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Г А З Е Т А З А П О Р I З Ь К О Г О Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О Т Е Х Н I Ч Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У

ШАНОВНI ВИКЛАДАЧI, СТУДЕНТИ ТА СПIВРОБIТНИКИ!

Нашому улюбленому унiверситету в цьому роцi виповнилося 100+16 рокiв. Прекрасна дата!
«Машинка» стала для нас рiдною домiвкою, яка своїми широко вiдкритими дверима, неначе
обiймами, зустрiчає та проводжає дiточок, з кожним роком все нових та нових студентiв.
Унiверситет з глибокою i величною iсторiєю виборов звання найрейтинговiшого унiверситету
України.

«Машинко», вдячнi тобi за безцiннi знання й за те, що саме завдяки тобi ми зрозумiли,
що собою являє серйозне доросле життя. Справдi, ти пiдготувала до самостiйного польоту
не лише справжнiх профi, а й щирих та волелюбних патрiотiв своєї держави. I в цей день
тобi хочеться побажати ще багато рокiв плiдної працi, творчих злетiв, яскравих усмiшок
випускникiв, гордих поглядiв працiвникiв та найкращих, найталановитiших, найрозумнiших
студентiв-першокурсникiв, якi смiливо долатимуть перепони, аби через роки, з високо пiднятою
головою, досягнувши успiху, вони пишалися, що навчалися у твоїх цiлющих стiнах.

V I V E R E E S T C O G I T A R E

Ректорат, профкоми

У З Н Т У З УС Т Р I Л И У Р О Ч И С Т I П ОД I Ї

Наша «Машинка» не припиняє дивува-
ти своїх студентiв та пропонує до ва-
шої уваги новий куточок унiверсите-
ту — Музей iсторiї технiчного прогресу.
Трохи довiдки: знаходиться вiн на тре-
тьому поверсi головного корпусу ЗНТУ
навпроти дверей актової зали.

Музей невеличкий, але має бага-
то цiкавих речей, якi захоплюють та
вводять в ностальгiю випускникiв «Ма-
шинки». На входi вас зустрiнуть цi-
кавi металевi дверi, якi оздобленi рi-
зними знаряддями працi, технiкою. У
музеї є сектори минулого та сьогоден-
ня. Створено так, що в лiвiй сторо-
нi храму iсторiї здобутки та речi ми-
нулих часiв. У правiй же розташо-
ваний студентський куток, де ми по-
бачимо нагороди за участь у рiзних

змаганнях. Тi,
хто люблять
авiацiю, одра-
зу ж помiтять
макет на сте-
лi. I в лiвiй,
i в правiй ча-
стинi музею є
стiл з екраном,
який керується
дистанцiйним
пультом. На
екранi – бiогра-
фiї та досягне-
ння людей в
iсторiї прогре-
су.

Загалом музей iсторiї технiчного
прогресу надихає на створення своєї
iсторiї нових успiхiв та надбань.

Чiпляйтеся за можливостi й, напев-
но, через рокiв 20 – 30 створите власний
музей свого iнтелектуального прогре-
су! Пiсля урочистого вiдкриття Музею
iсторiї технiчного прогресу до Мiжна-
родного дня студентiв та 116-ої рiчни-
цi ЗНТУ Центром культури i дозвiл-
ля ЗНТУ був органiзований урочистий
концерт iз нагородженням найкращих
викладачiв, студентiв та спiвробiтникiв.
За традицiєю церемонiю вiдкрили гiм-
ном України та гiмном Запорiзького на-
цiонального технiчного унiверситету.

Сценарний задум проведення уро-
чистого заходу був такий: трохи розва-
жити аудиторiю, надавши можливiсть

отримати «релакс», а потiм нагороджен-
ня у рiзних номiнацiях. Вокальнi висту-
пи бадьорили, спортивнi й танцювальнi
номери деяких, мабуть, надихнули на
запальнi рухи.

Завершили церемонiю нагороджен-
ня вiдзнакою переможцiв унiверситет-
ського етапу обласного конкурсу «Сту-
дент року – 2016» та спiльним фото на
пам‘ять. А от весь концерт завершився
пiд звуки добре вiдомої усiм композицiї
Анатолiя Сердюка – гiмном Запорiзько-
го нацiонального технiчного унiверси-
тету!

