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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

М IЖН А Р ОД Н И Й Ж I Н ОЧ И Й Д Е Н Ь 8 Б Е Р Е З Н Я !

Шановнi жiнки!
Вiтаємо вас з Мiжнародним жiночим днем 8 Березня!

Щиро бажаємо вам успiхiв, здоров‘я та енергiї. Нехай кожен новий день буде
наповнений радiстю перемог, а у ваших родинах панує любов й злагода.

Щастя вам, добра i краси!

Ректорат. Профкоми

ВIЗИТ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦIЇ ДО ЗНТУ

У рамках угоди про спiвробiтництво

9-10 лютого Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет вiдвiдала делега-
цiя унiверситету економiки м. Бидгощ,
Польща, у складi :
Олександр Скалiй – директор iнсти-
туту здоров‘я та спорту;
Єржi Руткiвський – президент кла-
стера «Європа на Сходi».
У ходi вiзиту вiдбулася зустрiч з ке-

рiвництвом Запорiзького нацiонально-
го технiчного унiверситету, а також зi
студентами та викладачами факульте-
ту управлiння фiзичною культурою та
спортом ЗНТУ. Пiд час зустрiчi обгово-
рювалися питання:
навчання студентiв факультету

УФКС за програмами подвiйного дип-
ломування; itemнауково-педагогiчнi
стажування викладачiв i студентiв
факультету УФКС;
спiвробiтництво в рамках мiжнаро-
дної науково-дослiдної теми «Пер-
спективнi напрямки пiдвищення яко-
стi професiйної пiдготовки фахiвцiв
фiзичної культури i спорту».
Була досягнута домовленiсть про

спiвпрацю за вказаними напрямками.
Гостi ознайомилися з унiверситетом,

зокрема вiдвiдали музей ЗНТУ.

Василь Мазiн,
зав. кафедри УФКС

НОВI ГОРИЗОНТИ ДЛЯ СТУДЕНТIВ IT-СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ

У межах мiжнародного про-
екту «Центри передового досвiду
для молодих учених» (CERES, ре-
єстр. №544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-
TEMPUS-JPHES) програми «Темпус»
Європейського Союзу та договорiв про
спiвпрацю, 28 лютого 2017 р. на кафедрi
програмних засобiв вiдбулася зустрiч
студентiв 4 курсу спецiальностей 121
«Iнженерiя програмного забезпечення»
та 122 «Комп‘ютернi науки та iнфор-
мацiйнi технологiї» iз представниками
провiдних IT-компанiй Запорiзького
регiону.

Представник компанiї «Light IT»
А. Iгнашова розповiла про вимоги рин-
ку працi до майбутнiх IT фахiвцiв, на-
прями роботи компанiї, можливостi для
проходження переддипломної практи-
ки, дипломування та подальшого пра-
цевлаштування студентiв i випускни-
кiв кафедри програмних засобiв ЗНТУ
на пiдприємствi. Студенти, що брали
участь у зустрiчi, отримали сувенiри

вiд компанiї та пропозицiї щодо безко-
штовного навчання на курсах з вивчен-
ня мов програмування та технологiй
розроблення веб-сайтiв, якi користу-
ються значним попитом на ринку працi
в Українi та за кордоном.

Директор Громадської органiзацiї
(ГО) «ЗНСО» Ю. Олiйник (до речi, ко-
лишнiй випускник кафедри програм-
них засобiв) розповiв про цiкавi науко-
ємнi проекти, що виконуються спiльно
з канадськими партнерами та пропону-
ються до спiвпрацi з ЗНТУ.

Дуже цiкавою виявилася пропози-
цiя ГО «ЗНСО» провести спiльно iз
ЗНТУ конкурс студентських робiт i
проектiв за програмою «Smart City»

(«Розумне мiсто») на базi кафедри про-
грамних засобiв у межах «Тижня нау-
ки» ЗНТУ за науково-методичної пiд-
тримки мiжнародного проекту «Центри
передового досвiду для молодих уче-
них» програми «Темпус» Європейського
Союзу, виконуваного в ЗНТУ.

