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В I ТА Н Н Я !

Дорогi студенти, аспiранти, викладачi та працiвники
Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету!

Щиро вiтаємо вас iз Новим роком i Рiздвом Христовим! Миру,
здоров‘я, успiхiв та нових звершень у Новому 2017 роцi!

Вiтаємо колектив Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету, що посiв почесне III мiсце
в рейтингу «Кращi ВНЗ Пiвденного регiону України»!

За матерiалами сайту osvita.ua.
Опублiковано консолiдований рейтинг ВНЗ України – 2016 – Освi-

та.UA
Консолiдований рейтинг вищих навчальних закладiв України в

2016 роцi включає 269 ВНЗ III-IV рiвнiв акредитацiї, а також 7 пiд-
рейтингiв ТОП-10: «Кращi класичнi унiверситети України», «Кращi
приватнi ВНЗ», «Кращi київськi ВНЗ», «Кращi ВНЗ регiонiв України»,
«Кращi педагогiчнi ВНЗ», «Кращi медичнi унiверситети України», а
також кращi навчальнi заклади областей України.

Вихiдними даними для складання консолiдованого рейтингу ви-
щих навчальних закладiв України, стали найбiльш авторитетнi серед

експертiв i ЗМI рейтинги унiверситетiв, оприлюдненi в 2016 роцi: «Топ-200 Україна», «Scopus» та
«Webometrics», кожен з яких використовує рiзнi критерiї оцiнювання вищих навчальних закладiв.

Деталi за посиланням: http://osvita.ua/vnz/rating/25758/
Ректорат, профкоми

«М И К О Л А Й Ч И К И» I З З Н Т У

16.12.2016 студенти-волонтери
ЗНТУ завiтали з нагоди до Дня Святого
Миколая до Запорiзької громадської
мiської асоцiацiї батькiв дiтей-iнвалiдiв
та iнвалiдiв з дитинства «Надiя».

Не лише студенти готувалися до
цього свята, але й дiти. Всi були в
карнавальних костюмах, що було ду-
же приємно i ще бiльше створювало

атмосферу свята. Перед виступом на-
ших студентiв прозвучали привiтання
дiток з Православного дитячого будин-
ку «Надiя».

Нашi волонтери створили справжню
казку дiтям, поздоровили зi святом, по-
бажали багато приємного, привезли по-
трiбнi їм речi, книжки, iграшки та со-
лодкi подарунки.

P.S. Це тiльки початок... Ми сподiва-
ємося,що ще неодноразово завiтаємо до
Запорiзької громадської мiської асоцiа-
цiї батькiв дiтей-iнвалiдiв та iнвалiдiв з
дитинства «Надiя». I будемо спiвпрацю-
вати! Добрi справи нiколи зайвими не
бувають, особливо якщо вони вiд серця!

Тетяна Рашевська,
РТ 412
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ГАЛА-КОНЦЕРТ «СТУДЕНТСЬКОЇ ОСЕНI»

Незважаючи на те, що вже незаба-
ром Новий рiк, осiнь все ще нагадує
нам про себе. 15 грудня в актовiй за-
лi ЗНТУ вiдбувся гала-концерт «Сту-
дентської осенi» 2016 року. Найкращi
номери вiд переможцiв рiзноманiтних
номiнацiй на однiй сценi – це щось не-
ймовiрне.

Якщо вам в життi не вистачає есте-
тичного задоволення – просто приходь-
те подивитися на наших студентiв. Пiс-
ля всiх виступiв на сцену вийшов голо-
ва профкому студентiв ЗНТУ Андрiй
Iванченко. «Все талантливые студенты
и преподователи собрались сегодня на
этой сцене. На самом деле это и есть
«Машинка». Таланты рождаются в сте-
нах этого университета» – пiдсумував
вiн. Пiсля цього розпочалося нагоро-
дження переможцiв численних номiна-
цiй: «Кращий фольклорний обряд i на-
родний танець», «Солiст-вокалiст», «Не-
традицiйний оригiнальний жанр», «На-
родна пiсня», «Художнє читання» та ба-
гато iнших.

Коли номiнацiї закiнчились, на сце-
ну вийшов ректор ЗНТУ Белiков Сер-
гiй Борисович i оголосив головних пе-
реможцiв конкурсу. Приз глядацьких
симпатiй заслужено завоював Iнститут
управлiння i права. Третє мiсце посiв
Iнститут iнформатики та радiо елек-
тронiки, друге – Машинобудiвний iн-
ститут. А перше мiсце посiв Фiзико-
технiчний iнститут. Кращi номери вiд-
значенi грамотами, а переможцi – пере-
хiдними кубками та заохочувальними

грошовими сертифiкатами. Вiтаємо пе-
реможцiв!