Олексiй Тимченко,
ГП 425



2 IНЖЕНЕР–МАШИНОБУДIВНИК 5 грудня 2016 р.

МУЗЕЙ IСТОРIЇ ТЕХНIЧНОГО ПРОГРЕСУ ЗНТУ ВIДКРИТО

16 листопада Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет вiдзначив свiй день
народження, 116 рiчницю технiчної освiти
в Запорiзькому (Олександрiвському) краї та
Мiжнародний день студентiв.

У програмi святкування – вiдкриття Му-
зею iсторiї технiчного прогресу ЗНТУ. Ви-
ховання студентiв музейними засобами по-
винно пронизувати всi сфери їх дiяльнос-
тi:навчальну, наукову, дозвiлля та активiзу-
вати творчу активнiсть студентiв шляхом
залучення до пошукової та краєзнавчої ро-
боти. Музейнi експозицiї формують у свi-
домостi молодi реальне уявлення про дiячiв
минулого, допомагають оволодiти навичками
майбутнiх професiй. Сьогоднi музей спри-
ймається як iнституцiя суспiльного впливу
та iмiджу.

Запорiжжя – iндустрiальна столиця
України з великим науково-технiчним по-
тенцiалом. Саме тут у другiй половинi XIX
столiття почалося швидке зростання про-
мисловостi, що сприяло розвитковi науки
та освiти. У 1900 роцi у мiстi Олександрiв-
ську(Запорiжжi) був вiдкритий перший в
Українi середнiй навчальний заклад – семи-
класне механiко-технiчне училище. Тут за-

роджувалась технiчна освiта. Iдея створення
Музею iсторiї технiчного прогресу саме при
ЗНТУ об‘єктивна i реальна. Першими до-
лучились до справи студенти кафедри «Ди-
зайн», якi представили бачення сучасного
музею. Вiдбулася презентацiя їх курсових
робiт – проектiв. Дещо з проектiв викори-
стано у сучасному музеї. Основний проект
здiйснювався групою у складi зав. лабора-
торiєю технiчного прогресу Деркач Н.В. за
сприяння директора Запорiзького краєзнав-
чого музею Мордовського М.М. та творчого
колективу пiдприємства АА «Тандем» – ке-
рiвник Текуч В.М. Всi роботи проводились
пiд безпосереднiм контролем ректора унi-
верситету Бєлiкова С.Б. Сьогоднi музей має
цiкавi й унiкальнi експонати: фотографiї ви-
пускникiв училища початку XX столiття,
свiдоцтва,атестати, документи. Унiкальними
експонатами перiоду будiвництва Днiпроге-
су подiлились працiвники музею Днiпрогесу.
Допомагали музеї заводiв Запорiжжя. Зна-
чну допомогу надали окремi випускники та
рiднi випускникiв (як наприклад, актриса
Алексеєва О.I, дiдусь якої пройшов шлях
вiд учня училища до викладача «машинки»,
правнук управителя заводу О. Мiнаєва, по-
дiлився своїми цiнними експонатами маке-
тiв пам‘ятникiв Б.I. Рапопорта заступник
декана факультету IФ Iвахненко Є.I., ви-
кладач В.I. Шурло передав до музею рiд-
кiснi експонати 30 та 50-х рокiв, допомо-
гу надали скульптор Б.Є. Чак, працiвни-
ки бiблiотеки ЗНТУ, унiверситетського ар-
хiву, кафедра українознавства; професори
Луньов В.В., Сарнацький О.П., декан гуманi-
тарного факультету Дєдков М.В., зав. кафед-
ри мiжнародних економiчних вiдносин Пру-
шкiвська Е.В., зав.кафедри фiзичної куль-

тури, олiмпiйських та неолiмпiйських видiв
спорту Атаманюк С.I., Асоцiацiя пошукових
загонiв Запорiзької областi; подарувала цiн-
нi iсторичнi матерiали та нагороди дружина
викладача Б.В. Гордєєва.

