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ВІЗИТ ПРЕДСТАВНИКІВ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДО ЗАПОЛЯРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ NORD
У Другій щорічній зустрічі університетів-учасників альянсу Норвезько-Української
співдружності (NUUA), котра відбулася 10-11 листопада у м. Будо (Норвегія), взяли участь
ректор ВНТУ, доктор технічних наук, професор Володимир Грабко та координатор проекту «Україна-Норвегія» у ВНТУ, кандидат економічних наук, доцент Юрій Бурєнніков.

І

ніціатором зустрічі був Університет NORD та Вища
школа бізнесу і управління (м. Будо, Норвегія).
Учасники альянсу обговорили результати своєї співдії і окреслили перспективу — що можна зробити, аби
активізувати норвезько-українське співробітництво.
Насамперед розглянули основні напрямки, серед яких
розвиток соціально-культурної співпраці між університетами, обмін студентами, розробка спільних наукових
досліджень, результати та перспективи перепідготовки
колишніх військовослужбовців звільнених в запас за
проектом «Україна-Норвегія» Міжнародного фонду соціальної адаптації.
Зі спільнотою NUUA зустрівся BjørnOlsen, ректор
Університету NORD. Університет Nord — це норвезький
державний університет, який був заснований королем
торік восени через злиття кількох тамтешніх університетів. Нині Nord Університет має близько 1200 співробітників і 12000 студентів. Це навчальний заклад орієнтований на міжнародне співробітництво в сфері навчання і
досліджень. До речі, місто розташоване 150 км на північ
від Полярного кола.

Учасникам альянсу було презентовано організаційну
структуру університету NORD: бібліотеку, кампус та інші
підрозділи навчальної установи.
Відбулась церемонія укладання угоди про співпрацю з новими університетами. До складу NUUA офіційно
увійшли ще три українських університети: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
Чернігівський національний технологічний університет
та Мелітопольський інститут державного та муніципального адміністрування.
Отож, нині в альянсі Норвезько-Украінської співдружності беруть участь вже 16 ВНЗ.
Варто зауважити, що Вінницький національний технічний університет був другим університетом, що ввійшов до NUUA, і з 2015 року проводить постійну роботу
щодо перепідготовки звільнених в запас військовослужбовців та членів їхніх сімей, що є стратегічним напрямком зазначеної співпраці.
Нашим ВНТУ уже перепідготовлено за різними напрямами понад 100 осіб.
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ДЕСАНТ ВНТУ У КИТАЇ
З 12 по 17 жовтня делегація Вінницького національного технічного університету у складі
проректора з наукової роботи, професора Сергія Павлова, проректора з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу, доцента Анни Писклярової та завідувача кафедри підготовки менеджерів, професора Олени Мороз перебувала з візитом в Тяньцзінському
університеті технологій та Хебейському китайсько-європейському індустріальному парку
Детальніше про поїздку розпитуємо у
проректора з наукової роботи ВНТУ, доктора
технічних наук, професора Сергія Павлова

— Пане Сергію, останнім часом співпраця
Вінницького національного технічного університету із закладами та організаціями КНР
почала інтенсивно розвиватися. Які сьогодні
напрямки цієї співпраці?
— Наукове та науково-технічна співпраця
нашого університету з китайськими ВНЗ та організаціями сьогодні здійснюється в таких напрямах: виконання спільних наукових програм
і проектів; участь науковців університету у виставках, конференціях, семінарах, стажування
наукових співробітників, аспірантів і студентів;
запрошення іноземних наукових співробітників
для проведення спільних науково-технічних заходів; участь студентів, університетських студентських команд в міжнародних студентських
олімпіадах, конференціях.
Нещодавно студентки ВНТУ Ольга Кавуненко та Вікторія Зайкова протягом місяця стажувались в компанії «SHANDONG VOTSEN NEW ENERGY
TECHNOLOGY CO., LTD», де вивчали ефективний маркетинг, комерціалізацію та впровадження нових технологій в народне господарство.
Учені ВНТУ уже багато років мають жваву наукову
співпрацю з Чанчунським інститутом точної механіки та
оптики, Китайським технологічним парком високих технологій (м. Цзинань), плідно контактують із Шаньдунським транспортним університетом, Хенанським університетом (м. Кайфен), Quli Normal університетом.

Уже домовлено про відкриття на базі ВНТУ Інституту Конфуція. Сприятиме нам Тяньцзінський університет
технологій та Посольство Китаю в Україні. Основні задачі Інституту Конфуція — вивчення культурної спадщини
китайського народу і його мови, поглиблення розуміння
народів світу китайської культури; розширення освітнього і культурного обміну, розвитку дружніх відносин.
Успішно розвивалася співпраця з Компанією зовнішньої торгівлі та інформації провінції Шаньдунь щодо
освіти. Протягом 10 років компанією направлено на навчання в ВНТУ понад 350 студентів. На жаль, сьогодні,
коли почалися військові дії на Сході
України, китайські студенти поки утримуються від навчання в Україні. Але є
всі підстави, що за допомогою Посольства Китаю в Україні переконаємо в
перспективності навчання китайських
студентів в українських ВНЗ. І з нового навчального року до нас знову приїдуть китайські студенти.

Учасники міжнародного форуму «One Belt, One Road» — International Forum
on the Collaborative Cooperation of Industry, Education and Research».
Проректор ВНТУ Анна Писклярова виступала з доповіддю «Cooperation
of Industry and Education of Vinnytsia National Technical University»

— Представників ВНТУ запросили на 60-річний ювілей Хебейського
китайсько-європейського індустріального парку. Будь ласка, розкажіть детальніше.
— Це дуже урочиста подія і зорганізована на дуже високому рівні. В 1957
році за допомогою Чехії та Словаччини створена Cangzhou Zhongljie високо-технологічна індустріальна зона,
основними напрямками діяльності
якої були машинобудування, текстиль,
виготовлення скляних виробів, виноробство тощо. У рамках цього заходу
я разом професором Оленою Мороз
взяли участь у Міжнародному самі-
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Офіційна зустріч з Президентом Тяньцзінського університету
технологій (Tianjin University of Technology),
професором Jing Hongyang (другий праворуч)

ті «The 4th Sino-Czech-Slovak Friendship Farm Foreign
Cooperation Summit & 60th Anniversary of the Farm» на
базі Індустріальної зони високих технологій «Cangzhou
Zhongljie High-tech Industrial Development Zone». Про високий рівень саміту свідчить той факт, що на ньому були
присутні 20 послів з країн Європи та Азії.
Слід відзначити, що Україну представляв Посол
України в КНР Олег Дьомін, який дуже схвально відізвався про результати нашої співпраці з Китайськими
організаціями.
— В травні цьогоріч разом з ректором ВНТУ,
професором Володимиром Грабком ви були на відкритті китайсько-українського центру новітніх та
прикладних інноваційних технологій на базі цього
індустріального парку.
— Так, 18 травня делегація нашого університету взяла участь у Церемонії відкриття Китайсько-українського Центру новітніх та прикладних інноваційних технологій на базі науково-технічної компанії Rensenzeer
(Hebei province) New Energy Technology Co., Вінницького
національного університету та Українського державного
хіміко-технологічного університету. Ми відвідали виставковий зал Центру нових енергетичних технологій. Науково-технічну компанію «Rensenzeer (Hebei province)
New Energy Technology Co.» представляв генеральний
директор Лю Ліцзіянь, наш університет — ректор Володимир Грабко та проректор з наукової роботи Сергій Павлов, а Український державний хіміко-технологічний університет — професор Олена Шембель.
У рамках науково-технічної співпраці ВНТУ та компанії «Risenzer Hebei Province New Energy Technology
Co.» досягнуто домовленості щодо співпраці в напрямку розвитку енергозберігаючих технологій на основі використання новітніх технологій у галузі дослідження
і побудови альтернативних джерел енергії; розробки
оптоелектронних, мікроелектронних і нанотехнологій в
галузі створення оптико-електронних засобів, біомедичній оптиці; розробки інформаційно-вимірювальних систем діагностики контролю параметрів літієвих батарей
як джерел живлення електромобілями; вживання літієвих батарей в біомедичних оптоелектронних лазерних і
мікроелектронних системах.
— Цьогоріч ВНТУ уклав угоди про співпрацю в
напрямках освіти та науки з трьома університетами.
— У травні ми уклали угоди з Тяньцзінським університетом технологій, Хебейським університетом інженерії
та Хебейським сільськогосподарським університетом.
Нині під час жовтневого візиту Тяньцзінський університет технологій відвідала проректор з науково-педагогіч-