Фiнальний етап конкурсу не тiльки
допомагає зiбрати на однiй сценi найта-
лановитiших студентiв рiзних факуль-
тетiв. Вiн викликає в учасникiв i гля-
дачiв справжнi емоцiї: щирi сльози ра-
достi вiд перемоги або розпач поразки
чи несправедливостi суддiв – байдуже.
Цi емоцiї неможливо пiдробити. Але не
забуваймо справжнє завдання конкур-
су. На мiй погляд, сенс «Студосенi» –
розкрити таланти студентiв, допомог-
ти розкрити свiй потенцiал, розправити
крила, а не ламати їх. Сподiваюся, що
«Студвесна» буде не менш захопливою.

Тетяна Коляда,
МТУ 216

55 РОКIВ ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ

16 лютого 2016 року вiдбулося свя-
ткування з нагоди 55-рiчницi заснуван-
ня електротехнiчного факультету.

Електротехнiчний факультет був ор-
ганiзований у 1961 роцi, коли гостро
постала проблема нестачi спецiалiстiв
електротехнiчного профiлю, яких по-
требували заводи «Запорiжтрансфор-
матор», «Запорiжсталь«, «Днiпроспец-
сталь», «Перетворювач», високовольтної
апаратури, феросплавний, алюмiнiєвий,
електроапаратний, авiамоторний та iн-
шi.

Зростання потужностей проми-
слових пiдприємств безпосередньо
пов‘язане з електропостачанням, а
це означало, що без будiвництва за-
порiзьких ТЕЦ та АЕС, другої чер-
ги Днiпрогесу не обiйтися. Для цих
електровелетнiв були вкрай потрi-
бнi iнженери-електрики та iнженери-
електромеханiки.

Тому в машинобудiвному iнститутi
створили електротехнiчний факультет.
Всi цi роки факультет успiшно зростав
i розвивався.

Зараз на факультетi 7 кафедр, з
яких 4 –випусковi, профiлюючi.

Факультет готує бакалаврiв, спецi-
алiстiв та магiстрiв за спецiальнiстю
141 – Електротехнiка, електроенерге-
тика та електромеханiка за шiстьома
освiтнiми програми: «Електричнi апа-
рати», «Електричнi машини», «Електро-
механiчнi системи автоматизацiї та еле-
ктропривод», «Електротехнiчнi систе-
ми електроспоживання», «Електроме-
ханiчне обладнання енергоємних виро-
бництв», «Енергетичний менеджмент».

Електротехнiчний факультет – один
з найчисленнiших у ЗНТУ: тут одноча-
сно навчається понад 2000 студентiв –
на денному та заочному вiддiленнi.

Понад 80 вiдсоткiв викладачiв фа-
культету – його випускники.

За 55 рокiв факультет випустив по-
над 10 тисяч спецiалiстiв електротех-
нiчного профiлю. Чимало з них очо-
люють пiдприємства, виробничi фiрми,
установи, примножуючи високий iмiдж
свого факультету, своєї «машинки» не
тiльки на вiтчизняних пiдприємствах,
а й далеко за межами України.

З 2015 року факультет очолює моло-
дий, але вже досвiдчений декан –к.т.н.,
доц. Антонов М.Л. З його iнiцiативи в
2016 роцi вперше видiлено в самостiй-
ну секцiю науковi роботи студентiв з
напрямку «Електрична iнженерiя». На
перший етап було подано понад 60 робiт.
З них на другий етап було висунуто 18
робiт, 3 з яких посiли перше мiсце, 6 –
друге мiсце, а 9 – третє мiсце. Члени
конкурсної комiсiї вiдзначили кiлькiсть
робiт досить високого рiвня.

Деканат i кафедри постiйно пiдтри-
мують дiловi контакти з промислови-
ми велетнями нашого мiста: «Запорiж-
трансформатор», «Запорiзький завод ви-
соковольтної апаратури», «Днепроенер-
го», «Запорiжсталь», «Мотор Сiч» та iн-
шими пiдприємствами. Цi зв‘язки спри-
яють поглибленню навчального проце-
су, поновленню матерiально-технiчної
бази.

