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ШАНОВНI КОЛЕГИ, ДОРОГI ОСВIТЯНИ!

Вiтаємо вас з професiйним святом – Днем працiвника освiти!

Ваша праця є надзвичайно важливою для суспiльства. Саме педа-
гог формує свiтогляд та моральнi принципи молодого поколiння.
Щиро вдячнi вам за вашу натхненну працю, за мудрiсть i терпiн-
ня.
Бажаємо вам творчої енергiї, оптимiзму, миру в Українi та

родинного затишку!
Ректорат, профкоми

ПРИСЯГА НА ВIРНIСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВI

28 липня випускники кафедри вiйсько-
вої пiдготовки ЗНТУ склали присягу на
вiрнiсть українському народовi. Цього
року вiйськова кафедра пiдготувала 183
молодших лейтенантiв запасу. Варто за-
значити, що серед випускникiв кафед-
ри було 2ґдм0 дiвчат. Новоспеченi офi-
цери пройшли урочистим кроком перед
родичами, гостями та, що найголовнi-
ше, перед курсовими офiцерами, якi на
протязi двох навчальних рокiв вклада-
ли величезну кiлькiсть сил у студентiв.

Наприкiнцi заходу представники
спецпiдроздiлу ЗНТУ «ЩИТ» виступи-
ли з показовим шоу, продемонстрував-
ши чудовi навички бойових мистецтв.

Вiтаємо випускникiв вiйськової
кафедри з отриманням звання

молодшого лейтенанта та бажаємо їм
стати мужнiми захисниками миру в

Українi!

Євген Тхор,
Т 414

П О С В Я ТА А Б I Т У Р I Є Н Т I В

31 серпня бiля головного корпусу «Ма-
шинки» вiдбулась урочиста посвята
абiтурiєнтiв ЗНТУ в студенти. Незва-
жаючи на погану погоду i холод, «пер-

шачки» були бадьорими i не втрачали
гумору. А ви пам’ятаєте свiй перший
курс?

Як i будь-який захiд, посвята поча-
лась з Гiмну України, який виконував
оркестр, i гiмну самої «Машинки». Пер-
шим привiтав майбутнiх студентiв рек-
тор Запорiзького нацiонального технiч-
ного унiверситету Бєлiков Сергiй Бо-
рисович. Вiн розповiв про те, скiльки
вiдомих людей закiнчили цей заклад,
про перспективи пiсля навчання в «Ма-
шинцi», а також важливi деталi, якi
зобов’язаний знати кожен студент. Тра-
дицiйно ректор звертався до всiх при-
сутнiх українською та англiйською мо-
вами.

Пiсля промови ректора представни-
ки абiтурiєнтiв вийшли на сцену i ви-
голосили клятву студента. Сергiй Бори-
сович урочисто вручив їм символiчний
студентський квиток i «ключ вiд знань»
величезних розмiрiв.

Побажаймо новим студентам «Ма-
шинки» наснаги, успiхiв у навчаннi та
чудових рокiв студентства!

Тетяна Коляда,
МТУ 216
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УЧАСТЬ ЗНТУ У МIЖНАРОДНIЙ КОНФЕРЕНЦIЇ
З IНФОРМАЦIЙНИХ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ У СЛОВАЧЧИНI

Представники Запорiзького нацiо-
нального технiчного унiверситету пiд
керiвництвом ректора, д.т.н., проф.
С.Б Бєлiкова взяли участь у Мiж-
народнiй науковiй конференцiї з iн-
формацiйних та цифрових технологiй
«Information and Digital Technologies –
2017» (IDT-2017), яка вiдбулася 5-7 лип-
ня 2017 р. у Жилiнському унiверси-
тетi (м. Жилiна, Словацька Республiка).
Тематика конференцiї була присвяче-
на розробленню нових методiв та за-
собiв iнформацiйних технологiй та їх
застосування у розв’язаннi практичних
завдань у рiзних галузях науки, тех-
нiки та медицини. У конференцiї бра-
ли участь представники багатьох країн,
зокрема Японiї, Великобританiї, Iталiї,
Польщi, Грецiї, Чехiї, Словаччини, Ру-
мунiї, України, Бiлорусi, Росiї та iн.