ної роботи по організації виховного процесу Анна
Писклярова, де взяла участь у Міжнародному
форумі «Collaborative Cooperation of Industry,
Education and Research» та зробила доповідь англійською мовою «Cooperation of Education and Industry
between VNTU and Chinese University, organizations».
До речі, китайські колеги дуже оцінили високий рівень доповіді та представлених матеріалів. Також проректор Анна Писклярова провела перемовини щодо
створення на базі ВНТУ Інституту Конфуція за підтримки Тяньцзінського університету технологій та за сприяння Посольства Китаю в Україні.
І вже в четвер 27 жовтня два викладачі-волонтери з
Китаю приїхали для викладання китайської мови в нашому університеті.
Також, протягом цього візиту я з професором Оленою Мороз зустрівся з Президентом Хебейського університету інженерії Ванг Янжі, де було досягнуто домовленості щодо виконання спільних наукових програм і
проектів, стажування наукових співробітників, аспірантів
і студентів, а також створення спільної науково-дослідної лабораторії біомедичної оптики та медичних діагностичних та фізіотерапевтичних систем та приладів
разом з кафедрою біомедичної інженерії ВНТУ (завідувач кафедри — доктор технічних наук, професор Сергій Злепко).
Дуже добрі результати було досягнуто під час зустрічі з проректором Ян Гуоджуном, щодо навчання
китайським студентів в нашому університеті за системами 4+0 та 2+2. Вже планується з нового навчального
року направити на навчання в наш ВНЗ 200 китайських
студентів за спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво», «Екологія», «Біомедична інженерія», а
також в перспективі «Інформаційно-комунікаційні технології», «Електромеханічні системи автоматизації» тощо.
Правда, зараз необхідно оперативно узгодити навчальні
плани підготовки.
— Пане Сергію, у Вас завжди насичена програма
поїздки, а що Вам запам’яталося з культурної програми в Китаї?
— У нас з професором Оленою Мороз в цей візит
майже не було вільного часу. Але запам’яталася подорож на катері річкою Хайхе та кінна прогулянка містом
Тяньцзінь. Неймовірні враження отримали, коли пропливали під колесом огляду «Око Тяньцзіня». Його висота 120 метрів, а розташоване на мосту Tianjin Eye
Bridge. З нього можна бачити на відстань 40 км. Щодо
самого міста Тяньцзінь – то це домівка пекінської опери.
Їжа в провінції Хебей нагадує українську, дуже смачна і не дуже гостра. Величезний вибір море-продуктів.
Пригощали кілька разів стравою «Качка по-пекінськи»,
що є в Китаї улюбленою. А, загалом, треба приїхати у
Китай та спробувати самому.
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СЕРГІЙ МОРГУНОВ: СПІВПРАЦЮ З ВНТУ ПОГЛИБЛЮВАТИМЕМО
Вінницький міський голова Сергій Моргунов відвідав Вінницький національний технічний університет, де з цікавістю ознайомився з винаходами вчених вишу

«С

ьогодні познайомився з молодим науковцем, який
брав участь у роботі про розробці та впровадженню системи SCADA в рамках виконання нашого спільного зі
швейцарськими партнерами проекту з енергоефективності.
Нагадаю, ця система дозволяє з котельні автоматично
керувати параметрами теплоносія, який подається в індивідуальні теплові пункти будинків і зчитувати всю інформацію.
До речі, спеціалісти нашого технічного університету мають й інші напрацювання в цьому напрямку, які вони мені
сьогодні показали, зокрема, контролери, які можна застосувати для закладів соціальної сфери, щоб порівнювати
показники споживання енергоресурсів, оперативно виявляти пориви трубопроводів або витоки з мереж.
З ректором ВНТУ Володимиром Грабком домовились,
що протестуємо цю розробку на кількох закладах освіти.
Зацікавила також ще одна розробка університету – панель управління для нових вінницьких трамваїв. Її поки що
тестують в лабораторії вишу. Потому науковці працюватимуть над нею далі вже зі спеціалістами Вінницької транспортної компанії.
Взагалі, якщо говорити про ВНТУ, де сьогодні навчається
5300 студентів, університет має досить гарну лабораторну
базу (зокрема, технології, які використовуються в Університеті Північної Кароліни в США) і багато талановитих молодих науковців, котрі працюють над різними розробками.

Ці розробки можна застосовувати і в промисловому
виробництві для автоматизації процесів, і на комунальних
підприємствах, і в інфраструктурних проектах для міста.
Тому однозначно будемо поглиблювати співпрацю з університетом, з яким ми ще з 2012 року доволі тісно співпрацюємо, зокрема щодо системи пасажирських перевезень»,
— зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

У ВНТУ НАВЧАЮТЬ ОДНІЄЇ З НАЙСКЛАДНІШИХ МОВ
Курси китайської мови почали діяти у Вінницькому національному технічному університеті. Вони безкоштовні і ведуть їх волонтери-носії мови

Ц

е фахові викладачі китайської
мови, які зумисне приїхали до
Вінниці з КНР, аби навчати мови, котра
має перше місце у світі за кількістю
мовців — їх кількість перевищує 1,2
мільярда осіб.

Варто зазначити, що започаткуванням курсів китайської мови у ВНТУ
виш завдячує сприянню Посольства
Китайської народної республіки в
Україні. І, звісно, Посольству України
в КНР. Зокрема, Послу України в КНР
Олегу Дьоміну, який неоднораз дуже
схвально говорив про результати
співпраці Вінницького національного
технічного університету з китайськими
організаціями та навчальними закладами.
Одна з викладачок веде заняття
російською. Інша — англійською. Тож,
вивчаючи китайську, охочі практикують і розмовну англійську.

При формуванні груп (а їх усього
шість) пріоритет надавався студентам
і викладачам ВНТУ. Але й для решти
вінничан була можливість приєднатися до оволодіння цією загадковою для
європейців мовою. Особливою популярністю користуються курси серед
школярів.
Чотири групи займаються 3х3 —
тричі на тиждень по три академічні
години. Це буде піврічний інтенсив.
Інші дві групи навчаються у значно
поблажливішому темпі — лише по
суботах і лише 2 години. Заняття проводяться у Культурно-мистецькому і
просвітницькому центрі ВНТУ.
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АНДРІЙ ПОЛІЩУК:

