рокiв.

Першим привiтав викладачiв, сту-
дентiв i партнерiв унiверситету ректор
Запорiзького нацiонального технiчно-
го унiверситету Сергiй Борисович Бє-
лiков. У своєму виступi вiн згадав i
iсторiю нашого вишу, i всi нашi спiльнi
перемоги, i спiвпрацю з мiжнародни-
ми органiзацiями. Стiльки всього було
зроблено за всi цi роки, стiльки змiн
вiдбулося! Але ЗНТУ нiколи не сто-
ятиме на мiсцi – ми завжди на крок
попереду, ми завжди йдемо вперед i
розвиваємось!

Також на святкуваннi 115-ої рiчни-
цi ЗНТУ було нагороджено iноземних
партнерiв унiверситету i присвоєно їм

звання почесних професорiв ЗНТУ.
I звiсно ж, було презентовано ви-

ступи талановитих студентiв ЗНТУ,
якi подарували незабутнi враження та
море емоцiй.

Бажаю процвiтання i плiдної працi
всiм, хто працює i навчається в Ма-
шинцi!

Iрина Сажинська,
ФЕУ 121

С В Я Т К О В И Й Т ИЖ Д Е Н Ь З Н Т У

Цiлий тиждень Запорiзький нацiональ-
ний технiчний унiверситет вiдзначав уро-
чистi, святковi подiї! Повернемося назад i
згадаємо, як чудово провели час!

17 листопада ми зустрiли Мiжнародний
день студента! Загальний пiднесений на-
стрiй, море поздоровлень та сюрпризiв стали
вiзитiвкою цього дня. Крiм того, з iнiцiативи
Запорiзької обласної державної адмiнiстра-
цiї в Запорiзькому обласному театрi ляльок
пройшла урочиста церемонiя нагородження
кращих студентiв нашої областi. У рамках
свята були вiдзначенi переможцi обласного
конкурсу «Студент року – 2015», серед яких
наша молодь:
I «Студент – артист року» – Зайцев

Глiб Кирилович, «магiстр» факультету
комп‘ютерних наук i технологiй ЗНТУ;

I «Студент – спортсмен року» – Кесар Вi-
кторiя Юрiївна, студентка 5 курсу ОКР
«спецiалiст» факультету управлiння фiзи-
чною культурою та спортом ЗНТУ;

I «Кращий студент року вищого навчально-
го закладу I-II рiвнiв акредитацiї» – Мi-
гур Юлiана Iгорiвна, студентка 4 курсу
Запорiзького електротехнiчного коледжу
ЗНТУ.
Увечерi 17 листопада на молодь очiкував

святковий похiд у кiно, який до свята сту-
дентства приурочив комiтет у справах сiм‘ї
та молодi Запорiзької мiської ради. У кiноте-
атрi iм. О.П. Довженка ми переглянули стрi-
чку «Стiв Джобс» (США, 2015), а найбiльш
активнi студенти Запорiжжя ще й отрима-
ли грамоти Запорiзької мiської ради за свої
досягнення у рiзних сферах студентського
життя.

18 листопада пройшла урочиста зустрiч
«машинкiвцiв» iз представниками адмiнi-
страцiї нашого вишу. Проректор з науково-
педагогiчної роботи i виховання студентiв
Сергiй Тимофiйович Яримбаш i голова проф-
кому студентiв, аспiрантiв та докторантiв
Андрiй Володимирович Iванченко привiтали
студентський актив ЗНТУ, а також нагоро-
дили молодь почесними грамотами.

Вечiр 18 листопада став для Запорiзь-
кого нацiонального технiчного унiверсите-
ту просто казкою! Адже вiдбулася дiйсно
унiкальна й рiдкiсна подiя – святковий сту-
дентський бал-маскарад! Приголомшливе i
надзвичайно красиве дiйство пройшло про-
сто в актовiй залi ЗНТУ!

19 листопада – найвизначнiший день у
життi нашого навчального закладу. Саме в
цей день 115 рокiв тому була заснована те-

хнiчна альма-матер Запорiзького (Олексан-
дрiвського) краю! 19 число – червоний день у
календарi для всiх, хто пов‘язав своє життя
з рiдною «Машинкою», великим Запорiзь-
ким нацiональним технiчним унiверситетом.
Тож 19 листопада ЗНТУ вiдпочивав у вихi-
днi, святкуючи свiй день народження.