З боку ЗНТУ до мiжнародного про-
грамного комiтету конференцiї та скла-
ду рецензентiв увiйшов професор, д.т.н.
С.О. Субботiн. Секцiєю «Iнформацiйнi
технологiї» конференцiї керував доцент
А.О. Олiйник.

До оргкомiтету конференцiї було на-
дiслано понад 140 доповiдей, серед яких

за результатами незалежного зовнiш-
нього рецензування для публiкацiї бу-
ло вiдiбрано менше половини доповiдей.
Кожну доповiдь рецензували принайм-
нi два рецензенти Усi вiдiбранi доповiдi
було включено до збiрника конференцiї,
який увiйшов до цифрової бiблiотеки
IEEE та буде iндексуватися у провiд-
них мiжнародних наукометричних ба-
зах SCOPUS та Web of Science. З допо-
вiдей вiд ЗНТУ, поданих на конферен-
цiю, за результатами рецензування для
публiкацiї у збiрнику праць було реко-
мендовано статтю «A New Simulation
Approach of the Electromagnetic Fields
in Electrical Machines» спiвробiтникiв
ЗНТУ завiдувача кафедри «Електричнi
машини», д.т.н., професора Д.С. Ярим-
баша, доцента кафедри «Електричнi
та електроннi апарати», к.т.н., доцен-
та, М. I. Коцура, завiдувача кафед-
ри програмних засобiв, д.т.н., профе-
сора С.О. Субботiна, доцента кафед-
ри програмних засобiв, к.т.н., доцента
А.О. Олiйника.

У межах конференцiї IDT-2017 та-
кож працювала секцiя молодих уче-
них пiд егiдою проекту «Сenters of
Excellence for young RESearchers»
(CERES) програми «TEMPUS» Єв-
ропейської Комiсiї (реєстрацiйний
номер 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-
TEMPUS-JPHES), що мiстила доповiдi
молодих учених ЗНТУ С. Леощенка,
I. Оленченка, А. Плахтiй. Учасники
конференцiї, зокрема i секцiї CERES,
отримали сертифiкати про участь.

Доповiдi молодих учених ЗНТУ
були рекомендованi до публiкацiї
у мiжнародному науковому журналi

«Central European Researchers Journal»
(http://ceres-journal.eu), який видаєть-
ся за пiдтримки проекту CERES та пла-
нується включити до провiдних мiж-
народних наукометричних баз. Подаль-
ша участь ЗНТУ у проектi CERES про-
грами TEMPUS надасть можливiсть на-
шим молодим ученим i надалi направля-
ти статтi для безкоштовної публiкацiї в
журналi «Central European Researchers
Journal», до складу наукової редакцiї
якого включено спiвробiтникiв ЗНТУ
професора С.О. Субботiна та доцента
А.О. Олiйника.

Учасники проектiв CERES та
ALIOT (Internet of Things: Emerging
Curriculum for Industry and Human
Applications, 573818-EPP-1-2016-1-
UK-EPPKA2-CBHE-JP) вiд ЗНТУ
(С.Б. Бєлiков, С.О. Субботiн,
А.О. Олiйник) та вiд НВП «Радiй»
(А.О. Коваленко) пiд час зустрiчi
обговорили перспективи врахування
досвiду проекту CERES при виконаннi
проекту ALIOT, зокрема в аспектi ор-
ганiзацiї роботи з молодими вченими.
Це забезпечує синергiю та спадкоєм-
нiсть виконуваних проектiв.