У днi святкування 55-рiчного ювi-
лею з рiзних мiст нашої країни та рiз-
них країн свiту надiйшли вiтання та
побажання нових перемог усiм спiвро-
бiтникам та студентам факультету. Так
тримати, друзi!

Володимир Козлов,
заступник декана ЕТФ
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У МУЗЕЇ IСТОРIЇ ТЕХНIЧНОГО ПРОГРЕСУ ЗНТУ – НОВИЙ ЦIННИЙ
ЕКСПОНАТ!

Своє життя музей розпочав 16 ли-
стопада 2016 року. На свято з нагоди
вiдкриття з‘їхалося багато гостей – ви-
пускникiв «машинки» рiзних рокiв. Се-
ред них сивочола, вiдома не тiльки в
Запорiжжi, але й далеко за його межа-
ми людина – Кравчун Степан Iванович.
На його долю випав складний цiкавий
шлях. Ми бiльше знаємо його як гене-
рального директора заводу «Комунар»,
сьогоднi це – ЗАЗ.

Дiзнавшись про те, що ми дуже хо-
тiли б увiчнити пам‘ять нашого рiдно-
го автомобiля «Запорожець», пообiцяв
нам його подарувати. I ось диво! Через
день пiсля зустрiчi пролунав дзвiнок:
«Приймайте гостя! До вас їде мiй «За-
порожець». Сьогоднi вiн у нас. Але, ви-
явилося, вiн такий новенький, чистень-

кий, гарненький, що його просто шкода
ставити на п‘єдестал на вулицi!

На склi автомобiля невеличкий пла-
кат: «Рiднiй «машинцi» вiд випускни-
кiв: Кравчуна Степана Iвановича – 1965
рiк випуску, Кравчун Наталiї Степанiв-
ни – 1985 року випуску, Кравчун Те-
тяни Степанiвни – 1985 року випуску,
Кравчуна Олексiя Степановича – 1994
випуску».

Постала нова проблема – куди по-
ставити цей цiнний експонат? Думаємо,
сперечаємося. . .

Але головне, не перестаю дивува-
тися нашим людям. Спасибi, Степане
Iвановичу, за Ваше чуйне добре серце!

Наталiя Деркач,
завiдувач лабораторiї-музею

«МОЛОДIЖНИЙ СПЕЦПIДРОЗДIЛ «ЩИТ» ОТРИМАВ ВIДЗНАКИ

Сьогоднi на теренах України вже
нема свята Дня мiлiцiї України, яке
вiдзначалося нашими правоохоронця-
ми 20 грудня. Замiсть нього, почина-
ючи вже з цього року, вiдзначають 4
серпня День Нацiональної полiцiї Укра-
їни.

Але цьогорiчнi дати в країнi є зна-
ковими, тому напередоднi вiдзначання
25-ої рiчницi МВС України по всiй кра-
їнi вiдбулася низка заходiв, де було вiд-
значено дiяльнiсть громадських орга-
нiзацiй, якi сприяють роботi правоохо-
ронних органiв.

У перелiку вiдзначених було й гро-
мадське формування з охорони громад-
ського порядку «Молодiжний спецпi-
дроздiл «ЩИТ», яке вже майже 22 ро-
ки працює в Запорiзькому нацiональ-
ному технiчному унiверситетi. Його ко-
мандир Дєвочкiн Василь Федорович за
значний особистий внесок у змiцнен-
ня законностi та правопорядку, сумлiн-
не та бездоганне служiння українсько-

му народовi, спрямованi на розвиток
i утвердження суверенiтету Держави
був нагороджений нагрудним знаком
Нацiональної полiцiї України «Гiднiсть
та честь» та однiєю з найвищих не-
державних всеукраїнських нагород –
орденом «За розбудову України». На-
городження було здiйснено за подан-
ням Олександрiвського вiддiлку полiцiї
та громадського формування з охоро-
ни громадського порядку «Молодiжний
спецпiдроздiл «ЩИТ».

Також беручи до уваги бiльш нiж
20 рiчну плiдну спiвпрацю з правоохо-
ронними органами, органами мiсцево-
го самоврядування та великою кiлькi-
стю вiдзнак за бездоганну роботу гро-
мадське формування з охорони громад-
ського порядку «Молодiжний спецпi-
дроздiл «ЩИТ» було прийнято колек-
тивним членом до складу Всеукраїн-
ської громадської органiзацiї «Спiлка
ветеранiв та працiвникiв силових стру-
ктур України «ЗВИТЯГА», що засвiд-
чило вiдповiдне свiдоцтво та нагрудний
знак.