«ДОКЛАСТИ МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ,
АБИ НЕ БУТИ НАПІВСПЕЦІАЛІСТОМ»
Генеральний директор ПАТ «Вінницяобленерго» Андрій Поліщук закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Електричні станції». Також має другу вищу
освіту — економічну, її теж отримав у ВНТУ, Закінчив також Одеський регіональний інститут
державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав кваліфікацію магістра державного управління.
Кандидат технічних наук зі спеціальності «Електричні станції, мережі та системи».
Входить до складу Наглядової Ради ВНТУ.
— Андрію Леонідовичу, дуже приємно, що Ви,
така помітна особа в нашій області, є вихованцем вінницького політеху. А приклад успішного випускника — це завжди надихаючий стимул для студентів.
Батько Ваш, професор Леонід Поліщук, механік, викладає на факультеті машинобудування і транспорту
ВНТУ. Ви ж обрали енергетику. Чому?
— Мама енергетик, теж закінчувала наш університет,
як і батько. Так склалося, що я обрав її фах.
Я вчився у групі з поглибленим вивченням іноземної
мови на факультеті електроенергетики і електромеханіки.
Це дало мені змогу освоїти на досить пристойному рівні
англійську і німецьку мови. Нині це просто необхідна умова для сучасного менеджера — знання мов.
— Саме знання мов і фаховість спричинились до
того, що Ви деякий час працювали у компанії Siemens.
— Це було стажування від «Вінницяобленерго» у Німеччині. А загалом я стартував у «Вінницяобленерго»
звичайним інспектором, а вже через два роки очолював
інспекцію. Потім став заступником директора Вінницьких
міських електромереж. На цьому підприємстві відпрацював 9 років. Там отримав колосальний досвід керівника. А в 2012 мені запропонували посаду комерційного
директора «Вінницяобленерго». Згодом вже очолював
«Вінницяобленерго». Власне на посаді керівника майже
п›ятитисячного колективу з 11 вересня 2014 року.
Перед тим я трохи попрацював у Луганському обленерго. Через місяців два, як звідти поїхав, почались там
ці трагічні події, що тривають дотепер.
— Ваш батько досить вдало займається наукою —
він професор, кандидат технічних наук. Певний час
теж перебував у Німеччині, проводив там спільні дослідження з німецькими науковцями.
— Коли я повернувся з Німеччини, сказав батькові:
Німеччина — це країна-автовиробник. І там найбільше цінуються і високо оплачуються механіки. Хоча в багатьох
країнах саме енергетики найпрестижніша професія. Монстри автоіндустрії VOLKSWAGEN, Mercedes, BMW, Audi
— це німецькі фірми. Лише в концерні Mercedes працює
понад 200 тисяч осіб. Тоді я порадив батькові вийти на
німецькі наукові кола у галузі механіки. Він налагодив
доволі успішну співпрацю. Але спільних наукових праць
з батьком не маємо, не вистачає моїх знань, щоб бути
з ним нарівні в механіці. Хоча маємо декілька спільних
проектів. Він бере участь у розробці машини, яка дере-

винні відходи перетворює на брикетне паливо. Машина
мобільна, може переміщуватись з одного району в інший,
виробляючи альтернативне паливо — дешевше і екологічне. Цей проект взагалі став можливий завдяки науковим розробкам мого батька та його колеги доцента Віктора Пурдика.
— Андрію Леонідовичу, як свідчить практика закордонних вишів, найпопулярніший, найзатребуваніший викладач той, котрий має практичний досвід.
Котрий і викладаючи, займається виробничою діяльністю.
— На четвертину ставки працюю викладачем на кафедрі електричних станцій і систем ВНТУ, яку очолює
доктор технічних наук, професор Петро Лежнюк. Він науковий керівник моєї кандидатської дисертації. Саме
Петро Дем’янович мене познайомив із широким колом
науковців-енергетиків. Тепер уже маю з ними спільні наукові роботи.
З ректором ВНТУ, доктором технічних наук, професором Володимиром Грабком теж є багато спільних наукових винаходів, які плануємо впровадити у життя.
— Чи багато випускників енергетичного факультету працює на Вашому підприємстві?
— І не лише з енергетичного. З факультету радіотехніки багато, айтішників багато, адже енергетика зараз
розвивається спільно з ІТ-технологіями. І вихованців машинобудівного факультету багато працює, адже потреби
компанії досить високі у кваліфікованих фахівцях.
А якщо говорити про енергетику, то в Подільському
регіоні найпотужнішою науковою базою з підготовки кадрів є ВНТУ. Випускники-енергетики працюють і Тернополі, і в Хмельницькому і в Чернівцях, і в Житомирі, і в Києві.
Деякі очолюють відомства у міністерстві.
Нещодавно призначено випускника нашого політеху
виконуючим обов’язки генерального директора Хмельницького обленерго. Олег Козачук на рік пізніше за мене
закінчував наш енергетичний факультет. З березня 2016
року він успішно виконує обов’язки генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго».
Я би сказав, що КПІ не дає такої сильної фахової підготовки енергетиків, як ВНТУ. У нас у ВНТУ є спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських
дисертацій. Фахівці з Харкова, Львова, Києва захищаються у нас. Наша спеціалізована вчена рада дуже потужна.
Я теж у цій раді захищався. До її складу входять представники 6 вишів України.
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— Кого з викладачів ви пам’ятаєте, кому вдячний
— Це насамперед колишній декан мого енергетичного
факультету Микола Павлович Свиридов. Я не був ідеальним студентом, він як декан по-батьківськи час від часу
вчив мене жити.
Нині завідувач кафедри електромеханiчних систем
автоматизацiї в промисловості і на транспорті, доктор
технічних наук, професор Василь Михайлович Кутін був
у мене керівником дипломної роботи.
Юхим Овдійович Карпов таки поставив мені «трійку»,
хоча був певен, що ТОЕ я знаю краще всіх на курсі.
Пам’ятаю з вдячністю Олександра Євгеновича Рубаненка, Павла Васильовича Геля, Тодора Ілліча Бабюка.
Дуже добре пам’ятаю своїх викладачів німецької мови.
Навіть нині з багатьма викладачами я підтримую
зв’язки. А особливо з викладачами кафедри електричних
станцій, моєї рідної кафедри.
— З висоти Вашого успішного досвіду що порадите нинішнім студентам?

— У мої часи була дуже популярна банківська справа і
усі економічні спеціальності. Нині в Україні буде новий виток розвитку промисловості, індустріалізації, тому радив
би звертати увагу при виборі фаху на технічні спеціальності.
ІТ-напрям розвивається дуже потужно. Але енергетики одним рухом вимикача можуть довести хто значиміший. Є дослідження, які говорять, що якщо на усій планеті
водночас відключити електроенергію хоча б на 1 секунду,
то планета уже з таким ударом не впорається — ланцюгова реакція і невідтворні процеси.
У житті слід мати мету. Докласти максимум зусиль,
аби не бути напівспеціалістом. На жаль, оцей півпрофесіоналізм у нас в Україні дуже поширений. Тому значна
частина проблем нашої країни саме звідси. Якщо хочеш
бути успішним, у своїй справі маєш стати високим фахівцем. Нині в Україні колосальна потреба у фахівцях своєї
справи. Зараз у Вінниці будується індустріальний парк, і
фахівці-інженери будуть дуже затребувані. Висококласні
фахівці.

ВНТУ ОТРИМАВ НАГОРОДУ
ЗА ІННОВАЦІЇ У НАУКОВІЙ СПІВПРАЦІ
СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ
25-27 жовтня у столиці відбувся Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»
та Четверта міжнародної виставка «WorldEdu»

З

організували їх компанія «Виставковий
Світ» за підтримки та участі міністерства освіти і науки України та Національної
академії педагогічних наук
України.
Міжнародний
форум
«Інноватика в сучасній освіті» — це найбільш пред
ставницький і професійний
захід в освітньому просторі
нашої країни, спрямований на
презентацію, обмін досвідом,
узагальнення та поширення
інноваційних досягнень, набутих у практичній діяльності
навчальних закладів, використання
міжнародних освітніх новацій, ознайомлення з засобами навчання, проектами та програмами.
Цьогоріч у роботі форуму задіяні
538 учасників із 24 регіонів України,
Канади, США, Великобританії, Польщі, Чехії, Словенії, Франції, Болгарії,
Греції та інших країн.
Зокрема 95 університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів,
наукових установ; 12 закордонних
навчальних закладів і міжнародних
освітніх агенцій; сотні загальноосвіт-

ніх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів.
Вищі навчальні заклади України
презентували досвід інноваційної діяльності в реалізації Закону України
«Про вищу освіту», співпраці з закордонними навчальними закладами,
нові форми та технології науковоосвітньої діяльності, пропонували
підготовчі університетські курси.
Вінницький національний технічний університет отримав Почесний
диплом за презентацію «Інновації
у науковій співпраці студентів і викладачів університету — важливий

фактор забезпечення якості вищої
освіти».
Наш виш також нагороджено Дипломом лауреата конкурсу І ступеня
у номінації «Сучасні інформаційні
системи, технічні засоби навчання,
технології та рішення для впровадження в освітню практику».
ВНТУ відзначено і Дипломом за
активну участь в інноваційній освітній
діяльності.
Усі нагороди за підписом міністра освіти і науки України Лілії Гриневич та президента НАПНУ Василя
Кременя.
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ВНТУ: ПЛЕКАЄМО ПАРОСТКИ
ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ!
Електронна демократія в Україні робить лише перші кроки… От і у Вінницькому національному технічному університеті 15 листопада відбулись відразу дві значні взаємопов’язані події: відкриття Центру інновацій в електронному урядуванні та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні».