Пiд час зустрiчi було проведено нара-
ду, на якiй представниками ЗНТУ пiд
керiвництвом ректора ЗНТУ С.Б. Бєлi-
кова було вирiшено питання стосовно
придбання комп’ютерного обладнання
за рахунок коштiв проекту CERES, на-
даних Європейською Комiсiєю.

Сергiй СУББОТIН,
локальний координатор проекту Tempus

CERES у ЗНТУ, завiдувач кафедри
програмних засобiв, проф. д.т.н.

УЧАСТЬ ЗНТУ У КОНКУРСI НАУКОВИХ ДОПОВIДЕЙ МОЛОДИХ УЧЕНИХ МIЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦIЇ «ПАЕП-2017» I «СЕЕ-2017»

12-16 вересня 2017 року в НТУ «Хар-
кiвський полiтехнiчний iнститут» вiдбу-
лася 23-я спiльна Мiжнародна науково-
технiчна конференцiя «Проблеми авто-
матизованого електропривода. Теорiя i
практика» та «Силова електронiка та
енергоефективнiсть». Вона присвячена
150-рiччю вiд дня народження заснов-
ника української електротехнiчної шко-
ли Павла Петровича Копняєва.

У роботi конференцiї взяли участь
науковцi i освiтяни з рiзних мiст Украї-
ни, Бiлорусi, Нiмеччини, Грузiї, Польщi,
Естонiї.

Традицiйно в рамках конференцiї бу-
ло проведено конкурс доповiдей моло-
дих учених до 30 рокiв. Вiн проводить-
ся за пiдтримки Мiнiстерства освiти
i науки України, Української асоцiа-
цiї iнженерiв-електрикiв та Нiмецької

служби академiчних обмiнiв (DAAD).
У конкурсi взяли участь представ-

ники Iнституту електродинамiки НАН
України, Державного унiверситету за-
лiзничного транспорту, НТУ «ХПI»,
Днiпровського державного технiчного
унiверситету, НТУУ «КПI», Нацiональ-
ного унiверситету залiзничного транс-
порту, Запорiзької державної iнженер-
ної академiї i Запорiзького нацiонально-
го технiчного унiверситету, загалом 10
осiб.

Магiстрант кафедри ЕПА Вiктор
Брилистий виступив з презентацiєю i
доповiддю на тему «Дослiдження систе-
ми керування позицiйним електропри-
водом з дискретним давачем положен-
ня» (науковi керiвники – к.т.н., доцент
кафедри ЕПА Осадчий В.В. i к.т.н.,
доцент кафедри ЕПА Назарова О.С.).

Журi конкурсу, зокрема спiвголова кон-
ференцiї, Президент Української асо-
цiацiї iнженерiв-електрикiв, заслуже-
ний дiяч науки i технiки України, д.т.н.,
професор Клепiков В.Б., нагородив Вiк-
тора Брилистого дипломом за III мiсце
i грошовою премiєю.

Результати дослiдження опублiко-
ванi у Вiснику Нацiонального технiч-
ного унiверситету «Харкiвський полi-
технiчний iнститут», який вiднесено
Мiнiстерством освiти i науки України
до видань, що враховуються при захи-
стi дисертацiй.

Вiтаємо переможця i наукових керiв-
никiв!

Бажаємо подальшої плiдної роботи,
творчого натхнення i нових успiхiв!

Кафедра ЕПА
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ДОСЯГНЕННЯ У НАУКОВО–ДОСЛIДНIЙ РОБОТI СТУДЕНТIВ 2016/2017 Н.Р.

Лауреати II етапу всеукраїнських студентсь-
ких олiмпiад з предметiв та спецiальностей
2016/2017 н.р.