Для участi в конкурсi з 01.03.2017
до 05.04.2017 потрiбно подати заявку на
сайтi «ЗНСО» http://smartcity.znso.org,
де потрiбно описати iдею / проект, що
матиме вiдношення до програми «Smart
City». Вiдiбранi iдеї / проекти мають бу-
ти захищенi авторами на «Тижнi науки»
ЗНТУ у перiод 17-22 травня 2017 р. як
доповiдi на секцiї кафедри програмних
засобiв. Урочисте оголошення резуль-
татiв конкурсу та нагородження пере-
можцiв буде проведено за пiдсумками
конкурсу.

Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв,

локальний со-координатор
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П I Д С У М К И М И Н УЛ О Г О Р О К У

Настав час пiдбити пiдсумки роботи
пiдроздiлiв ЗНТУ за 2016 рiк, згадав-
ши найяскравiшi моменти.

Iз гордiстю розповiв про iнститут
iнформатики i радiоелектронiки Дми-
тро Макарович Пiза. Три роки коле-
ктив IIРЕ працював над тим, аби жур-
нал «Радiотехнiка, iнформатика, управ-
лiння» iндексувався в мiжнароднiй базi
DOI. Тепер серед тисяч iнших журна-
лiв України наше наукове творiння вхо-
дить у топ-100 кращих! Нашi автори
роблять безцiнний внесок у розвиток
нацiональної освiти, власноруч створю-
ють її iсторiю. Традицiйнi конференцiї
також щороку вiдкривають потенцiал
нашого iнституту. У вереснi 2016 р. iн-
ститут iнформатики та радiоелектронi-
ки проводив VII Мiжнародну науково-
практичну конференцiю «Сучаснi про-
блеми i досягнення в галузi радiотехнi-
ки, телекомунiкацiй та iнформацiйних
технологiй».

Директор машинобудiвного iнститу-
ту Леонiд Йосипович Iвщенко також
подiлився з нами своїми досягнення-
ми. Цього року науковий колектив ка-
федри «Авiацiйнi двигуни» провiв три-
мiсячне стажування китайських пред-
ставникiв. 31 стажист пiд чуйним керiв-
ництвом 8 наших викладачiв опанували
300-годинну програму, аби пiдвищити
власну технiчну «грамотнiсть». Стажу-
вання в Польщi пройшли i нашi викла-
дачi – Дар‘я Ткач i Дмитро Павленко.

Вiдзначилися цього року i студенти-
машинобудiвники: молодь взяла актив-
ну участь у конкурсi «Авiатор» фонду
Бориса Колесникова. П‘ятiрка кращих
студентiв ЗНТУ посiла призовi мiсця й
отримала можливiсть вiдвiдати Мiжна-
родний авiацiйний салон у Великiй Бри-
танiї. Крiм того, нашi студенти є актив-
ними учасниками рiзноманiтних олiмпi-
ад з технiчних дисциплiн. Слiд також
сказати, що цього року була оновлена
та модернiзована технiчна база маши-
нобудiвного iнституту – за пiдтримки
АТ «Мотор Сiч» МI придбав 2 надточнi
металорiзальнi верстати.

Фiзико-технiчний iнститут, за сло-
вами Валентина Васильовича Луньова,
вiдзначився участю наших студентiв в
олiмпiадах з технiчних дисциплiн. У
командних та особистих залiках наша
молодь завжди посiдає призовi мiсця.
Не вiдстаючи вiд iнших iнститутiв, ФТI
бере активну участь у наукових конфе-
ренцiях та стажуваннях.