I вже 20 листопада до дня заснування
унiверситету та технiчної освiти на Запо-
рiзькiй землi пройшли урочистi збори Вче-
ної ради ЗНТУ в Запорiзькому музично-
драматичному театрi iм. В.Г. Магара, куди
були запрошенi викладачi, спiвробiтники та
студенти нашого ВНЗ, а також почеснi гостi
– друзi та «дiти» Запорiзького нацiонального
технiчного унiверситету.

Свiтла подiя запам‘яталася безлiччю до-
брих слiв, побажань на майбутнє, подарун-
кiв та нагород! Був вiдзначений Запорiзький
нацiональний технiчний унiверситет, особи-
сто ректор ЗНТУ Сергiй Борисович Бєлiков,
представники адмiнiстрацiї вишу, нашi ви-
кладачi та студенти. Потiм вiдбувся видови-
щний концерт для учасникiв урочистостей.

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912
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АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМIНОГРАФIЇ

Уже дванадцятий рiк поспiль у нашому
унiверситетi до Дня української писемностi
та мови традицiйно органiзовуються мiжву-
зiвськi науковi студентськi конференцiї. Цьо-
го року вона була присвячена i 115-iй рiчницi
нашої альма-матер. Конференцiя «Актуальнi
проблеми української лексикографiї: iсторiя,
сучасний стан» об‘єднала студентiв I-IV кур-
сiв i магiстрантiв iз семи українських унi-
верситетiв (м. Днiпропетровськ, Запорiжжя,
Київ, Кривий Рiг, Луганськ) та аспiрантiв з
Польщi (м. Познань) i Нiмеччини (м. Мюн-
хен).

Натхненною промовою про термiнологi-
чну культуру в кожнiй професiї, про те, що
словники-це всесвiт, вiчний супутник освi-
ченої людини, розпочала 3 листопада кон-
ференцiю її засновник та куратор – доцент
кафедри українознавства та ЗМП Галина
Сергiївна Онуфрiєнко. Саме цей всесвiт i до-
слiджували доповiдачi на цих «днях науки».

Упродовж пленарного i трьох секцiйних
засiдань студенти впевнено, жваво, за допо-
могою схем i таблиць, iз багатьма цiкавими
прикладами викладали ретельно пiдготов-
ленi теми про iсторiю української термiно-
графiї, про галузевi термiнологiчнi словники
(для медикiв, гiрникiв, юристiв, переклада-
чiв, дизайнерiв, математикiв, журналiстiв,
економiстiв, бiологiв, комп‘ютерникiв, ма-
шинобудiвникiв), про особливостi перекладу
термiнiв, про видатних лексикографiв ми-
нулого i сучасного. Найбiльше доповiдачiв i
слухачiв було з ГФ, ГПФ, КНТ, РТ, ФЕУ.

Кожному з доповiдачiв ставили запита-

ння i студенти, i керiвники секцiй. Це ство-
рювало атмосферу спiльної iнтелектуальної
працi, творчого обговорення актуальних нау-
кових проблем. Досвiд, якого набули всi уча-
сники впродовж конференцiї, є безцiнним не
лише для студентiв перших курсiв, якi тiль-
ки розпочинають свою наукову роботу, але
й для старшокурсникiв та навiть магiстран-
тiв. Студенти у своїх вiдгуках вiдзначили як
найкориснiшi та найцiкавiшi доповiдi А. Ко-
новальчука (ГФ- 213) про словники особових
iмен, Б. Бєлiнського (ЗДМУ) про українську
медичну термiнологiю, Д. Кононенко (ГФ-
313) про унiкальнi словники мiжнародних
термiноелементiв, Д. Колупаєва (ЗНУ) про
словники термiнологiї точних наук, А. Вовко-
стрiл (РТ-813) про комп‘ютерну лексикогра-
фiю, К. Лемiша (КНТ-713) про комп‘ютернi
словники, В. Середи (ЗНУ) про проблеми
стандартизацiї термiнологiї IT -технологiй,
К. Короткової (ГПФ-124) про українську пи-
сьменницьку лексикографiю, А. Удовiченко
(ФЕУ-123) про словник Б. Грiнченка, О. Са-
бали (ГПФ-423) про словники для журна-
лiстiв, Н. Голубенко (Днiпропетровськ) про
багатомовнi правничi словники, А. Iванової
(ФЕУ-513) про економiчнi словники, М. Чор-
ного (ЗДМУ) про складнi випадки перекла-
ду в медичнiй термiнологiї. Журналiсти обл-
держрадiотелекомпанiї взяли iнтерв‘ю в сту-
дентiв i долучилися до дискусiї.