М

ета конференції — проведення комплексного наукового
аналізу ролі, потенціалу й механізмів
реалізації електронної демократії та
електронного урядування в Україні із
залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів, фахівців, які досліджують зазначені проблеми.
Електронна
демократія
(«е-демократія», «мережева демократія, «хмарна демократія») — інноваційний інструмент зміцнення
демократичного політичного режиму,
демократичних інститутів та процесів
за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Вона зорієнтована на максимальну реалізацію прав і
свобод громадян, розширення їх можливості брати участь у політичному
житті, посилення соціальної позиції та
політичної активності громадян, розвитку прямої форми демократії. Через
впровадження е-демократії в Україна повинне налагодитись ефективне
партнерство громадян у питаннях
управління державними та місцевими
справам із дотриманням основного
принципу — влада належить народу.
Конференція проводилась Інститутом соціально-гуманітарних наук
ВНТУ, організацію взяла на себе кафедра суспільно-політичних наук, адже
така проблематика досліджується переважно політологами, соціологами і
правознавцями. Тематика викликала
чималий інтерес серед науковців, аспірантів, магістрів, студентів і практичних працівників, які надіслали більше
півсотні матеріалів.
На пленарному засіданні виступа-

ли поважні гості, які не лише розкрили
сутність е-демократії і е-урядування, а
надали практичні рекомендації щодо
використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій у
суспільно-політичному просторі, запропонували варіанти співпраці із громадськими організаціями і фондами,
які зацікавлені у розвитку громадянського суспільства.
Такими гостями були: Йорданка
Томкова (Швейцарське бюро співробітництва «Електронне урядування
для підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP), Андрій Семенченко (доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту
вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при
Президентові
України),
Володимир
Романенко
(директор департаменту
інформаційних технологій
Вінницької міської ради),
Софія Сакалош (Вінницька ГО «Подільська агенція
регіонального розвитку»),
Оксана Гречко (незалежний експерт) та ін.
Учасників конференції
в он-лайн режимі привітали Одеська національна
академія зв’язку ім. О. С.
Попова в особі Ярослава

Гапановича і Одеський регіональний
інститут державного управління НАДУ
при Президентові України в особі
Юрія Пігарєва. На сьогоднішній день
вже є спільні проекти між нашими закладами, які будуть у найближчий час
реалізовані.
Варто відзначити, що проведення
конференції було підтримано із боку
бізнесових структур, які вболівають
за розвиток держави і підтримують
наукові заходи. Так, приватне підприємство «БВВ-БУД» надало благодійну
допомогу, яка буде використана на
покращення матеріального стану університету.
До проведення конференції долучилась і громадська організація «Асоціація «Аналітикум», члени якої зацікавлені у розробці тренінгових занять
на базі Центру інновацій в електронному урядуванні Загалом Центр буде використано для навчання різних верств
населення основам е-урядування,
оскільки це шлях до формування та
впроваджування кращих стандартів
е-урядування та інноваційних практик,
що покращать якість послуг та доступ
до інформації для громадян.
Світлана ДЕНИСЮК,
доктор політичних наук,
професор кафедри СПН,
директор Інституту
соціально-гуманітарних наук
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У ВНТУ ВІДКРИЛИ ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ
В ЕЛЕКТРОННОМУ ВРЯДУВАННІ

Цей швейцарський проект прислужиться
широким верствам населення і сприятиме
тому, аби наша влада була більш підзвітною,
щоб активнішою була комунікація між владою
і громадянами
«Сьогодні ми усі переходимо у якісно новий простір» —
зауважив ректор ВНТУ, доктор технічних наук, професор
Володимир Грабко.
В урочистостях взяли участь поважні гості — Йорданка
Томкова, куратор проекту, представник швейцарського
бюро співробітництва «Електронне врядування для підзвітності влади та участі суспільства»; Андрій Семенченко,
доктор наук з державного управління,
професор кафедри інформаційної
політики та технологій Національної
академії державного управління при
Президентові України; Володимир
Романенко, директор департаменту
інформаційних технологій Вінницької
міської ради.
Цей швейцарський проект прислужиться широким верствам населення і сприятиме тому, аби наша
влада була більш підзвітною, щоб
активнішою була комунікація між

владою і громадянами.
Урочистості з нагоди відкриття Центру
інновацій в електронному врядуванні продовжила міжнародна науково-практична
конференція «Сутність та перспективи впровадження електронної демократії в Україні».

КАФЕДРА МПА ВНТУ І КОРПОРАЦІЯ RIA СПІЛЬНО НАВЧАТИМУТЬ СТУДЕНТІВ
Кафедра метрології та промислової автоматики
Вінницького національного технічного університету
відкрила свою філію в медіа-корпорації RIA

Д

нями угоду про створення філії підписали ректор Вінницького національного технічного університету, доктор
технічних наук, професор Володимир Грабко і випускник
Вінницького політеху, а нині президент корпорації RIA Олександр Човган.
Вперше в Україні кафедра МПА відкрила спеціалізацію
«Інженерія якості продукції». І вперше в Україні почала готувати фахівців, які здатні виконувати посадові функції СЕО
— Chief Executive Officer. Тобто працювати головним виконавчим директором компанії. Такі фахівці мають високу затребуваність на ринку праці, зокрема США, Канади, Англії,
Франції, адже володіють широким спектром знань і навичок
як технічних, так і менеджменту.
А продукція нині різна — це і обладнання, і програмне
забезпечення.
Корпорація RIA активно займається інтернет-технологіями. На сайти RIA (це портали новин, інтернет-магазини)
щодня заходить близько півмільйона осіб.
Нині Медіа Корпорація RIA це:
— найпотужніша в Україні група інтернет-компаній RIA.
com — абсолютний лідер сегментів АВТО і НЕРУХОМІСТЬ
в країні, найбільш стрімка компанія в сегменті General