Поспiлкувались ми i з Валентиною
Миколаївною Зайцевою. Вона розповiла
про досягнення свого iнституту: iнсти-
тут управлiння i права цього навчаль-
ного року зустрiчав абiтурiєнтiв у скла-
дi чотирьох факультетiв. Гуманiтарно-
правовий факультет влiтку був подi-
лений на юридичний та факультет со-
цiальних наук. У складi юридично-
го факультету вiдкрито нову кафед-
ру «Загальноправовi i полiтичнi нау-
ки». На факультетi мiжнародного ту-
ризму та управлiння з’явилась нова
спецiальнiсть «Пiдпиємництво, торгiв-
ля та бiржова дiяльнiсть», а на факуль-
тетi управлiння фiзичною культурою
та спортом - «Логопедiя». Щорiчно по-
над 150 студентiв спецiальностi туризм
проходять стажування у провiдних тур-
операторiв та готелях Туреччини. 13
викладачiв IУП пройшли стажування в
унiверситетах Латвiї та Чехiї.

Цього року iнститут управлiння i
права вiдзначає 10-рiччя.

Петро Васильович Ґудзь, директор
економiко-гуманiтарного iнституту, по-
дiлився новиною: кафедра менеджмен-
ту нещодавно взяла участь у мiжна-
родному форумi «InCoForum-2016», де
вони разом з магiстрантами зустрiлися
з Прем‘єр-мiнiстром України Володими-
ром Гройсманом та бiльш нiж сорока
авторитетними експертами з усiх ку-
точкiв свiту, якi дiлилися своїм досвi-
дом.

Микола Васильович Дєдков розпо-
вiв про досягнення свого факультету за
цей рiк: «Найважливiшим є те, що ми
отримали лiцензiю на пiдготовку магiс-
трiв за двома спецiальностями, а саме
«Мiжнароднi економiчнi вiдносини» та
«Фiлологiя (германськi мови та лiтера-
тури, переклад включно, англiйська мо-
ва)». Також цього року нашi студенти
посiдали високi мiсця на конференцiях
та конкурсах.

У наступному роцi планується про-
ведення низки конференцiй, серед яких
– XII Всеукраїнська конференцiя на те-
му «Державна етнонацiональна полiти-
ка: правовий та культурологiчний ас-
пекти в умовах Пiвдня України», також
готуємо XIV Мiжвузiвську наукову кон-
ференцiю «Термiни в науковiй комунi-
кацiї», плануємо отримати лiцензiю на
пiдготовку магiстрiв спецiальностi «Ди-
зайн».

Вiтаємо з перемогами i бажаємо, аби
всi вашi свiтлi прагнення здiйснилися.
Успiхiв вам!

Юлiя Кашуба,
кореспондент газети «I-М»

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ 912

2 0 1 7 – Р I К Я П О Н I Ї В У К РА Ї Н I

2017 рiк за iнiцiативою Президен-
та України оголошено роком Японiї в
Українi. Цього року вiдзначається 25-
лiття визнання Японiєю незалежно-
стi України та встановлення дипломати-
чних стосункiв мiж нашими країнами.
Це ще один крок на шляху до спiвдруж-
ностi двох країн, а зближення україн-
ського та японського народiв посприяє
розвитку дiалогу культур, таких своє-
рiдних i цiкавих. Протягом поточного
року в Українi планується проведення
численних заходiв, присвячених япон-
ськiй культурi, символом якої є япон-
ська сакура.

До Року Японiї в Українi вiдвiдува-

чам наукової бiблiотеки Запорiзького
нацiонального технiчного унiверситету
будуть запропонованi наступнi заходи:

лекцiя майстер-клас «Тайко – тулумбас:
взаємозв‘язок культур крiзь столiття» i
вечiр японської культури «Подорож до
країни сакури».