Основну фiнансову допомогу надав Фонд
сприяння розвитку ЗДТУ «ЗДТУ – ЗМI
iм. В.Я. Чубаря: погляд у XXI сторiччя»,
який очолює ректор ЗНТУ Бєлiков С.Б. Зна-
чна фiнансова пiдтримка надiйшла вiд ко-
лишнiх випускникiв – меценатiв: депутатiв
Верховної Ради Богуслаєва В.О., Романов-
ського О.В., Дудки‘О.I., Почесного громадя-
нина Запорiжжя Карташова Є.Г., депутата
обласної ради Грачова С.В., директора заво-
ду «Iскра» Пресняка I.С., Ковилiна А.А. – ди-
ректора ТОВ тресту «Укрмонтажхiмзахист»,
завiдувача кафедри обладнання i технологiї
зварювання виробництва Овчиннiкова О.В.,
Свiркiна Д.О., родини Гамових.

Музей iсторiї технiчного прогресу пла-
нує здiйснювати профорiєнтацiйну роботу. I
вже сьогоднi спiвпрацює з Запорiзьким обла-
сним центром науково-технiчної творчостi
учнiвської молодi «Гранi», Центром науково-
технiчної творчої молодi Запорiзької мiської
ради «Полiт», станцiєю юних технiкiв Запо-
рiзької мiської ради, Запорiзьким професiй-
ним лiцеєм водного транспорту. Сьогоднi в
музеї можна побачити роботи учнiв цих за-
кладiв – потенцiйних завтрашнiх студентiв
нашого унiверситету.

Усiм, хто допомагав у створеннi музею
велика вдячнiсть, тим, хто ще не приєднався
– чекаємо на спiвпрацю.

Наталiя Деркач,
зав. лабораторiєю-музеєм iсторiї технiчного

прогресу

ПЕРШЕ ВИДАННЯ ЗНТУ I ЗАПОРIЗЬКОГО РЕГIОНУ У НАУКОМЕТРИЧНIЙ БАЗI TOMSON REUTERS WEB OF
SCIENCE (WOS)

Науковий журнал «Радiоелектронiка, iн-
форматика, управлiння» (скорочено – РIУ,
ISSN 607-3274), що видається Запорiзьким
нацiональним технiчним унiверситетом, увi-
йшов до складу Master Journal List бази
Tomson Reuters Web of Science (WoS), ви-
знаної у свiтi найвпливовiшою серед науко-
метричних баз.

На сьогоднi журнал РIУ є єдиним з ви-
дань ЗНТУ та Запорiзького регiону i одним
з небагатьох видань України, що отримав

таке високе визнання. Цьому сприяло поси-
лення вимог до статей вiдповiдно до мiж-
народної практики провiдних видавництв
свiту та жорстке рецензування (понад 50%
поданих статей вiдхиляється редакцiєю на
етапi розгляду), а також iнтернацiоналiза-
цiя редколегiї та входження журналу до
iнших наукометричних баз та цифрових
бiблiотек i каталогiв, зокрема IET Inspec,
Ulrich‘s, EBSCO, ВIНIТI, CrossRef/DOI, e-
library.ru/РIНЦ, Cyberleninka, OpenAIRE,
CNKI, DOAJ, DOI, Exlibris, EZB, GBV/GVK,
Google Scholar, Index Copernicus, MIAR,
ROAD, SHERPA/RoMEO, WorldCat.

Журнал РIУ є мiжнародним академiчним
рецензованим виданням, що видається з
1999 р. i публiкує статтi англiйською, ро-
сiйською та українською мовами. Журнал
виходить чотири рази на рiк, включений до
перелiку наукових фахових видань Украї-
ни, в яких можуть публiкуватися резуль-
тати дисертацiйних робiт на здобуття нау-
кових ступенiв доктора i кандидата фiзико-
математичних та технiчних наук. Важливою
особливiстю журналу є те, що статтi публi-
куються i рецензуються безкоштовно для
авторiв, а читачi мають вiльний он-лайн до-
ступ до повнотекстових публiкацiй. Бiльш
детальну iнформацiю про журнал можна
отримати на сайтi http://ric.zntu.edu.ua/.

Оскiльки закордоннi та нацiональнi фон-
ди, що фiнансують науковi дослiдження,
суттєву увагу звертають на наявнiсть у ав-
торiв запитiв на науковi проекти публiкацiй
у iндексованих у WoS виданнях, входжен-
ня журналу "Радiоелектронiка, iнформатика,

управлiння"до цiєї бази значно пiдвищить
можливостi авторiв журналу на отримання
мiжнародних i нацiональних грантiв на про-
ведення наукових дослiджень.