Classified (загальних оголошень);
— найпотужніша в Україні регіональна медіагрупа RIA
Media (кращі новинні сайти і регіональні газети у Вінниці,
Тернополі, Житомирі, Козятині, Хмельницькому, радіо, зовнішня реклама);
— №1 оператор бронювання готелів в Україні hotels24.
ua;
— венчурний інвестиційний фонд RIA (myAuto.ua, lun.
ua, mamaclub.ua, myRadio.ua, detal24.com.ua, інші проекти).
Тож, нагальною і постійною є потреба корпорації підвищувати якість свого програмного забезпечення та веб-сайтів.
«Спільно з кафедрою метрології та промислової автоматики даватимемо практичні знання та навики студентам, котрі хочуть бути тестувальниками програмного забезпечення
та веб-аналітиками і працювати з масивами даних. Це круті
професії, подивіться на work.ua, там зарплата від 20 тисяч
гривень. Запрошую до нас на практику, буде цікаво!», — заінтригував президент корпорації Олександр Човган.
«В Україні студентів цьому ще не навчали. А за кордоном
веб-аналітик та тестувальник програмного забезпечення —
це професія з великим окладом і попитом на ринку праці.
Студенти займатимуться сертифікацією, тестуванням програмного забезпечення та веб-аналітикою, що дозволить їм
навчитись управлінню якістю продукції, сучасним підходам
до створення якісного ПЗ. А після завершення навчання
влітку під час практики у корпорації RIA студенти покажуть
свої фахові навички», — каже завідувач кафедри МПА, доктор технічних наук, професор Володимир Кучерук.
Принагідно зазначимо, це вже друга філія кафедри. Перша уже багато років успішно функціонує на базі Державного
підприємства «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», третина кадрового
складу якого складають випускники кафедри МПА.
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ПРОФЕСОРА РОМАНА КВЄТНОГО ОБРАНО КАНДИДАТОМ У ЧЛЕНКОРИ НАПН УКРАЇНИ
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Роман
Квєтний закінчив Вінницький національний технічний університет. Уже 23 роки очолює у ВНТУ кафедру АІВТ
На
загальні
зборах
Національної
академії
педагогічних
наук
України
професора Романа Квєтного
обрано кандидатом у членикореспонденти по академічному
Відділенню вищої освіти НАПНУ.
Роман
Квєтний
високий
фахівець з ІТ-спеціальностей. Він є одним із авторів
стандартів з інформаційних технологій і для бакалаврів, і
для магістрів, і для докторів філософії з ІТ спеціальностей.
Професор Квєтний підготував двох докторів технічних
наук і 25 кандидатів наук, зокрема 5 докторів PHD для

закордонних університетів, з котрими має довгострокову
творчу співпрацю.
Довгий час Роман Наумович керує докторською
спецрадою з ІТ-спеціальностей при ВНТУ, котра ще
жодного разу не мала рекламацій. Автор 250-ти наукових
праць, 15-ти монографій. Він написав 15 навчальних
посібників і 2 підручники з дисциплін ІТ- спеціальностей.
Професор
Квєтний
—
академік
Української
технологічної академії, старший член Всесвітнього
товариства інженерів з електроніки та електротехніки
(Senior Member IEEE).
Має медаль за заслуги Української технологічної
академії та нагрудний знак «Відмінник освіти України».

ПЕРШІ 500 ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА ПЕТРУКА
С

писок наукових та навчально-методичних
праць доктора технічних наук, професора, заслуженого природоохоронця України, директора
інституту екологічної безпеки та моніторингу
довкілля ВНТУ Василя Петрука почав відлік другої
півтисячі робіт.
Це можна побачити на його персональній
сторінці. Зрозуміло, що не кількістю славен вчений,
а якістю цих робіт, їх науковою та практичною
цінністю. Якщо оцінювати наукові праці Василя
Григоровича, то можна констатувати і те, й інше.
До того ж зі списку робіт, де він є безпосереднім
автором і співавтором, нараховуються 33 патенти
на винахід та корисну модель України, а також
авторських свідоцтв СРСР та декількох зарубіжних
патентів, двох підручників, 15 монографій, п’яти
збірників наукових праць всеукраїнських з’їздів
екологів з міжнародною участю, які організовував
і безпосередньо редагував професор Петрук, 12
навчально-методичних посібників, близько 300 наукових
статей у журналах з високим імпакт-фактором, а також 13
статей у науково-метричній базі SCOPUS.
Значна частина наукових праць, особливо за останні
роки, видрукувана у закордонних виданнях. Аналіз
цих робіт свідчить про досить широкі наукові інтереси
професора Петрука, їх глибоку фундаментальність та
значущість для науки і практики.
Це перш за все спектрофотометрія та прилади
біомедичної діагностики і екологічного контролю, новітні
технології знешкодження та переробки токсичних
речовин, а також утилізації промислових та побутових
відходів, екологічна безпека та управління ризиками
про переробці та транспортуванні небезпечних відходів,
моніторинг різних екосистем, зокрема і теріофауни
України, дослідження якості питної та поверхневих вод
за змінами фітопланктону і вищих водних рослин та інші
наукові напрямки.
Професор Василь Петрук є надзвичайно вимогливим,
але водночас і доброзичливим науковим керівником. Його
неймовірна активність і талант організатора, його освіченість у всіх сферах людського буття, конструктивність дій
і мислення і є тією запорукою, яка об’єднує колектив ка-

федри, інституту, однодумців, докторантів та аспірантів,
що спонукає їх до активної наукової роботи та навчальнометодичної діяльності.
З переліку робіт в абсолютній їх більшості Василь
Григорович є ідейним натхненником і жодна наукова
праця не може побачити світ допоки він її ретельно не
відредагує. Нині зусилля професора Петрука та його
колег-науковців спрямовані насамперед на публікації
фундаментальних та прикладних результатів досліджень
у журналах з високим імпакт-фактором не тільки вітчизняних, але здебільшого у закордонних виданнях.
Треба з гордістю зазначити, що під мудрим науковим
керівництвом професора Василя Петрука захистилось
7 кандидатів технічних наук, ще декілька аспірантів
підготували до захисту свої дисертаційні роботи, а
аспірантка Трач І.А. та здобувачі Кватернюк О.Є. і Крикливий Р.Д. уже подали свої роботи до захисту у відповідні спеціалізовані вчені ради.
Активно виконує свої дослідження і докторант Василя
Григоровича Кватернюк С.М. Сподіваємось на успішні їх
захисти незабаром.
Не можна не помітити у списку робіт безліч звітів
про успішно виконані держ- та госптематики, міжнародні
проекти тощо. А їх уже понад 20, що принесло до казни
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університету не один мільйон гривень надходжень.
Особливо слід відзначити міжнародні українобілоруські проекти, які з 2005 року виконуються
на кафедрі ЕЕБ під керівництвом В.Г. Петрука за
замовленням державного фонду фундаментальних
досліджень МОНУ та колишнього комітету з науки і
технологій.
До речі, перша науково-методична праця Василя
Григоровича побачила світ у далекому 1984 році. Це
методична розробка з хімічної кінетики і рівноваги
для студентів енергетичного факультету, де тоді
працював на кафедрі хімії молодий асистент Петрук.
А перші наукові праці почали виходити з 1986
року, коли Василь Григорович працював на кафедрі
фізики Вінницького педагогічного інституту. З того
часу пройшло понад 30 років. Однак Василь Григорович не збавляє обертів, а рухається впевнено зі
своїми однодумцями вперед на благо вітчизняної
освіти і науки, у першу чергу, її молодої генерації – студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів.

Додаємо, що окрім наукових праць, у Василя
Григоровича відкрився новий багатогранний талант, коли
він видав свою літературно-художню працю «Любіть
Україну» (автобіографічна повість або філософія життя),
у якій він відкрився читачеві як полум’яний патріот своєї
Батьківщини, відданий син свого народу, якого болить і
несправедливість, і облите багрянцем крові історичне
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минуле, воєнно-трагічне сучасне, так хоч і світлі, але
надзвичайно складні перспективи матінки-України. Її теж