Приємно було почуватися на конференцiї
i завдяки естетичному оформленню аудито-
рiй, де вiдбувалися засiдання: студенти III
курсу ГФ прикрасили їх гiлками калини, со-

няхами, своїми картинами з українськими
пейзажами та натюрмортами. Студенти ГПФ
пiдготували фотохронiку конференцiї для
стенду, де вже розмiщенi доповiдi з Кривого
Рогу, Польщi, Нiмеччини.

Порiвняно з минулорiчною ця конферен-
цiя вразила бiльшою кiлькiстю учасникiв
i доповiдачiв, рiзноманiтнiстю тем, естети-
кою аудиторiй, новою експозицiєю україн-
ських словникiв iз фондiв наукової бiблiоте-
ки ЗНТУ. Учасники конференцiї на високому
рiвнi представили свої доповiдi, застосову-
ючи iнформативний матерiал. I їм вдалося
охопити широкий спектр рiзноманiтних пи-
тань сучасної української лексикографiї.

Отож, i доповiдачi, i слухачi збагнули,
що конференцiя – це не тiльки пiдсумок
серйозної,важливої та наполегливої спiльної
працi студентiв та їх наукових керiвникiв,
але i старт для тих, хто надалi запланує до-
слiдну роботу з фахової української мови.
Дякуємо оргкомiтету цiєї масштабної конфе-
ренцiї, викладачам української мови за набу-
тi глибокi та ґрунтовнi знання, за безцiнний
час наукового спiлкування, комунiкативний
та ораторський досвiд, без яких не уявити
жодну сучасну професiю.

Людмила Iванiкiв,
ГФ-323,

Iрина Крашевська,
ГФ-315,

Алiна Нiкiтенко,
керiвник вiддiлу наукової роботи студентiв

У В АЖН I С Т Ь Н А Д О Р О З I Р Я Т У Є Ж И Т Т Я

З 9 по 15 листопада 2015 р. в Українi
щорiчно проводиться Тиждень безпеки до-
рожнього руху.

Питання безпеки дорожнього руху сто-
їть в Українi дуже гостро. На дорогах що-
року гине 4,5 тис. громадян, 38% з яких –
пiшоходи, бiльше 27% – дiти та молодь. По-
над 42 тис. осiб травмуються чи стають iнва-
лiдами. Дорожнi пригоди завдають державi
збиткiв приблизно у 4,5 мiльярди доларiв
щорiчно.

Хоча, за даними Державтоiнспекцiї, за
9 мiсяцiв 2015 року кiлькiсть дорожньо-
транспортних пригод у державi знизилася
майже на 17% порiвняно з минулорiчним
перiодом, проте по Запорiзькiй областi спо-
стерiгається зростання кiлькостi ДТП з тяж-
кими наслiдками в три рази.

Найбiльш поширеними видами ДТП є зi-
ткнення (37% усiх аварiй) та наїзд на пiшохо-
да (31%). Хоча кiлькiсть пригод, що сталися
з вини пiшоходiв, зменшилася, проте кожна
п‘ята аварiя стається з їх вини. На 20% по-
рiвняно з минулим роком зросла кiлькiсть
дорожнiх пригод, спровокованих порушен-
нями сигналiв свiтлофора, а по Запорiзькiй
областi це зростання становило майже 90%.

ДТП за участю дiтей – це завжди тра-
гедiя. Несвiдомi учасники дорожнього руху
страждають через нашу з вами байдужiсть,
невмiння пояснити дитинi правила поведiн-
ки на вулицi, недостатнє пiклування про її
безпеку. Кiлькiсть аварiй за участю дiтей
цього року зросла в Запорiзькiй областi на
80%, а кiлькiсть потерпiлих у них – у два ра-
зи. При цьому на 30% збiльшилася кiлькiсть
пригод, що сталися через порушення Пра-
вил дорожнього руху самими дiтьми. Цей
показник свiдчить про серйознi недолiки у
навчаннi дiтей правилам безпечної поведiн-