Собко Євгенiй Михайлович, Е–113 – I мiсце в
галузi «Електротехнiчнi системи електроспо-
живання», керiвн. Кулагiн Дмитро Олексан-
дрович, проф. каф. ЕПП; Шрам Олександр
Анатолiйович, доц. каф. ЕПП

Тарасенко Сергiй Олександрович, М–615 –
II мiсце в галузi «Нарисна геометрiя та гео-
метричне моделювання на ПЕОМ», керiвн.
Лютова Ольга Валерiївна, доц. каф. НГiКГ

Акритова Таїсiя Олександрiвна, IФ–412м –
II мiсце в галузi «Вiдновлення та пiдвищен-
ня зносостiйкостi деталей i конструкцiй»,
керiвн. Капустян Олексiй Євгенович, старш.
викл. каф. ОТЗВ

Лукащук Юлiя Геннадiївна, Е–426а – II мiс-
це в галузi «Англiйська мова» керiвн. Соболь
Юлiя Олександрiв на, зав.каф., доц. каф. IМ

Середа Олександр Анатолiйович, М–214 –
II мiсце в галузi «Безпека життєдiяльно-
стi», керiвн. Писарський Андрiй Олексiйо-
вич, старш. викл. каф. ОПiНС

Бабакiн Артем Анатолiйович, Е–324сп – III
мiсце в галузi в галузi «Електромеханiка»,
керiвн. Антонов Микола Леонiдович, декан
ЕТФ, доц. каф. ЕПА; Пирожок Андрiй Во-
лодимирович, доц. каф. ЕПА; Крисан Юрiй
Олексiйович, доц. каф. ЕПА

Куртов Олександр Анатолiйович, IФ–312м
– III мiсце в галузi «Технологiя та устатку-
вання зварювання», керiвн. Куликовський
Руслан Анатолiйович, доц. каф. ОТЗВ

Середа Олександр Анатолiйович, М–214 – III
мiсце в галузi «Взаємозамiннiсть, стандар-
тизацiя та технiчнi вимiрювання», керiвн.
Комочкiн Олександр Анатолiйович, старш.
викл. каф. МВтаI

Мирончак Дар’я Петрiвна, Т–812м – III мiсце
в галузi «Органiзацiя перевезень i управлiн-
ня на транспортi (за видами)», керiвн. Тур-
пак Сергiй Миколайович, проф. каф. ТТ

Коляда Юлiя Григорiвна, МТУ–212м – III
мiсце в галузi «Управлiння персоналом i еко-
номiка працi», керiвн. Карпенко Андрiй Во-
лодимирович, доц. каф. УПiЕП

Савiнок Олександр Олексiйович, IФ–412м –
III мiсце в галузi «Ливарне виробництво чор-
них та кольорових металiв i сплавiв», керiвн.
Кузовов Олексiй Федорович, доц. каф. МiТ-
ЛВ

Бунько Артур Русланович, М–812 – III мiсце
в галузi «Обладнання та технологiї пластич-
ного формування конструкцiй машинобуду-
вання», керiвн. Матюхiн Антон Юрiйович,
доц. каф. ОМТ

Кацимон Святослав Юрiйович, М–222м – III
мiсце в галузi «Програмування обробки на
верстатах з ЧПК», керiвн. Клименко Вiталiй
Юрiйович, старш. викл. каф. МВтаI

Дiденко Артем Вiталiйович, Е–113 – III мiс-
це в галузi «Енергетика сiльськогосподарсь-
кого виробництва», керiвн. Прихно Валерiя
Леонiдiвна, старш.викл. ЕПП; Немикiна Оль-
га Володимирiвна, старш.викл. ЕПП

Лауреати Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських наукових робiт з природничих,
технiчних та гуманiтарних наук 2016/2017
н.р.