варто прочитати молодому поколінню. Вона виставлена
на персональній сторінці і на сторінці Facebook.
А зовсім недавно за редакцією Петрука В.Г. та
Сталдера Ф. у творчому колективі з’явилася монографія
англійською мовою по європейському досвіду інтегрованого управління та поводження з відходами.
При цьому, крім щасливого майбуття для України і
всіх нас, професор Петрук мріє про чисте довкілля, про
мирне небо над всіма землянами. Тому і докладає максимум зусиль невичерпної своєї енергії, свого таланту,
мудрості, знань, навичок, вмінь, щоб наблизити якомога
швидше цей благословенний час.
Отже, всі його співавтори, колеги-однодумці, студенти і аспіранти, науковці, вітають Василя Григоровича із
першою півтисячною перемогою і бажають не зупинятися
на досягнутому та рухатись вперед і вести за собою всю
молоду гвардію. Здоров’я йому козацького, енергії невичерпної та усіх земних благ!
З повагою, колектив кафедри ЕЕБ,
інституту ЕБМД, однодумці, студенти,
аспіранти та докторант
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«БАЮНАЛЕ-2016» — ДО ДНЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
Михайло Стрельбицький пише, що ними можна
обіймати
посаду, а інший автор вважає,
що вони з високим вмістом вологості є дієвим
захисним засобом від хижака. На подібні запитання
наввипередки
шукали
відповіді
учасники
фестивалю «Баюнале-2016», який відбувся у ВНТУ
Традиційний інтелектуальний ігровий фестиваль
«Баюнале-2016»,
присвячений
Дню
української
писемності та мови, відбувся у Вінницькому
національному технічному університеті.
А проводився під патронатом Вінницької обласної
організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.
Тараса Шевченка, студентського профкому ВНТУ і Клубу
інтелектуального товариства «Баюн».
34 команди зі Львова, Києва, Тернополя, Рівного,
Чернівців і Вінниці взяли участь в інтелектуальних перегонах. З них 5 студентських команд.
Переможець звично визначається за сумою набраних
очок у турнірі «Всесвіт українського слова» та турнірі
відео реалій «Українське письменство» фестивалю.
Турнір складається з 84 питань і проводиться за
правилами спортивного «Що? Де? Коли?».
«Баюнале» — це не просто гра. Не просто фестиваль.
Це спосіб життя.
Найдоросліша команда-завсідник фестивалю —
«Сателіт». Гравці віку 50+. Переважна більшість членів
команди з Тернополя. Журналіст Сергій Черненко — з
Києва. Вони, як самі кажуть, приїздять не за перемогою.
За драйвом, за задоволенням від самої гри. У «Баюнале»
грають уже 10 років.
Ще є одна унікальна команда. Скільки «Баюнале»,
стільки «Переучет» із Рівного бере в ньому участь.
«Вперше я проводив Березневі Ігри, коли наш КІТ
«Баюн» відзначав 10 років. А ось у січні КІТ «Баюн»
святкуватиме уже своїх 22. От тільки закінчується
фестиваль, «Переучет» зразу ж реєструються на
наступний. Завжди прагнуть бути під першим номером»,
— характеризує команду інтелектуальних рівнян
Анатолій Теклюк.
Саме Анатолій Теклюк, директор Головного центру
виховної роботи ВНТУ, кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії та гуманітарних наук ВНТУ,
створив «Баюна», саме Анатолій Теклюк головна рушійна
сила і натхненник усіх цих інтелектуальних і дотепних ігор.

«Є чудова львівська команда «Тануна Х». Коли я
написав оголошення про фестиваль, прокоментували у
Фейсбуці — «Головна подія року!». Для них, принаймні.
Хоча у Львові багато проводиться подібних дійств.
Скажімо, великий турнір «Львів взимку». Але у нас на
«Баюнале», якась особлива атмосфера. Не стільки
боротьба за перемогу, хоча це теж є, але головне —
інтелектуальний кайф», — каже Анатолій Іванович.
І, звісно, фітнес для мозку!
«Команда «Пінта». Тут грають два викладачі нашого
університету — кандидати технічних наук з факультету
комп’ютерних систем і автоматики Володимир Гармаш і
Роман Маслій. І випускники нашого університету Дмитро
Альохін (він зараз працює в ІТ-компанії), Світлана і Андрій
Данченки та Євген Громов (він кандидат педагогічних
наук, нині викладає у ВДПУ ім. Коцюбинського). Вони не
просто грають, а також пишуть питання і проводять тури.
От нині на «Баюнале-2016»один тур проводив Дмитро
Альохін, один тур проводили Данченки, ще один тур проводив Євген Громов. Один тур проводив я, а ще по одному турі проводили Дмитро Штофель і ще один автор.
Отаке різноманіття авторів додає непередбачуваності і
яскравості», — розповідає Анатолій Теклюк.
Але як такі питання придумуються? Як такі заковиристі мовленнєві загадки розв’язуються? Тренування, як
у спорті?
Схоже. Коли ти граєш, це як певний тип задач у математиці вирішуєш. Набуваєш досвіду. Є певна техніка
гри. Знаєш, на що звернути увагу слід у першу чергу. І
можна розподілити ролі в команді — хто який параметр
запитання відслідковує. Але все ж до кінця заалгоритмізувати неможливо. Аби грати, треба мати певну загальну
культурну базу, а коли цього немає, не працюватимуть
асоціації.
«Багато знаю гуманітаріїв, котрі є вузько зацикленими. Добре знають українську
літературу, а погано грають в питаннях,
складених на основі саме української літератури. А чому так? Вони знають лише під
одним кутом зору. А трішки інакше поверни…», — посміхається Анатолій Іванович.
Спробуйте самі. Ось приклад запитання:
Михайло Стрельбицький пише, що
ними можна обіймати посаду, а інший автор вважає, що вони з високим вмістом
вологості є дієвим захисним засобом від
хижака. Назвіть їх.
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«Ви неоднораз чули цю фразу: І лупцюй по морді
вовка мокрими штаньми. Вовк штанів боїться мокрих
більше, ніж вогню. Павло Глазовий. А в Стрельбицького
є таке твердження, що штаньми можна обіймати посаду.
Дуже класний образ — дехто насправді може посаду
обіймати штаньми».
Отож,
переможці
«Баюнале-2016»
серед
студентських команд:
1 місце — CSS (ВНМУ ім. Пирогова);
2 місце — FELIX (ВНМУ ім. Пирогова);
3 місце — ШП.А.Р.Т.А (ВНТУ).
Вони отримали чудові призи від Вінницької обласної
федерації інтелектуально-спортивних ігор — Кубок «Граніт науки».
А за перемогу в кожному турі гравці отримували
барильєфчик з Котом Баюном. Автор цих мистецьких
мініатюр Ольга Адамчук, студентка факультету будівництва, теплоенергетики і газопостачання. І картинки з
котами за призові місця теж Оля малювала. Ці унікальні
авторські роботи додають фестивалю шарму.
У загальному заліку «Баюнале-2016» перемогла
команда «Тануна Х (Львів).
Друге місце — «Щуки науки» (Київ).
Третє — «Переучет» (Рівне).
Спорт є спорт. Хоч він й інтелектуальний. Два тижні тому 24-28 жовтня на Кубку міста наша ШП.А.Р.Т.А
(ВНТУ) виграла серед студентських команд. CSS (ВНМУ

ім. Пирогова) була другою.
На Кубок Вінниці фаховий філософ Анатолій Теклюк
написав на прохання організаторів кілька питань. Приміром одне з них —
Знайомий автора запитання жартома запропонував
встановити в одному з мікрорайонів Вінниці пам’ятник
графові. Цього графа можна часто зустріти на одному
з кондитерських виробів. Назвіть цього графа.
Що ж це за граф такий? Якщо думатимете командою,
додумаєтесь швидше. Це граф Вишенька! Часто можете
зустріти його на тортах.
Автор цих запитань-кросвордів приїхав працювати у
Вінницький політех у 1994-му році. Того ж року вперше
грав на Кубку міста.
«А наступного року ми в університеті створили
Клуб інтелектуальних товариств «Баюн». Я читав
релігієзнавство і вирішив започаткувати релігієзнавствчий
гурток. Але не просто, аби там знову лекцію читати, а
придумував цікавенькі питання. Мої тодішні студенти
Мирослав Боцула, нині кандидат технічних наук. доцент
ВНТУ, і його друг Олександр Прокопчук запропонували
створити «Що? Де? Коли?». І ми 13 січня зібралися, і так
виник наш КІТ «Баюн». Придумав назву я, а власне Кота
Баюна намалював Мирослав Боцула».
«Баюнале-2016» завершився. Фестиваль «Баюнале-2017» через рік у цю ж пору.