ки на вулицях.
Смертнiсть на дорогах України у 2-5 ра-

зiв перевищує аналогiчнi показники у євро-
пейських країнах. Так, наприклад, на 100 ти-
сяч населення в Європi припадає 6 смертей
на дорозi, а в Українi – 14. Якщо в Європi
лише 0,3% ДТП мають летальнi наслiдки,
то в нас цей показник вищий у 10 (!) разiв.
Особливо насторожує високий рiвень смер-
тностi серед найуразливiших учасникiв до-
рожнього руху: пiшоходiв, велосипедистiв,
молодi та дiтей. 38% усiх загиблих на дорозi
– пiшоходи. Навiть при зменшеннi кiлько-
стi транспортних засобiв на дорогах України
через воєннi дiї, кризовi явища в економi-
цi, здороження бензину тяжкiсть наслiдкiв
ДТП невпинно зростає з 2013-го року. Смер-
тельний тренд кiлькостi загиблих у вереснi
цього року перетнув позначку 350 осiб.

Хоча дорожнi умови суттєво впливають
на стан аварiйностi, абсолютна бiльшiсть
причин ДТП – людський фактор. Абсолю-
тне недбальство учасникiв дорожнього руху,
взаємна неповага та переоцiнка власних мо-
жливостей на вулицi – ось передумови, якi
створюють аварiйнi ситуацiї.

Безпека кожного з нас залежить, перед-
усiм, вiд наших дiй, вiд нашого ставлення до
власної безпеки. Тому перша порада – змi-
нити своє ставлення до участi у дорожньо-
му русi, стати вiдповiдальними пiшоходами,
пасажирами, водiями. Дорожнiй рух – це
соцiальне явище, взаємодiя багатьох людей
у спiльному просторi. Порушення простих
правил одним з учасникiв руху породжують
ланцюгову реакцiю. Водiї не пропускають
пiшоходiв на «зебрах», а пiшоходи бiгають
через проїзнi частини деiнде. Друга порада:
пам‘ятайте про теорiю «розбитих вiкон» –
Ваше порушення породжує iншi порушення.

Секунда недбальства за кермом або на
проїзнiй частинi коштує життя тисячам на-
ших спiвгромадян. Потiм уже пiзно щось
робити! Треба бути уважним зараз, цiєї хви-
лини, цiєї секунди! Не вiдволiкайтеся вiд
дорожньої обстановки, допоки Ви є актив-
ним учасником дорожнього руху.

Хоча правила дорожнього руху доста-
тньо простi i зрозумiлi, проте i вони змiню-
ються iз плином часу. Вивчати правила та
бути в курсi своїх прав i обов‘язкiв – необхi-
дний внесок кожного з нас у справу спiльної
безпеки, а виконання цих простих правил
збереже Ваше життя.

Нагадаємо, що пiшоходи обов‘язково по-
виннi користуватися пiдземними та наземни-
ми переходами. Виходячи на проїзну части-
ну, навiть на дозвiльний сигнал свiтлофора,
слiд переконатися, що це безпечно. Особли-
во уважним слiд бути на нерегульованих
переходах через широкi проїзнi частини: во-
дiї, якi рухаються ближче до центру дороги,
можуть не побачити, як Ви зiйшли з троту-
ару.

Як бачите, рекомендацiї простi i зрозумi-
лi, проте нехтування ними коштує життя,
свободи, зламаної долi. . . Зрозумiйте, що се-
ред тисяч жертв дорожнiх пригод жодна
людина не хотiла вкоротити собi вiку. За-
думайтеся над цим та не робiть фатальних
помилок, i хай на Вашому шляху завжди
буде зелене свiтло!

Г.Ф. Бабушкiн,
професор, зав. каф. «Транспортнi

технологiї»

В.Е. Трушевський,
ст. викл. каф. «Транспортнi технологiї»
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КОМАНДА ZNTU_SETUP – ЧЕМПIОНИ ПIВФIНАЛУ СВIТУ ACM
ТА ФIНАЛУ УКРАЇНИ!