Овчар Анастасiя Олександрiвна, КНТ–534сп
– Диплом I ступеня в галузi «Iнформатика i
кiбернетика», керiвн. Киричек Галина Гри-
горiвна, доц. каф. КСiМ

Савiлов Роман Iгорович, Е–313, Брилистий
Вiктор Вiкторович, Е–322м – Диплом I сту-
пеня в галузi «Електротехнiка та електро-
механiка», керiвн. Назарова Олена Сергiївна,
доц. каф. ЕПА; Осадчий Володимир Володи-
мирович, доц. каф. ЕПА

Овчар Анастасiя Олександрiвна, КНТ–534сп
– Диплом I ступеня в галузi «Iнформацiй-
нi технологiї», керiвн. Киричек Галина Гри-
горiвна, доц. каф. КСiМ

Акритова Таїсiя Олександрiвна, IФ–412м –
Диплом II ступеня в галузi «Зварювання»,
керiвн. Капустян Олексiй Євгенович, старш.
викл. каф. ОТЗВ

Шульженко Сергiй Сергiйович, Е–314 – Ди-
плом II ступеня в галузi «Електротехнiка та
електромеханiка», керiвн. Назарова Олена
Сергiївна, доц. каф. ЕПА; Осадчий Володи-
мир Володимирович, доц. каф. ЕПА

Штельваг Руслан Сергiйович, Е–325сп – Ди-
плом II ступеня в галузi «Гiрництво», керiвн.
Антонова Марина Володимирiвна, старш. ви-
кл. каф. ЕЕА

Бабак Максим Андрiйович, ЮФ–124 – Ди-
плом II ступеня в галузi «Юридичнi науки»,
керiвн. Фiлей Юрiй Володимирович, декан
ЮФ, доц. каф. КЦМП

Стаднiк Олександр Вiкторович, Т–411м,
Марков Сергiй Iгорович, Т–434сп – Диплом
II ступеня в галузi «Двигуни та енергетичнi
установки», керiвн. Слинько Георгiй Iвано-
вич, зав. каф. ДВЗ

Стремiдловська Ольга Вiкторiвна, Е–222м –
Диплом III ступеня в галузi «Електричнi ма-
шини та апарати», керiвн. Яримбаш Сергiй
Тимофiйович, доц. каф. ЕМ

Кузнецов Олександр Едуардович, Е–222м –
Диплом III ступеня в галузi «Електричнi ма-
шини та апарати», керiвн. Дiвчук Тетяна Єв-
генiвна, старш. викл. каф. ЕМ

Комаренко Оксана Миколаївна, Е–213 – Ди-
плом III ступеня в галузi «Електричнi маши-
ни та апарати», керiвн. Шлянiн Олександр
Олександрович, старш. викл. каф. ЕМ

Кулян Андрiй Карапетович, Е–122м – Ди-
плом III ступеня в галузi «Електротехнiка
та електромеханiка», керiвн. Антонов Мико-
ла Леонiдович, декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА

Морозов Павло Юрiйович, Е–324сп – Диплом
III ступеня в галузi «Електротехнiка та елек-
тромеханiка», керiвн. Антонов Микола Леонi-
дович, декан ЕТФ, доц. каф. ЕПА

Мельник Дмитро Миколайович, Е–826сп –

Диплом III ступеня в галузi «Електротех-
нiка та електромеханiка», керiвн. Антонова
Марина Володимирiвна, старш. викл. каф.
ЕЕА

Матвейчук Олексiй Iгорович, Е–325сп –
Диплом III ступеня в галузi «Гiрництво»,
керiвн. Антонов Микола Леонiдович, декан
ЕТФ, доц. каф. ЕПА

Аксютенко Антон Сергiйович, Е–324сп –
Диплом III ступеня в галузi «Гiрництво»,
керiвн. Антонова Марина Володимирiвна,
старш. викл. каф. ЕЕА

Корнiєнко Олександр Вiкторович, КНТ–422м
– Диплом III ступеня в галузi «Iнформати-
ка i кiбернетика», керiвн. Федорченко Євген
Миколайович, старш. викл. каф. ПЗ

Цикало Андрiй Юрiйович, КНТ–413 – Ди-
плом III ступеня в галузi «Iнформатика i
кiбернетика», керiвн. Качан Олександр Iва-
нович, старш. викл. каф. ПЗ