«ПІРАТИ КАРИБСЬКОГО МОРЯ» ПЕРЕМОГЛИ
НА «СТУДЕНТСЬКІЙ ОСЕНІ 2016»
Формат

виступу команд на традиційному
щорічному фестивалі сценічних талантів першокурсників
«Студентська осінь» був визначений як мюзикл чи
спектакль
Команда мала взяти якийсь фільм і на основі цього
фільму вибудувати свій виступ. І обов’язково в цей
виступ вставити свої вокальні, хореографічні номери, і
мала бути власне театральна гра студентів.
У «Студентській осені 2016» взяли участь 6
факультетів.
Оцінювало сценічну майстерність цьогорічних
першокурсників ВНТУ фахове журі, котре очолював
Григорій Сиротюк, режисер Вінницького обласного
музично-драматичного театру імені Садовського. До речі,
до складу судійської команди увійшли деякі випускники
політеху, але лише ті, хто фахово пов’язав своє життя з
мистецтвом.
Виступ кожної команди тривав 30-40 хвилин,
і це мала бути невеличка вистава. Тож, загалом
дійство тривало досить довго — понад три з
половиною години. Але публіка, заінтригована
мистецькими перегонами, не схожа була на
втомлену і не покидала зали.
Врешті журі визначилось.
Кращим актором визнано першокурсника
факультету будівництва, теплоенергетики і
газопостачання Андрія Лялюка;
кращою актрисою — Марію Козеренко, факультет радіотехніки, зв’язку і приладобудування;
кращий номер художньої самодіяльності —
Владислав Кокушкін, факультет інформаційних

технологій і комп’ютерної інженерії;
танець «Мексиканці», факультет машинобудування і
транспорту;
Максим Пеньковський, Марія Колядич, Олексій
Черешнюк, факультет комп’ютерних систем і автоматики;
танець-бій, факультет БТЕГП;
танець бугі-вугі, факультет менеджменту.
Команда факультету РТЗП взяла складний жанр
— драму, це не зовсім те, що підходить до активно
оптимістичної студентської аудиторії.
Отож, третє і четверте місце поділили менеджери і
програмісти.
Друге місце — ФКСА.

П

ерше
—
ФБТЕГП.
Вони
інсценізували
«Піратів Карибського моря». І саме найкращий актор
«Студентської осені 2016» Андрій Лялюк грав Джека
Горобця.
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КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
БІБЛІОТЕКА ВНТУ МОТИВУЮТЬ СТУДЕНТІВ ЧИТАТИ
СОНЕТИ ШЕКСПІРА В ОРИГІНАЛІ
Літературне дійство «Мова любові об’єднує наші серця», присвячене творчості видатного англійського поета та драматурга Вільяма Шекспіра, відбулось 8 листопада у ВНТУ

З

ахід, організований спільно кафедрою іноземних мов
та співробітниками науково-технічної бібліотеки, викликав
чималий інтерес серед студентів нашого університету.
Метою творчого вечора було не лише розповісти студентам про особливості життєвого та творчого шляху драматурга, а й долучити їх самих до творчого спадку митця.
Унікальністю заходу стало те, що студенти виступили
не просто глядачами, а й безпосередніми учасниками, зачитавши мовою оригіналу безсмертні рядки сонетів Шекспіра. Більш того, вони мали змогу самостійно обрати ті
літературні зразки, які були близькі саме їм, які торкалися
потаємних струн їхніх душ.
Слід зазначити, що читання Шекспіра в оригіналі – це
не проста справа. Сонети Вільяма Шекспіра належать до
зразків ліричної поезії епохи Відродження. Більшість творів
видатного поета присвячені дружбі, але багато з них оспівують кохання, відображають питання художньої творчості та
пронизані філософськими роздумами. Вони сповнені символічного змісту та викликають ні з чим не зрівнянні емоції.
Цикл сонетів Шекспіра — своєрідний ліричний щоденник, який створювався без заздалегідь продуманого
плану. Деякі вірші написані «з нагоди», деякі відбивають
особисті переживання їхнього творця. Чимало сонетів породжено довгими роздумами автора про людську природу, про світ, що оточує людину. Проблеми, представлені
в цих літературних творах, нерідко глибоко філософські,
що аж ніяк не суперечить універсальній природі цієї поетичної структури. Сонетна форма поетичного вираження
надзвичайно драматична. Сама композиція сонета (тема
- антитема - розв›язка) передбачає боротьбу протилежних
почуттів і думок. У ньому дуже природно знаходять своє
художнє втілення сповідь, інвектива, пейзажний малюнок,
філософська композиція тощо.
Мова, якою написані сонети, відрізняється від сучасної англійської мови. Вони створені живою розмовною мовою кінця 16 століття; в них багато образних порівнянь,
взятих з повсякдення. Сонети мають велику кількість архаїзмів, складних для розуміння метафор та алюзій. Для
правильного звучання студентам потрібно було навчитися
правильно не лише вимовляти слова, а й зрозуміти зміст
та ідею в цілому. Адже сонет – це фактично ліричний вірш
філософського характеру. Як сказав Дмитро Павличко:
“Поезія Шекспіра інтелектуальна. Вона – в несподіваній,
вражаючій думці, а не в образах природи, хоч інколи й
пейзаж працює в Шекспіра як оголена думка. В сонетах
все підпорядковане емоційному мисленню, а не переживанню без берегів і без глузду”.

Викладачі кафедри під чітким керівництвом заступника
завідувача кафедри іноземних мов з виховної роботи
Світлани Медведєвої, працювали з кожним студентом
індивідуально, пояснюючи той чи інший художній елемент
для відтворення правильної інтонації та вимови.
Студенти
разом
з
викладачами
кафедри
прослуховували аудіо записи сонетів, начитані носіями
мови, намагаючись якомога чіткіше відтворити вимову,
ритм та інтонацію творів, аналізували та розбирали
значення окремо взятих лексичних одиниць.
Тематичний вечір, присвячений творчості Шекспіра,
відрізнявся особливою душевністю та поетизмом.
Співробітники бібліотеки — головний бібліотекар
Галина Павлишина, завідувач відділу Ганна Суровенко,
бібліотекар Юлія Нігруца підготували цікаву розповідь,
присвячену життю та творчості драматурга, що
супроводжувалася показом тематичних слайдів та
звучанням неймовірної музики епохи Відродження.
Гармонійним доповненням та родзинкою сценарію
вечора, звичайно ж, були хвилюючі та захоплюючі читання
сонетів студентами нашого університету. Атмосфера, що
панувала у залі, не могла залишити байдужими глядачів,
що прийшли насолодитися поетичною спадщиною
видатного драматурга.
2016 рік указом президента України Петра Порошенка оголошений Роком англійської мови в Україні, а також
є роком вшанування пам’яті Вільяма Шекспіра у Великій
Британії. Творчості Шекспіра вже близько 400 років, але
вона й досі продовжує дивувати та чарувати.
Знання іноземної мови надає доступ до безмежної
культурної спадщини людства, наповнює серця любов’ю,
дарує надії, збагачує та звеличує.
Отож, подібні заходи надихають та захоплюють студентів, підвищують мотивацію та зацікавленість до вивчення
іноземних мов, акцентують увагу на важливості вміння
вільно володіти іноземною мовою в сучасному світі.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА
ВНТУ НАДАЄ ДОСТУП ДО East
View Information Services, Inc

«УКРАЇНА
НА ЗЛАМІ
ТИСЯЧОЛІТЬ»

До 15 грудня 2016 року відкрито тестовий доступ до
таких інформаційних ресурсів компанії «Іст В’ю Інформейшн
Сервісез, Інк» (США) ( посилання  http://dlib.eastview.com/  )
— База даних «Видання України» (UDB-UKR) - в ресурс входять
провідні українські газети, видання Книжкової палати України, наукові
журнали. Доступні не тільки поточні номери видання, а й архів з 2002 р.
— База даних «Статистичні видання України» (UDB-STAT-UKR) - в
ресурс входять видання Державної служби статистики України. Доступні поточні номери видання, а також архів, починаючи з 2012 р.
— База даних «Видання країн Балтії, Молдови, Білорусі та України» (UDB-EUR) - в ресурс включені провідні видання країн Східної
Європи, що виходять російською, українською, англійською мовами.
Доступні поточні номери видання, а також архів, починаючи з 1997 р.
— База даних «Видання країн Центральної Азії та Кавказу» (UDBCAC) - газети і журнали з Казахстану, Азербайджану, Грузії, Вірменії,
Узбекистану та інших країн, що виходять російською, англійською та
іншими мовами. Доступні поточні номери, а також архів.
Доступ до ресурсу з усіх АРМ університету та бібліотеки,
підключених до Internet, за адресою http://dlib.eastview.com/
Умови користування ресурсами:
всі ресурси та послуги Ви використовуєте не з комерційною метою;
використовуючи повнотекстові бази даних Ви не застосовуєте
спеціальних
програм
для
скачування
та
послідовних
скачувань архіву (цілого журналу або окремих його випусків).
Інструкція користувача.
Доступ надано в рамках участі ВНТУ в ELibUkr («Електронна
бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України»).