Команда студентiв ZNTU_SetUp у скла-
дi Безсонова Андрiя Георгiйовича, студ.гр.
КНТ-421м; Косаренко Вiкторiї Геннадiїв-
ни, студ.гр. КНТ-111; Задорожнього Євге-
на Вiталiйовича, студ.гр. КНТ-121м; (тре-
нер команди – Миронова Наталя Олексiївна,
старший викладач кафедри програмних за-
собiв), виступила вiдмiнно, посiвши I абсо-
лютне мiсце в пiдсумковiй таблицi пiвфiна-
лу свiту студентської олiмпiади з програму-
вання ACM по Пiвденно-Схiднiй Європi та
вперше отримала право представляти Запо-
рiзький нацiональний технiчний унiверси-
тет (ЗНТУ) у фiналi Мiжнародної студент-
ської олiмпiади з програмування АСМ, який
вiдбудеться у Таїландi в травнi 2016 року.

З 15 по 18 жовтня 2015 року вп‘яте вiд-
булися змагання пiвфiналу свiту студент-
ської олiмпiади з програмування ACM по
Пiвденно-Схiднiй Європi у Вiнницькому на-
цiональному технiчному унiверситетi (ВН-
ТУ), якi проводилися одночасно з фiналом
чемпiонату України з програмування у ви-
щiй лiзi.

Загалом у пiвфiналi свiту студентської
олiмпiади з програмування змагалося 86 ко-
манд з 7 країн Пiвденно-Схiдної Європи.
Завдяки всесвiтнiй мережi Internet пiвфi-
нал першостi свiту проводився паралельно
на двох майданчиках: у м. Вiнницi та м. Бу-
харестi. Учасниками вiнницького пiвфiналу
свiту стали 44 команди з України, а Буха-
рестський технiчний унiверситет прийняв
42 команди з Республiки Болгарiї, Боснiї i
Герцеговини, Республiки Македонiї, Респу-
блiки Молдови, Румунiї, Республiки Сербiї
та Турецької Республiки.

Офiцiйне вiдкриття пiвфiналу свiту в
м. Вiнницi розпочалось iз вiтального сло-
ва ректора ВНТУ, професора Володимира
Вiталiйовича Грабка та доповiдi директора

пiвфiналу свiту, професора Володимира Iва-
новича Месюри.

Пiсля церемонiї вiдкриття олiмпiади вiд-
бувся пробний тур (знайомство з системою
проведення олiмпiади). Також учасникам
олiмпiади була запропонована технiчна до-
повiдь представника компанiї Facebook.

За основним туром змагань можна було
спостерiгати в режимi он-лайн через мере-
жу Internet. Конкурс був доволi складним:
за 5 годин потрiбно було розв’язати 10 скла-
дних i одночасно цiкавих задач, для розу-
мiння i розв‘язання яких потрiбнi були зна-
ння не тiльки мов програмування (С/С++,
Java) i математики, а й теорiї алгоритмiв, те-
орiї графiв, комбiнаторики, i найголовнiше
– володiння нестандартним швидким логi-
чним мисленням. При цьому на команду,
що складалась iз 3 чоловiк, був видiлений
лише один комп‘ютер, тобто змагання вима-
гало вiд учасникiв злагодженої командної
спiвпрацi.

Переможцi пiвфiналу свiту в абсолютно-
му залiку:
I перше мiсце виборола команда

ZNTU_SetUp (ЗНТУ);
I друге мiсце посiли команди LNU Pengui-

ns (Львiвський нацiональний; унiверси-
тет) та Flawless (Київський нацiональний
унiверситет iм. Т. Шевченка);

I на 3 мiсцi – Frogs та Unicon (Київський
нацiональний унiверситет iм. Т. Шевчен-
ка), UNIBUC PenReturnedis (Бухарест-
ський технiчний унiверситет).
Докладнiше з результатами учасникiв

можна ознайомитися на сайтi олiмпiади.
Спонсорами олiмпiад виступили: IBM

(генеральний спонсор), Facebook (платино-
вий спонсор) i Microsoft (золотий спонсор),
а також CDM, DataGroup, WinInterective,
Astound. Генеральним медiа-партнером ви-
ступив Укрнет.

Команда ZNTU_Kappatalize набула ве-
личезного досвiду та вагомих практичних
навичок участi у пiвфiналi свiту, що дозво-
лить їм у майбутньому гiдно представляти
ЗНТУ.

Ми щиро вiтаємо переможцiв, сподiває-
мося, що всi студенти отримали величезне
задоволення i набули кориснi навички вiд
участi в олiмпiадi. Бажаємо всiм у майбу-
тньому успiшно застосувати свої знання в
життi! Ми Вами пишаємося!