Завдяки тому, що члени редколегiї жур-
налу беруть участь у виконаннi мiжнародно-
го проекту "Центри передового досвiду для
молодих учених"програми Темпус, фiнансо-
ваної Європейським Союзом (Ref. No. 544137-
TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES), в
ЗНТУ було створено навчальний посiбник
авторiв С.О. Субботiна та А.О. Олiйника
«Handbook on the writing, formatting, revi-
ew, analysis and publication of scientific works
= Справочник по подготовке, оформлению,
рецензированию, анализу и публикации на-
учных работ = Довiдник з пiдготовки, оформ-
лення, рецензування, аналiзу та публiкацiї
наукових праць». Книга мiстить система-
тизований виклад матерiалу з написання,
оформлення, та подання наукових робiт до
друку у наукових виданнях, а також огляд
стандартiв оформлення бiблiографiчних по-
силань. Розглянуто питання авторської та
редакцiйної етики. Наведено принципи ре-
цензування i аналiзу наукових публiкацiй.
Дано поради щодо пiдготовки наукових робiт
до презентацiй на публiчних заходах. Вида-
ння призначене для студентiв, аспiрантiв i
науково-педагогiчних спiвробiтникiв вищих
навчальних закладiв та науково-дослiдних
установ.

Сергiй Субботiн,
д.т.н., професор, заступник головного

редактора журналу РIУ, завiдувач кафедри
програмних засобi ЗНТУ.
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ПАМ‘ЯТI ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА КРИЩУКА

Колектив За-
порiзького нацiо-
нального технiчного
унiверситету зазнав
тяжкої втрати. На
69-му роцi з жит-
тя пiшов завiдувач
кафедри iнформа-
цiйних технологiй
електронних засобiв,
академiк Мiжнародної
комп‘ютерної акаде-
мiї наук, професор
Крищук Володимир
Миколайович.

Яскрава особистiсть, талановитий
педагог та вчений, за своє плiдне життя
вiн гiдно розвинув науковi та освiтнi на-
прямки кафедри, виховав цiлу плеяду
науковцiв.

Володимир Миколайович Крищук у
1970 р. закiнчив факультет електронної
технiки Запорiзького машинобудiвного
iнституту iм. В.Я.Чубаря. Пiсля навчан-
ня в аспiрантурi Московського iнсти-
туту електронного машинобудування
та блискучого захисту дисертацiї пiд
керiвництвом професора Ю.М. Кофа-
нова, Володимир Миколайович очолив
кафедру конструювання та технологiї
виробництва радiоапаратури у рiдному
вузi.

З цього часу вiн активно пiдтриму-
вав спiвпрацю кафедри з провiдними
пiдприємствами нашого регiону, впро-
ваджував новi iнформацiйнi технологiї

в навчальний процес,
заснував наукову
школу з автомати-
зацiї проектування
радiоелектронних
апаратiв. Науково-
дослiднi роботи
проводились за
широким колом на-
прямкiв: механiчнi
впливи, надiйнiсть,
тепловi режими в
радiоелектронiцi,
НВЧ-технiка та

мiкропроцесорнi системи. Пiд ке-
рiвництвом професора Володимира
Миколайовича Крищука захищено
8 кандидатських дисертацiй. Вiн є
автором бiльш нiж 100 наукових праць,
у тому числi двох пiдручникiв.

За свою невтомну та результатив-
ну працю Володимир Миколайович був
нагороджений Нагрудним знаком «Вiд-
мiнник освiти України» в 1998 роцi та
Нагрудним знаком «За науковi досягне-
ння» в 2007 роцi.

У наших серцях Володимир Микола-
йович назавжди залишиться як чуйна,
щира людина, iнiцiатор творчих пошу-
кiв, справедливий та мудрий керiвник,
що надихав на працю, веселий та ща-
сливий чоловiк.

Ректорат, профком ЗНТУ, факультет
радiоелектронiки та телекомунiкацiй,

колектив кафедри «Iнформацiйнi
технологiї електронних засобiв»

ТЕРМIНИ В НАУКОВIЙ КОМУНIКАЦIЇ

Це назва XIII Мiжвузiвської науко-
вої конференцiї до Дня української пи-
семностi та мови i 116-ої рiчницi ЗНТУ.
Її проведено на базi кафедри украї-
нознавства та ЗМП гуманiтарного фа-
культету в рамках Днiв науки в Украї-
нi. Восьмого листопада вже традицiй-
ну студентську конференцiю вiдкрила
її куратор i засновник – доцент Гали-
на Сергiївна Онуфрiєнко, наголосивши,
що для нацiї мова – гарант на вiчнiсть,
це її генетичний код, це її iсторiя, суча-
сне i майбутнє, та цiкаво поiнформува-
ла про новi факти з iсторiї української
мови, її наукового стилю та термiноло-
гiї.