Вiтаємо членiв МСП «ЩИТ» та їх
командира з отриманими вiдзнаками
та бажаємо подальшої плiдної роботи
задля змiцнення правопорядку в мiстi
Запорiжжi.

Прес-служба профкому студентiв

ПРО ПIЛЬГИ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Спецiалiсти Громадського центру до-
помоги населенню провели лекцiйно-
консультацiйний захiд у Запорiзькому
нацiональному технiчному унiверситетi
30-го листопада.

Лектор розпочав промову з пояснен-
ня мети органiзацiї: психологiчна та юри-
дична допомога вимушеним переселен-
цям, матерям-одиначкам, сиротам, дiтям
учасникiв АТО.

Спецiалiст з юриспруденцiї Олена
розповiла про найактуальнiшi пiльги,
якими необхiдно користуватися. Напри-
клад, право на безкоштовне проживання
в гуртожитку для осiб, батьки яких бе-
руть участь в АТО.

Студенти запитували про байдуже
ставлення адмiнiстрацiй до права особ-
ливих категорiй населення на стипендiю,
про можливiсть безкоштовного навчання
на базi ВНЗ тощо. Вирiшення проблеми,
за словами спецiалiстiв, криється у пи-
сьмових запитах до адмiнiстрацiй. Саме
письмова форма вiдповiдi має юридичну
силу для подальших дiй.

Крiм того, якщо Ви потребуєте кон-
сультацiї з приводу вищезазначених пи-
тань, завжди можна звернутися до спецi-
алiстiв комiсiї соцiального захисту проф-
кому студентiв ЗНТУ – аудиторiя 405
(четвертий поверх головного корпусу
ЗНТУ) – за пiдтримкою i допомогою.

Олексiй Дiтчук,
М 113

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурсний

вiдбiр на замiщення посади:

. директор Запорiзького ко-
леджу радiоелектронiки

–1.

У конкурсному вiдборi можуть брати
участь громадяни України, якi вiльно во-
лодiють українською мовою, мають нау-
ковий ступiнь та/або вчене (почесне) зва-
ння вiдповiдно до профiлю коледжу або
мають стаж педагогiчної роботи у вищо-
му навчальному закладi не менше 10 ро-
кiв. Особи, якi бажають взяти участь у
конкурсному вiдборi додають до заяви до-
кументи вiдповiдно Положенню про обра-
ння та прийняття на роботу науково-
педагогiчних працiвникiв Запорiзького на-
цiонального технiчного унiверситету.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Документи
подаються на iм’я ректора унiверситету.
Заяву перед поданням необхiдно зареє-
струвати у вiддiлi дiловодства унiверси-
тету. Адреса унiверситету: 69063, м. Запо-
рiжжя, вул. Жуковського, 64
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ВIЛ-IНФЕКЦIЯ – ПРОБЛЕМА ЛЮДСТВА

Останнiм часом ВIЛ-iнфекцiя (вiрус
iмунодефiциту людини) та її кiнцева
стадiя СНIД (синдром набутого iмуноде-
фiциту) є однiєю з найважливiших про-
блем людства. За двадцятилiтню iсто-
рiю iснування захворювання на нашiй
планетi ВIЛ-iнфекцiя вразила близько
55 млн. та забрала життя майже 21,8
млн. чоловiк.

Переважна бiльшiсть ВIЛ-
iнфiкованих зареєстрована серед групи
осiб у вiцi вiд 20 до 29 рокiв та вiд 30
до 39 рокiв. Поширенiсть ВIЛ/СНIДу в
Українi характеризується переважною
вразливiстю молодi (15-28рокiв). Се-
ред усiх ВIЛ-iнфiкованих протягом
останнiх рокiв спостерiгається високий
вiдсоток пiдлiткiв: 2,2-4,4%, що зна-
чно перевищує аналогiчнi показники в
країнах Захiдної Європи (0,5-0,7%).

ВIЛ поширюється трьома шляхами:
через кров споживачiв iн‘єкцiйних нар-
котикiв, через статевi стосунки, вiд хво-
рої матерi до дитини.За останнi два ро-
ки збудник захворювання активно по-
ширюється через статевi стосунки.

ЩО ТАКЕ БЕЗПЕЧНИЙ СЕКС?