Ректорат, вiддiл наукової роботи студентiв

ВIТАЄМО ПЕРЕМОЖЦIВ VIII МIЖНАРОДНОГО ФОРУМУ
«ДИЗАЙН-ОСВIТА 2015»

12-16 жовтня 2015 року в Харкiвськiй
державнiй академiї дизайну i мистецтв вiд-
бувся VIII Мiжнародний форум «Дизайн-
освiта 2015».

У результатi студенти Запорiзького на-
цiонального технiчного унiверситету отри-
мали декiлька перемог та були нагородженi
дипломами за вiдповiдне мiсце:
I Школова Юлiя Романiвна, студентка гру-

пи ГФ-922i – Диплом II ступеня у кон-
курсi дизайн-проектiв (науковi керiвни-
ки: Пасiчна Тетяна Олександрiвна, ви-
кладач кафедри дизайну; Бобровський
Iгор Володимирович, старший викладач
кафедри дизайну)

I Коваль Володимир Андрiйович, студент
групи ГФ-910п – Диплом I ступеня за ди-
пломний проект спецiалiста у конкурсi
дипломних проектiв у номiнацiї «Проми-
словий дизайн» (науковий керiвник Пан-

тус Нiна Михайлiвна, старший викладач
кафедри дизайну)

I Мельник Анна Олександрiвна, студентка
групи ГФ-919i – Диплом II ступеня за
дипломний проект спецiалiста у конкур-
сi дипломних проектiв у номiнацiї «Iн-
тер‘єр» (науковий керiвник Демиденко
Олександр Iванович, завiдувач кафедри
дизайну)

I Чуприна Дмитро Вiталiйович, студент
групи ГФ-910п – Диплом III ступеня за
дипломний проект спецiалiста у конкурсi
дипломних проектiв у номiнацiї «Проми-
словий дизайн» (науковий керiвник Ду-
днiк Майя Георгiївна, старший викладач
кафедри дизайну)
Бажаємо творчого натхнення та нових

досягнень!

Вiддiл наукової роботи студентiв

ЩО? ДЕ? КОЛИ?

Думаю, що всi знають iнтелектуальну
гру «Що? Де? Коли?». Навiть якщо не
грали, то точно про неї чули. I от у нас
– себто студентiв ЗНТУ – з‘явилася мо-
жливiсть самим зiграти в цю гру i наре-
штi спробувати свої сили в ролi знавцiв.

10 листопада поточного року в Запо-
рiзькому нацiональному технiчному унi-
верситетi при пiдтримцi профкому сту-
дентiв вiдбулася перша гра мiж факуль-
тетами та збiрними. Оце так запекла бо-
ротьба! Це дiйсно було вражаюче, кожно-
му хотiлося вибороти призове мiсце, зна-
йти вiдповiдi на найскладнiшi питання.
Але кому ж це дiйсно вдалось? Iз 14 ко-
манд переможцями було обрано тiльки
три:
I 3 мiсце – «Классика жанра»; коман-

да прес-служби профкому студентiв
ЗНТУ;

I 2 мiсце – «Бинарное превосходство»;
факультет комп‘ютерних наук та те-
хнологiй;

I 1 мiсце – «Извилины мечты»; факуль-
тет економiки та управлiння.
Всi команди-переможцi були нагоро-

дженi дипломами вузiвського рiвня. Iз
чим я їх i вiтаю! А тих, кому ще не вда-
лось перемогти, бажаю проявити себе
якнайкраще у наступних iграх.

Бажаю наснаги, удачi та ще бiльше
перемог у майбутньому!

Iрина Сажинська,
ФЕУ 121

НАЩАДКИ КОЗАЦЬКОГО РОДУ

Ми не втомлюємося писати про активне
життя унiверситету, i це дiйсно круто,
адже престижний ВНЗ дає можливiсть
не тiльки отримувати знання, а й усебi-
чно розвиватися.

14 листопада профком студентiв
ЗНТУ за пiдтримки пейнтбольного клу-
бу «STALKER» влаштував турнiр з pai-
ntballу, у якому брали участь 12 команд
з рiзних факультетiв.