Цьогорiчна конференцiя стала осо-
бливою: Україна вдвадцяте вiдзначає
це свято, осяяне й ювiлейними дата-
ми 2016-го року – 160-рiччям вiд дня
народження генiального українського
письменника i науковця Iвана Фран-
ка та 80-рiччям професора Людмили
Симоненко, вiдомого сучасного лекси-
кографа, заступника комiтету наукової
термiнологiї НАН України.

Конференцiя проходила з 8 по 10
листопада. Працювали i пленарне, i три

секцiйнi засiдання, i «круглий стiл».
Конференцiя вразила своїми масшта-
бами: взяли участь викладачi i сту-
денти I-V курсiв з 9 українських ви-
шiв (ЗНТУ, ЗНУ, ЗДМУ, ХНА; КНУ
iм. Т.Г.Шевченка, НАВСУ; ДНУ iм.
О.Гончара, ДДУВС; КНУ; ЛДУВС), за-
слухано й обговорено 57 доповiдей, у
тому числi i стендових. Усього понад
350 студентiв виявили iнтерес до про-
блематики конференцiї, серед них бу-
ли студенти з усiх факультетiв ЗНТУ,
а найбiльше з ГФ, ЕФ, РТФ, СН,
МТУ,ФЕУ, КНТ.

Цю традицiйну конференцiю смiли-
во можна назвати унiкальною, бо в За-
порiжжi саме наш унiверситет щорi-
чно згуртовує студентiв i викладачiв
з рiзних регiонiв України та навiть з-
за кордону (Польща, Нiмеччина) для
обговорення актуальних проблем укра-
їнської наукової мови. Конференцiя як
дiйсно патрiотична подiя мала великий
просвiтницький i духовний потенцiал.

Алiна Лазунько,
провiдний фахiвець вiддiлу наукової

роботи студентiв ЗНТУ

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет оголошує

конкурс
на замiщення посад:

оголошується конкурсний вiдбiр
на посаду проректора ЗНТУ з
науково-педагогiчної роботи та ви-
ховання студентiв. У конкурсi
можуть брати участь громадяни
України, якi вiльно володiють укра-
їнською мовою, мають науковий
ступiнь та вчене звання, науково-
педагогiчний стаж не менш як 10
рокiв та не пiдпадають пiд обмеже-
ння, якi визначенi частиною дру-
гою статтi 42 Закону України «Про
вищу освiт». Термiн подачi заяв –
один мiсяць вiд дня опублiкування
оголошення. До заяви додаються
документи вiдповiдно Положенню
про порядок призначення на поса-
ду та звiльнення з посади проре-
кторiв ЗНТУ, затвердженого вче-
ною радою ЗНТУ (протокол №3 вiд
02.11.2015 р.) Документи надсила-
ти на адресу: 69063, м. Запорiж-
жя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ,
секретаревi спецiальної конкурсної
комiсiї. Телефон для довiдок: (061)
76-98-475.

. завiдувача кафедри
«Фiнанси, банкiвська
справа та страхуван-
ня»

– 1;

. завiдувача кафедри
«Спецiальна освiта та
реабiлiтологiя»

– 1;

. завiдувача кафедри
«Електричнi та елек-
троннi апарати»

– 1;

. завiдувача кафедри
«Електропривод та
автоматизацiя проми-
слових пiдприємств»

– 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць
вiд дня оголошення конкурсу в га-
зетi. Документи подаються на iм’я
ректора унiверситету. Заяву перед
поданням необхiдно зареєструвати
у вiддiлi дiловодства унiверситету.
Адреса унiверситету: 69063, м. За-
порiжжя, вул. Жуковського, 64
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НАША ГОРДIСТЬ!