А також студентам, викладачам та
працiвникам ЗНТУ буде представлена
нагода ознайомитися з тематичними
переглядами-iнсталяцiями та докумен-
тальною фотовистакою на теми: «Япо-
нiя: стародавня, самобутня держава»,
«Все в одному, одне – у всьому», «Японiя
– країна давнiх культурних, художнiх
та побутових традицiй», представле-
них добiрками кращих зразкiв япон-
ської художньої лiтератури та лiтера-
турою про економiку, полiтику, культу-
ру, мистецтво та нацiональнi традицiї
японцiв.

Свiтлана Мазур,
зав. вiддiлу читальних залiв НБ ЗНТУ
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На початку нового семестру хотiло-
ся б пiдбити пiдсумки зимових канiкул.

По-перше, доки молодшi курси вiд-
почивали, нашi магiстри отримали за-
служенi дипломи. 25 сiчня актова зала
ЗНТУ наповнилася гарно вбраними ви-
пускниками, їхнiми рiдними та близь-
кими. Цього року «Машинка» вiдкрила
дверi в доросле життя 136 молодим спе-
цiалiстам, серед яких червонодиплом-
ники та почеснi випускники. Ми вiта-
ємо «машинкiвцiв» i бажаємо їм лише
успiхiв та гiдної самореалiзацiї на влас-

не задоволення!
Уранцi 25 сiчня студентство ЗНТУ

та iнших ВНЗ Запорiзької областi зу-
стрiлося з губернатором нашої областi
Костянтином Брилем. У ходi зустрiчi
студенти мали змогу поставити най-
актуальнiшi запитання до голови обла-
стi й отримати на них вiдповiдi. Пред-
ставники профкому студентiв ЗНТУ
брали активну участь в обговореннi, цi-
кавлячись питаннями нарахування сти-
пендiй, пiльгами та мiграцiєю молодi
в iншi регiони та країни. Сподiваємося
бути почутими.

У лютому молодь ЗНТУ та ВНЗ За-
порiжжя разом святкувала День усiх
закоханих. 14 лютого ми вийшли на
бульвар Шевченка i разом перетворили
його на бульвар Кохання.

На канiкулах нашi студенти встигли
вiдпочити у Львовi, на курортах Драго-
брата та Славського.

Досягненням початку року є i те, що
наш профком студентiв ЗНТУ захистив
право на справедливий розподiл стипен-
дiй серед «машинкiвцiв»: окрiм святку-
вань, велася активна поточна робота, i
ми досягли своєї мети.

З упевненiстю можна сказати, що
зимовий вiдпочинок ЗНТУ вдався – свя-
та, екскурсiї, новi враження. Бажаємо
«машинкiвцям» сил i натхнення у ново-
му семестрi! Нехай навчання буде успi-
шним, а пiврiччя насиченим на добрi
подiї!

Снiжана Вичужанiна,
ст. гр. РТ 912

В I Т А Є М О П Р О Ф К ОМ !

18 лютого про-
фком студентiв,
аспiрантiв та до-
кторантiв ЗНТУ
вiдсвяткував своє
12-рiччя!

Ми щиро вiта-
ємо актив нашої

первинної профспiлкової органiзацiї,
який своєю дiяльнiстю щодня працює
на користь студентства «машинки»: ми
захищаємо, ми iнформуємо, ми органi-
зуємо, ми оздоровлюємо, ми працевла-
штовуємо, ми заселяємо, ми спiлкуємо-
ся, ми боремося, ми вiдстоюємо!

Голови профбюро студентiв факуль-
тетiв i коледжiв, голови комiсiй, голови
студентських рад гуртожиткiв, дире-
ктори центрiв студентського самовря-
дування, профгрупорги й активiсти –
це ваше свято! Вдячнi кожному з вас
за кропiтку роботу, за те, що не шкоду-
єте власного вiльного часу, жертвуючи
його на благо студентiв!