Ранок, команди, шаленi емоцiї, крики
радостi, команднi дiї, кульки з фарбою,
щасливi студенти – так коротко можна
описати увесь цей турнiр. Дiйство вiд-
бувалося на островi Хортиця, де i зна-
ходиться база клубу «STALKER». Було
вирiшено, що захiд проходитиме за стан-
дартним зразком «турнiрної сiтки», де у
другий раунд виходило 6 з 12 команд, а у
фiнал – всього 3 команди, якi грали «по
колу», щоб вирiшити, хто ж є кращими
у турнiрi.

Пiсля двох з половиною годин гри
чемпiонськi лаври отримали такi коман-
ди:
I «Шла Собака» – факультет радiоеле-

ктронiки та телекомунiкацiй;
I «КНТ-535» – факультет комп‘ютерних

наук та технологiй;
I «7.62» – факультет радiоелектронiки

та телекомунiкацiй;
Багато студентiв спробували цей вид

спорту вперше, але навiть суддi зазна-
чили, що молодь показала дiйсно гiдний
рiвень гри. «Машинка» довела, що ми, її
«дiти» – справжнi нащадки козацького
роду.

Дмитро Бєлухов,
ФЕУ 515
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УРБАНОНIМИ М. ЗАПОРIЖЖЯ: ДЖЕРЕЛА НОМIНАЦIЇ
(ПРОДОВЖЕННЯ)

Як уже зазначалося, одним з найбiльш
продуктивних джерел номiнацiї внутрiшнiх
мiських об‘єктiв є антропонiми, тобто власнi
iмена людей.

346 внутрiшньомiських об‘єктiв Запо-
рiжжя названi iменами визначних дiячiв
минулого i сучасного мiста, держави та свi-
ту. Наведемо деякi приклади. 14 вулиць на-
званi на честь представникiв запорозького
козацтва, серед яких – гетьмани Д. Байда-
Вишневецький, П. Дорошенко, В. Кочубей,
С. Наливайко, П. Орлик, П. Сагайдачний,
I. Сулима, Б. Хмельницький; кошовi отама-
ни I. Сiрко, Т. Трясило, полковники I. Богун,
М. Кривонос, С. Палiй. Одна з вулиць навiть
названа iменем гоголiвського лiтературного
героя Т. Бульби; є вулиця, що носить iм‘я
народного месника У. Кармелюка.

П‘ять вулиць мiста названi iменами ро-
сiйських ватажкiв народних повстань С. Ра-
зiна, О. Пугачова, У. Булавiна, С. Юлаєва,
I. Болотникова.

В урбанонiмах Запорiжжя увiчненi iме-
на визначних росiйських полководцiв рiз-

них рокiв – Мiнiна i Пожарського, Невсько-
го, Суворова, а також декабристiв Пестеля,
Рилєєва, Бестужева.

Сiм вулиць мiста носять iмена героїв Вi-
тчизняної вiйни 1812р. Багратiона, Давидо-
ва, Єрмолова, Кутузова, Платова, Раєвсько-
го, Реутського.

Багато учасникiв визволення Запорiж-
жя та областi загинули в боях з фашистами
i навiки залишилися в запорiзькiй землi, а
також у назвах вулиць обласного центру. Це
сержант Авiанi (похований у Токмацькому
районi, с. Новолюбiвка); пiхотинець Бiлоко-
питов (похований у Запорiжжi); молодший
сержант Бочаров (похований у м. Вiльнян-
ську); рядовий Дудикiн (похований у Запо-
рiжжi); командир взводу Зачиняєв (похо-
ваний у с. Тернiвцi); командир роти Пара-
монов (похований у с. Розумiвцi); льотчик
Ситов (похований у Запорiжжi). (Далi
буде. . . )

Катерина Бондарчук,
доцент кафедри українознавства та

загальної мовної пiдготовки.

ФIНАЛ ТУРНIРУ КВК НА КУБОК РЕКТОРА ЗНТУ

Нарештi, 30 листопада, за день до зи-
мової пори, студенти «Машинки» та усi фа-
нати гри КВК зiбралися у домi культури
iменi Тараса Шевченка, щоб дiзнатися, хто
з фiналiстiв гiдний отримати Кубок пере-
можця турнiру по КВК. Нагадаємо, що тема
турнiру – Зорянi вiйни, а тема фiнального
протистояння – Пробудження сили. На сце-
нi ми побачили чотири команди, якi заслу-
жили боротися за перше мiсце своїм неося-
жним талантом та результатом наполегливої
працi. Нажаль, ректор нашого унiверсите-
ту не змiг бути присутнiм на турнiрi, проте
у своєму вiдео-зверненнi вiн побажав усiм
командам удачi, а глядачам море смiху та
позитивних емоцiй.