Пiд безпечним сексом розумiють
секс, який не приводить до заражен-
ня на СНIД, венеричних хвороб i до
небажаної вагiтностi. Однак говорити
про те, що секс може бути абсолютно
безпечним, — не зовсiм коректно. Мо-
ва може йти лише про бiльш безпечий
секс. Стосовно до СНIДу вiн зводиться
до такого:

вiдмова вiд нерозбiрливих статевих
зв‘язкiв з багаторазовою змiною ста-
тевих партнерiв;
утримання вiд випадкових статевих
зв‘язкiв;

обов‘язкове користування презерва-
тивом;
наявностi тiльки одного надiйного
партнера у випадку дошлюбного ста-
тевого життя;
подружня вiрнiсть.

ПРОГНОЗИ СНIДУ

Спецiалiсти ВООЗ стверджують, що
на початку 90-х рокiв загальна кiль-
кiсть хворих на СНIД перевищує 1 млн.
чоловiк, а в кiнцi 90-х рокiв досягла
2—З млн., на початок 2000 року — до 10
млн.

Пандемiя СНIДу в найближчi 20—30
рокiв знищить половину населення зем-
ної кулi.

ЩО ПОВИННО НАСТОРОЖИТИ:

збiльшення лiмфатичних вузлiв, при-
чому практично одномоментно у кiль-
кох мiсцях: на шиї, у лiктьових зги-
нах, пiд руками, у паху i т. д.;
прогресуюча втрата ваги — понад 10
процентiв, незважаючи на збережен-
ня колишнього режиму харчування;
частi гнiйнi i запальнi ураження сли-
зової рота, шкiри, статевих органiв;
тривалий розлад випорожнення (по-
над 1 мiсяць); пiдвищена температу-
ра, що тримається бiльш як мiсяць
без будь-якої причини.

СНIД НЕ ПЕРЕДАЄТЬСЯ:

через рукостискання;
через поцiлунок;
через їжу;
через предмети домашнього вжитку;
при купаннi в басейнi, душi;
через спортивнi предмети;
через спiлкування з домашнiми тва-
ринами;
через укуси комах;
при доглядi за хворими.

Вiрус iмунодефiциту людини не про-
никає в органiзм при побутових контак-
тах.

Отже, зараз уже багатьом ясно, що
СНIД – одна з найважливiших i трагiч-
них проблем, що виникли перед всiм
людством наприкiнцi ХХ столiття. I
справа не тiльки в тiм, що у свiтi вже
зареєстрованi багато мiльйонiв iнфiко-
ваних ВIЛ i бiльше 200 тисяч уже заги-

нуло, що кожнi п‘ять хвилин на земнiй
кулi вiдбувається зараження однiєї лю-
дини.

СНIД – це складна наукова пробле-
ма. Дотепер невiдомi навiть теоретичнi
пiдходи до рiшення такого завдання, як
очищення генетичного апарату клiтин
вiд чужорiдної (зокрема, вiрусної) iн-
формацiї. Без рiшення цiєї проблеми не
буде повної перемоги над СНIДом. А та-
ких наукових питань це захворювання
поставило багато...СНIД – це найтяжча
економiчна проблема. Змiст i лiкування
хворих й iнфiкованих, розробка й ви-
робництво дiагностичних i лiкувальних
препаратiв, проведення фундаменталь-
них наукових дослiджень i т.д.

Уже зараз коштують мiльярди дола-
рiв. Досить непроста й проблема захис-
ту прав хворих СНIДом й iнфiкованих,
їхнiх дiтей, рiдних i близьких. Важко
вирiшувати й психосоцiальi питання,
що виникли у зв‘язку iз цим захворю-
ванням.СНIД – це не тiльки проблема
лiкарiв i працiвникiв охорони здоров‘я,
але й учених багатьох спецiальностей,
державних дiячiв й економiстiв, юри-
стiв i соцiологiв.

Усi повиннi знати й розумiти, що
СНIД увiйшов з нами в XXI столiття. I
для того, щоб вижити, зменшити ризик
зараження й поширення захворюван-
ня, якнайбiльше людей у всiх країнах
повиннi багато чого знати про СНIД –
про розвиток i клiнiчнi прояви захворю-
вання, його профiлактику й лiкуваннi,
догляд за хворими, психотерапiю хво-
рих й iнфiкованих.

Вiкторiя Пiдлубна,
лiкар-гiнеколог КЗОЗ «Студентська
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