Первинна органiзацiя профспiлки
студентiв, аспiрантiв та докторан-
тiв ЗНТУ є першим у Запорiзькiй
областi профспiлковим самоврядним
об‘єднанням студентiв. Вона є найпо-
тужнiшою та найчисельнiшою проф-

спiлковою студентською органiзацiєю,
яка впродовж 12-ти рокiв стоїть на за-
хистi прав та iнтересiв членiв профспiл-
ки – студентiв, аспiрантiв, докторантiв.
Сьогоднi ми маємо досвiд роботи зi сту-
дентами, громадськими органiзацiями,
державними органами та керiвниками
всiх рiвнiв.

У цей святковий день хотiлося б по-
бажати ППО «Профком студентiв, аспi-
рантiв та докторантiв ЗНТУ» всього
найкращого – миру, добра, процвiтання,
успiхiв у роботi та нових досягнень!

Прес-служба профкому студентiв

УВАГА! КIНОФЕСТИВАЛЬ!

Ректорат, профком студентiв, адмi-
нiстрацiя центру культури та дозвiл-
ля студентiв у жовтнi минулого року
оголосили унiверситетський конкурс
«Студкiно – 2016» (далi – кiнофести-
валь) мiж колективами студентiв фа-
культетiв унiверситету, студентським
самоврядуванням гуртожиткiв унiвер-
ситету та коледжiв, якi входять до
складу унiверситету.

Проведення фестивалю визначено
необхiднiстю вiдродження та розвитку

нових напрямкiв роботи студентської
молодi унiверситету.

Тематика фiльмiв:
про студентське життя, життя в гур-
тожитку;
про життя факультету («реклама»
факультету);
Про життя студентських органiзацiй
унiверситету, студентськi заходи;
соцiальна реклама;
iншi теми.
ДО 31 БЕРЕЗНЯ ви можете зняти

захоплюючу короткометражну стрiчку
та подати заявку на участь!

Анкету учасника можна заповнити
у профкомi студентiв ЗНТУ (аудито-
рiя 368а, 3 поверх головного корпусу
ЗНТУ). Роботи та запитання прийма-
ються за адресою електронної пошти:
snezhanavych@mail.ru

Талановитi кiнематографiсти, ми
чекаємо на вас!

Прес-служба профкому студентiв ЗНТУ

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс

на замiщення посад:

. завiдувача кафедри «Загаль-
на та вища математика»

– 1;

. завiдувача кафедри «Техно-
логiя машинобудування»

– 1;

. завiдувача кафедри «Соцi-
альна робота»

– 1;

. завiдувача кафедри «Управ-
лiння фiзичною культурою
та спортом»

– 1.

Термiн подання заяв та документiв для
участi у конкурсi – 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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«ШКОЛА ВОЖАТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТI»

З 25 лютого нашi студенти поча-
ли заняття у проектi «Школа вожат-
ської майстерностi», органiзатори якої
– КУ «Запорiзький обласний центр мо-
лодi «ЗОР» та Управлiння молодi, фi-
зичної культури та спорту ЗОДА, серед
головних партнерiв – профком студен-
тiв ЗНТУ.

Охочих було доволi багато, бiльш
нiж 40 студентiв нашої «машинки», i
тому учнiв роздiлили на 5 груп. Про-
ект передбачає 4 заняття по 3 години, i
пiсля їх закiнчення складання загаль-
ного iспиту. Тренер – досвiдчений во-
жатий Сергiй Куликовський. Щоб бути
допущеним до iспиту та отримати сер-
тифiкат, студенту потрiбно вiдвiдати
всi заняття без винятку.

Пiсля складання iспиту майбутнi во-
жатi матимуть можливiсть познайоми-

тися та поспiлкуватися з представника-
ми оздоровчих таборiв та одразу прой-
ти спiвбесiду. Iспит проводитиметься 8
квiтня у примiщеннi Запорiзького об-
ласного центру молодi, де i проходять
заняття.

Такi проекти проводяться вже не
перший рiк, i пройшли цi курси багато
студентiв ЗНТУ. Сертифiкат видається
строком на один рiк, тому для вдоско-
налення своїх навичок рекомендується
проходження курсiв щорiчно. Зауважу,
що участь безкоштовна!