Команди продемонстрували свою чудову
пiдготовку в конкурсi «Привiтання», де у ко-
жної була своя особлива сценка або основна
фiшка номеру. «РП-Дюшес» показали мiнiа-
тюри на близькi для нас теми студентства.
Нагадаємо, що ця команда потрапила до
фiналу колегiальним рiшенням. «Женская
сборная» показала гуморески, якi є дуже
близькими до сприйняття багатьом дiвчатам.
Їх життєвi дiалоги, знайомi всiм, виклика-
ли захоплення та смiх. Команда з великим
досвiдом «Трансформеры» у своєму номерi
зробила акцент на таку очевидну рiзницю
мiж двома братами та показала жартiвливi
мiнiатюри за їх участю. Команда «Рыцари
юмора» також мала свою тему – кумеднi дiа-
логи учасникiв групи будувалися навколо
головної подiї – дня народження одного з
учасникiв команди.

Цей конкурс, напевно, потiшив гляда-
чiв найбiльше. Його суть зводиться до то-

го, що кожна команда, дивлячись на екран,
озвучує уривок беззвучного вiдео. Так як
тема гри була «Зорянi вiйни», то i уривки
були з цiєї фантастичної саги. Абсолютно
всi команди чудово справлялися iз цим зав-
данням, тому смiх у залi не вщухав. Навiть
не можливо видiлити якусь iз команд, i до
останнього конкурсу важко було передбачи-
ти, хто буде переможцем.

Останнiй конкурс – улюблений СТЕМ,
де глядачi повноцiнно змогли побачити
акторськi таланти команд. Динамiчнi етюди
були оригiнальнi та смiшнi у кожної коман-
ди, та й журi вже мало бачення розподiлу
призових мiсць.

Четверте мiсце зайняла команда «Рыца-
ри юмора» з кiнцевим результатом 13,1 бал.
Бронзу отримала команда «Женская сбор-
ная» iз заслужено набраними 15,5 балiв. Гля-
дачi i команди до останнього не могли то-
чно зрозумiти, кому ж дiстанеться друге,
а кому перше мiсце, та журi визначилось
остаточно, i ведучi оголосили про те, що з
активом у 16,3 бали срiбло отримує коман-
да «РП-Дюшес». Ну, i переможцями турнiру
по КВК на Кубок ректора ЗНТУ стала ко-
манда «Трансформеры» яка об‘єктивно була
гiдна першого мiсця. Вiдiрвавшись бiльше
нiж на 1 бал вiд другого мiсця, команда
отримала бажану перемогу. У команд, гля-
дачiв та журi просто не вщухали емоцiї –
нарештi визначено найкумеднiшу та най-
кмiтливiшу команду до наступного турнiру.
Вiтаємо, «Трансформеры»! Ви були непере-
вершенi!

Катерина Рубан,
МТУ 212

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:

. завiдувача кафедри «Фi-
зика»

– 1;

. професора кафедри «Фi-
зика»

– 1;

. професора кафедри «Об-
ладнання i технологiя
зварювального виробни-
цтва»

– 1;

. професора кафедри
«Програмнi засоби»

– 1;

. доцента кафедри «Фi-
зична реабiлiтацiя i ре-
креацiя»

– 2;

. доцента кафедри «Вища
та загальна математика»

– 1;

. доцента кафедри «Те-
хнологiя машинобудува-
ння»

– 1;

. доцента кафедри «Облiк
i аудит»

– 1;

. доцента кафедри «Мiж-
народний туризм»

– 2;

. доцента кафедри «Пси-
хологiя»

– 1;

. старшого викладача
кафедри «Мiжнародний
туризм»

– 1;

. старшого викладача ка-
федри «Комп‘ютернi си-
стеми та мережi»

– 1;

. старшого викладача ка-
федри «Технологiя ма-
шинобудування»

– 1;

. старшого викладача ка-
федри «Автомобiлi»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць
вiд дня оголошення конкурсу в газетi.
Документи подаються на iм’я ректо-
ра унiверситету. Заяву перед подан-
ням необхiдно зареєструвати у вiддi-
лi дiловодства унiверситету. Адреса
унiверситету: 69063, м. Запорiжжя,
вул. Жуковського, 64
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