15 листопада 2016 року у легендар-
нiй 381 аудиторiї вiдбулася зустрiч рек-
тора Сергiя Бєлiкова iз кращими сту-
дентами «Машинки» з нагоди Мiжнаро-
дного дня студентiв та 116-ої рiчницi
ЗНТУ.

Аудиторiя була наповнена повнiстю.

Десятки молодих людей iз запаленими
в очах вогниками зацiкавлено спогля-
дали всiх i все. Нам розказали про iсто-
рiю нашого унiверситету, про традицiї
«Машинки», а також зробили короткий
екскурс в iсторiю, розказавши, як був
започаткований Мiжнародний день сту-
дентiв.

Крiм того, повiдомили про розiграш
квиткiв на прем‘єру фiльму «Фантасти-
чнi звiрi i де їх шукати». Умови конкур-
су дуже простi та класнi.

Переможцi змогли отримати по 2
квитки, лише розмiстивши в соцiаль-
нiй мережi фото на фонi трьох вишiв iз
хештегами.

Пiзнiше вiдбулося нагородження
студентiв за активну роль у життi унi-
верситету. Менi дуже сподобалося, як
дружно всi машинкiвцi пiдтримували
один одного.

Василина Гав‘як,
ГП 416

ВIДКРИТТЯ МIСЬКОЇ ПЕРШОСТI СЕРЕД АМАТОРIВ У СПОРТКОМПЛЕКСI ЗНТУ

Вiдкриття мiської баскетбольної першо-
стi вiдбулось у спорткомплексi Запо-
рiзького нацiонального технiчного унi-
верситету другого листопада. Баскет-
больний клуб «ЗАПОРIЖЖЯ-2-ЗНТУ»
змагався з командою Мелiтопольського
державного педагогiчного унiверситету

(далi – МГПУ).

Чемпiонат Запорiжжя з баскетболу се-
ред чоловiчих команд – значуща подiя.
Спортсменiв аматорської баскетбольної
лiги привiтав заступник мiського голо-
ви Анатолiй Пустоваров:

«Вiдкриття мiського чемпiонату – це ви-
яв необхiдностi великого спорту, це пiд-
тримка владою. Подiбнi заходи дiйсно
необхiднi, адже залучають молодь до
спортивної сфери, мотивують надалi за-
хищати честь Запорiжжя на чемпiона-
тах рiзноманiтних рiвнiв. Взагалi, необ-
хiдно привчати до мистецтва спорту з
раннiх рокiв, – додав чиновник. – Без-
умовно, це допоможе досягнути бiльш

високих рiвнiв майстерностi, нiж про-
сто видовищнiсть гри. Приємно бачити
обласнi команди учасниками чемпiона-
ту. Бажаю насичених та справедливих
змагань!»

Переможцi та призери чемпiонату отри-
мають можливiсть взяти участь у Чем-
пiонатi України серед аматорських ко-
манд. «Звичайно, потрiбно розвивати
вiтчизняний баскетбол, адже без спор-
ту не iснує країни», – повiдомив прези-
дент федерацiї баскетболу Запорiзької
областi Валерiй Елькiнсон.

Олексiй Дiтчук,
М 113

«МАШИНКIВСЬКI» СПОРТСМЕНИ ЗНОВУ НА ВИСОТI!

27 – 30 жовтня вiдбувся чемпiонат
свiту з гирьового спорту в Туринi, Iта-
лiя.

Михайло Давиденко, майстер
спорту України, студент Iнженерно-
фiзичного факультету (IФ-224), посiв
1 мiсце серед юнiорiв 22-х рокiв у вазi
бiльше 90 кг, 2-е мiсце у команднiй
естафетi серед чоловiкiв i 4 мiсце серед
чоловiкiв у тiй же вазi.

Спортсмен тренується в збiрнiй ко-
мандi ЗНТУ з гирьового спорту

пiд керiвництвом старших виклада-
чiв кафедри «Фiзичної культури, олiм-
пiйських i не олiмпiйських видiв спор-
ту» ФКОНВС: Журавльова Юрiя Генна-
дiйовича та Ремешевського Олександра
Володимировича.

Рiдний унiверситет пишається Ми-
хайлом, який ув котрий раз пiдтвер-
джує мiць запорiзьких хлопцiв на та-
кому високому рiвнi! Бажаємо нашому
гирьовику нових звершень та успiхiв!

Прес-служба профкому студентiв ЗНТУ
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