Легенчук Iрина Анатолiївна, ЮФ–215 – Ди-
плом III ступеня в галузi «Полiтичнi науки»,
керiвн. Арабаджиєв Дмитро Юрiйович, зав.
каф., доц. ЗПтаПН

Парфененко Анастасiя Едуардiвна, ЮФ–
112с – Диплом III ступеня в галузi «Iнтелек-
туальна власнiсть», керiвн. Фiлей Юрiй Во-
лодимирович, декан ЮФ, доц. каф. КЦМП

Куртов Олександр Анатолiйович, IФ–312м –
Диплом III ступеня в галузi «Металургiя»,
керiвн. Бережний Станiслав Петрович, доц.
каф. ОТЗВ

Задорожнiй Євген Вiталiйович, КНТ–121м,
Твердохлiб Євгенiй Романович, КНТ–213 –
Диплом III ступеня в галузi «Iнформатика,
обчислювальна технiка та автоматизацiя»,
керiвн. Федорончак Тетяна Василiвна, доц.
каф. ПЗ

Мацола Вiктор Валерiйович, Е–315 – Диплом
III ступеня в галузi «Iнформатика, обчислю-
вальна технiка та автоматизацiя», керiвн. На-
зарова Олена Сергiївна, доц. каф. ЕПА

Пiроженко Олександр Олександрович, РТ–
112 – Диплом III ступеня в галузi «Радiотех-
нiка», керiвн. Малий Олександр Юрiйович,
доц. каф. IТЕЗ; Фурманова Наталiя Iванiвна,
доц. каф. IТЕЗ

Лауреати Обласного конкурсу для обдарова-
ної молодi в галузi науки Запорiзької облас-
ної державної адмiнiстрацiї 2016/2017 н.р.

Захарова Марiя Миколаївна, КНТ–122м – в
галузi «Обчислювальна технiка та програму-
вання», керiвн. Дубровiн Валерiй Iванович,
проф. кафедри ПЗ

Котов Роман Олександрович, КНТ–621м – в
галузi «Обчислювальна технiка та програму-
вання», керiвн. Киричек Галина Григорiвна,
доц. каф. КСiМ

Осадча Катерина Олександрiвна, IФ–212м –
в галузi «Технiчнi науки», керiвн. Шаломєєв
Вадим Анатолiйович, проф. каф. ФМ

Яримбаш Дмитро Сергiйович, зав. каф. ЕМ
– в галузi «Технiчнi науки»

БАЖАЄМО ВСIМ ПЕРЕМОЖЦЯМ НО-
ВИХ ЗДОБУТКIВ У НАВЧАННI I НАУКО-
ВIЙ ДIЯЛЬНОСТI! НЕХАЙ ВАМ ЗАВЖДИ
ЩАСТИТЬ!

Вiддiл наукової роботи студентiв
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ШКОЛА ПРОФСПIЛКОВОГО АКТИВУ ЗНТУ-2017

Традицiйно в кiнцi серпня прово-
диться школа профспiлкового активу
ЗНТУ. Мета ШПА – полiпшити роботу
активiстiв профкому через рiзноманiт-
нi тренiнги, конкурси, квести, iгри та
змагання. За правилами ШПА, вiд кож-
ного факультету бере участь команда з
шести осiб. У кожної команди має бути
своя назва, девiз, форма та стiннiвка.

У цьому роцi з 21 по 23 серпня
в Оздоровчому комплексi «Маяк», що
знаходиться в с. Вiльноандрiївка, вiд-
булася четверта школа профактиву, де
активiсти профкому студентiв ЗНТУ
вдосконалили свої навички профспiл-
кової роботи, отримали море позитив-
них емоцiй та нових знайомств.

Всього було 12 команд, серед яких
уперше взяли участь команди юридич-
ного факультету i прес-служби проф-
кому студентiв ЗНТУ.