У 2009 роцi я й сама пройшла цi кур-
си, хоч i не працювала вожатою, та дi-
зналася багато цiкавого й корисного для
себе, адже працювати з дiтьми зможе
не кожен – це дуже велика вiдповiдаль-
нiсть i тяжка робота, хоч i дуже цiкава,
тож наступного року запрошуємо всiх
охочих. Додаткову iнформацiю можна
отримати в аудиторiях 405 та 368а.

Кашуба Юлiя,
кореспондент газети «I-М»

«ТУБЕРКУЛЬОЗ – ГОЛОВНИЙ IНФЕКЦIЙНИЙ ВОРОГ ЛЮДСТВА»

Щороку на Землi мiльйони людей
гинуть вiд туберкульозу, незважаючи
на те, що для лiкування хворих уже
протягом декiлькох десятилiть iснують
ефективнi лiки. Щоб привернути увагу
до того, що на бiльшiй частинi нашої
планети туберкульоз продовжує зали-
шатися «вбивцею №1» серед всiх iнфе-
кцiйних захворювань, щорiчно 24 бе-
резня проводиться Всесвiтнiй день бо-
ротьби з туберкульозом.

Симптоми туберкульозу:

кашель або покашлювання з видiлен-
ням мокротиння, можливо з кров‘ю;
тривале пiдвищення температури до
37-37,5 градусiв;
швидка стомлюванiсть i поява слаб-

костi;
зниження або вiдсутнiсть апетиту,
втрата у вазi;
пiдвищена пiтливiсть, особливо вно-
чi;
поява задишки при невеликих фiзич-
них навантаженнях.

Може мати мiсце один iз зазначених
симптомiв або поєднання двох чи трьох
симптомiв. Необов‘язковим симптомом
при цьому буде кашель.

При збереженнi хоча б одного з
перерахованих вище симптомiв протя-
гом трьох тижнiв необхiдно термiново
звернутися до терапевта або до лiкаря-
фтизiатра.

При ранньому виявленнi та правиль-
ному лiкуваннi туберкульозу iнфiкованi
люди перестають поширювати бактерiї
i можуть бути вилiкуванi.

Як передається захворювання

Основну загрозу для населення ста-
новить легеневий туберкульоз, при яко-
му шлях передання захворювання –
повiтряно-крапельний. Здорова людина
може заразитися вiд хворого на тубер-
кульоз при його кашлi, чханнi, пiд час
розмови з ним.

Один хворий на вiдкриту форму ту-
беркульозу легенiв за 24 години видi-
ляє десять мiльярдiв бактерiй, якi при
кашлi розносяться по повiтрю й iнфiку-

ють оточуючих.

Незначне зараження при вживаннi
молочних продуктiв вiд хворих на ту-
беркульоз тварин.

Фактори, що сприяють розвитку ту-
беркульозу.

Основний фактор – зниження iмунi-
тету, причинами якого можуть бути:

курiння;
стресовi ситуацiї;
недостатнє i неправильне харчуван-
ня;
поганi побутовi умови;
хронiчнi захворювання легенiв.

Що робити, щоб не захворiти на
туберкульоз

Здоровий спосiб життя!

Не палiть – курiння послаблює мiс-
цевий захист дихальних шляхiв, зни-
жує iмунiтет органiзму в цiлому.

Не зловживайте алкоголем – це зни-
жує загальний захист органiзму.

Харчуйтеся повноцiнно.

Обстежуйтеся регулярно – в Украї-
нi для раннього виявлення туберкульо-
зу проводяться масовi профiлактичнi
флюорографiчнi огляди населення. Об-
стеження безкоштовне.

Тетяна Мiтiна,
лiкар-терапевт КЗОЗ «Студентська

полiклiнiка»
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