Школа профактиву — це не тiльки
вiдмiнна можливiсть полiпшити свої
особистiснi якостi i дiзнатися багато но-
вого про роботу профкому, це ще й ма-
леньке життя довжиною в три днi, за
якi всi об’єднуються i стають сiм’єю.
У будь-якому колективi запорука успi-
ху — розумiння i взаємовиручка, i са-
ме на школi профактиву розумiєш це
якнайкраще. Незважаючи на конкурен-
цiю i бажання кожної команди пере-
могти, всi залишаються друзями. Пе-
реймаючись духом веселощiв, граючи
разом на гiтарах бiля вогнища i просто
допомагаючи один одному в побутових
ситуацiях, учасники Школи стали бiль-
ше, нiж просто колегами — вони стали
однiєю родиною!

Анастасiя Бойченко,
ФЕУ 516

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс

на замiщення посад:

. завiдувача кафедри «Компо-
зицiйнi матерiали, хiмiя та
технологiї»

– 1;

. завiдувача кафедри «Мiжна-
роднi економiчнi вiдносини»

– 1.

Термiн подання заяв та документiв для
участi у конкурсi – один мiсяць вiд дня
оголошення конкурсу в газетi. Докумен-
ти подаються на iм’я ректора унiверсите-
ту. Заяву перед поданням необхiдно за-
реєструвати у вiддiлi дiловодства унiвер-
ситету. Адреса унiверситету: 69063, м. За-
порiжжя вул. Жуковського, 64

I Н Ж Е Н Е Р Н О - Ф I З И Ч Н И Й Ф А К УЛ Ь Т Е Т

Пiдготовка фахiвцiв-
металургiв, зокрема з
ливарного виробництва,
почалася з 1900 ро-
ку, коли в механiко-
технiчному училищi, з
якого починає свiй ро-
довiд ЗНТУ, було ство-

рено столярно-модельне вiддiлення i
власну ливарню. Пiдготовка iнженерiв-
металургiв широкого профiлю здiйс-
нюється в унiверситетi з 1930 року.

Навчальний процес на факультетi за-
безпечують 65 викладачiв, з них 52 ма-
ють науковi ступенi i вченi звання, в
т.ч. 11 професорiв, докторiв технiчних
наук. Серед них 10 викладачiв є дiйсни-
ми членами українських та зарубiжних

академiй, заслуженими дiячами науки
i технiки, лауреатами Державної премiї,
мають звання «Вiдмiнник освiти Украї-
ни».

Студенти, що завершують навчання
з обраної спецiальностi, отримують
такi квалiфiкацiї: технiчний фахiвець

у галузi металургiї, технiк-технолог,
технiчний фахiвець-механiк, технiч-
ний фахiвець у галузi фiзичних наук i
технiки, технiк-лаборант (металургiя),
iнженер (металургiя), iнженер-механiк,
iнженер зi зварювання, iнженер-
технолог, iнженер-дослiдник, iнженер
з якостi, iнженер-контролер, науковий
спiвробiтник, викладач ВНЗ тощо.

Пiд час навчання, крiм дисциплiн
спецiальностi, студенти отримують до-
статньо глибоку пiдготовку з iнформа-
тики, органiзацiї i управлiння вироб-
ництвом, iноземної мови. Вони мають
також можливiсть навчатися на вiйсь-
ковiй кафедрi, отримуючи звання офi-
церiв запасу одночасно з навчанням на
деннiй формi.

Випускники факультету працюють
на пiдприємствах Запорiзького регiо-
ну («Запорiжсталь», «Днiпроспецсталь»,
«АвтоЗАЗ», ДП «Iвченко-Прогрес», ВАТ
«Мотор-Сiч», «Запорiжкран», ЗТМК,
ЗФЗ тощо), України та зарубiжжя.
Всього за роки свого iснування факуль-
тет пiдготував близько 9 тисяч фахiв-
цiв.

Євген Iвахненко,
заступник декана IФФ, доц., к.т.н.
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