— саме під такою назвою 9 листопада у науково-технічній бібліотеці писали
Шістнадцятий радіодиктант національної
єдності.

А

кція традиційно відбулася у День
української писемності та мови і мала
на меті об’єднати усіх небайдужих навколо
українського слова. До акції долучилися
співробітники
ВНТУ,
студенти,
працівники
бібліотеки.
Традиційно текст – авторський, ексклюзивний,
створений спеціально на замовлення Українського
радіо відповідно до всіх приписів і норм правопису.
Диктував доцент Київського університету ім. Б.
Грінченка Олександр Авраменко.
Вперше за чотирнадцять років, з огляду на
складну ситуацію в державі, диктант писали не за
подарунки та премії, а лише в ім’я ідеї. Далі – за
бажанням – відправимо роботи на Українське радіо для перевірки.
Популярність радіодиктанту щороку зростає. І
найголовніше в ньому – це не перевірка знань і
не хизування здобутою високою оцінкою. Важлива солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне
слово, хто хоче, щоб українці говорили українською мовою і зберегли її для нащадків.

ЗУСТРІЧ ІЗ НІДЕРЛАНДСЬКИМ ПИСЬМЕННИКОМ
КОР РООСОМ, АВТОРОМ КНИГИ
«НАРОДЖЕНІ СТРАЖДАТИ?»

Кафедра суспільно-політичних наук зорганізувала зустріч
студентів з нідерландським письменником Кор Роосом, автором
книги спогадів євреїв, які стали жертвами та свідками трагічних
подій Голокосту 1941-1944 рр. в Україні «Народжені страждати?»

Історію змінити неможливо. Але
вкрай важливо знати та передавати
новим поколінням інформацію про все
світле, хороше, а також трагічне, що в ній
відбувалось. Наша історія, на жаль, має
сумні сторінки. Однією з таких сторінок є
трагедія єврейського народу — Голокост.
Один із найважливіших напрямів
гітлерівського терору в роки Другої
світової війни визначався расистською
теорією
нацистів.
Винищення
«неповноцінних» народів та етнічних
груп стало основною лінією політики
нацистів на Сході Європи. Вони доклали
чимало зусиль, щоб забезпечити
наукове обґрунтування своєї теорії
про винятковість арійської раси.
Україна поряд з іншими європейськими
державами стала жахливим полігоном
фашистського конвеєру смерті.
Голокост виражався в систематичному переслідувані і вбивстві 6
мільйонів євреїв нацистським режимом
і його прихильниками. Загальну кількість загиблих українських євреїв
можна оцінити в 1,8 млн. осіб. У цілому

Україна
втратила
близько
70% довоєнного єврейського
населення. Це було складовою
частиною трагедії Голокосту.
3 листопада викладачами та
співробітниками кафедри суспільнополітичних наук була організована зустріч студентів з нідерландським письменником Кор Роосом, автором книги
спогадів євреїв, які стали жертвами та
свідками трагічних подій Голокосту
1941-1944 рр. в Україні «Народжені
страждати?»
З 2008 р. Кор Роос регулярно
відвідує Ізраїль, де спілкується з
людьми, що пережили страшну
трагедію та прагне зафіксувати
їх
спогади,
щоб
унеможливити
повторення таких жахливих подій у
майбутньому. Адже пам’ять та історія –
тісно пов’язані категорії.
Письменник розповів, що в Україні
в роки фашистської окупації було
створено близько 180 концтаборів і 50
гетто, в яких багато євреїв загинуло
від голоду та холоду. Але більшість

громадян єврейської національності
було розстріляно. Згадав і про факти
масового винищення євреїв у Вінниці.
Щоб вижити, багатьом з них довелося
тікати та переховуватися. Рятували
життя євреям і місцеві жителі, ризикуючи
власним. Тож, вони і увійшли в історію
як «Праведники народів світу».
Зворушливим
та
емоційним
виявився зміст відеоматеріалів, які
були запропоновані для перегляду.
Ці події страшні у своїй жорстокості,
але, разом з цим, вони слугують
нагадуванням
для
попередження
повторення минулого, не тільки
антисемітизму, але і будь-якої форми
расизму.
Валентина ГОДЛЕВСЬКА,
доктор історичних наук,
професор кафедри суспільнополітичних наук ВНТУ
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листопада у спортивній залі СК «Ратибор-В»
відбувся чемпіонат області з дзюдо серед
чоловіків у семи та жінок у п’яти вагових категоріях
Змагання проводились згідно до положення
про обласні змагання з дзюдо на 2016 рік,
затвердженого обласною федерацією боротьби самбо
і дзюдо та управлінням фізичної культури і спорту
облдержадміністрації.
У чемпіонаті взяли участь 53 найсильніших борці
області. Спортсмени з Києва, Вінниці, Мурованих
Курилівців,
Могилів-Подільського,
Жмеринки
і
Шаргорода.
Гарним стимулом для переможців і призерів змагань
окрім грамот управляння були й грошові призи та цінні
подарунки від небайдужих спонсорів, зокрема: сертифікати на безкоштовне відвідування та придбання
товарів спортивного комплексу «Максимус», кабінету
краси та здоров’я «Фішка», розважального комплексу
«Ігроманія», «Льодового клубу», світу батутів «Дитячої
планети». Переможці і призери отримували також
смаколики — м’ясні і макаронні вироби. Усі учасники —
мінеральну воду.
Команду Вінницького технічного університету, яка
складалась з 10-ти учасників, готував і представляв
на змаганнях тренер
— майстер спорту
СРСР
з
самбо,
доцент
кафедри
фізичного виховання
університету
Сергій
Костюк.
На
рахунку
команди в особистому
заліку
три
золоті
нагороди, одна срібна
і дві бронзові.
Перші
місця
і
звання
чемпіонів
області завоювали:

Денис Куленко (вага 81 кг) — група КІ-16б;
Вадим Півторак (вага 90 кг) — 1ІМ-15б;
і Ярослав Бабій (вага 66 кг.).
Друге місце здобув у вазі 100+ кг студент ВНТУ з
Африканської республіки Ангола Анжело Анаклето
Дайведа (Б-14). Анжело поступився у фіналі лише
чемпіону України, призеру Європи киянину Дмитру
Гасюку. До речі, Анжело визнаний найколоритнішим
борцем чемпіонату.
Треті місця отримали Роман Моргунов (вага 66 кг) —
1ІМ-15б і Максим Вовк (вага 81 кг.) — 2СІ-15б.
Ігор Сікорський у вазі 73 кг. зайняв четверте місце.
На жаль, травмувались Олександр Затолочний і
Владислав Галушко, обидва у вазі 90 кг.
Для команди Сергія Костюка ці змагання
були переглядом сил і можливостей перед ще
відповідальнішими змаганнями – змаганнями XІІІ літньої
Універсіади вищих навчальних закладів Вінницької
області 2016-2017 навчального року. Вони відбудуться
15 листопада з греко-римської боротьби та 17 лютого
2017 року з дзюдо.
Георгій САМКОВ,
голова обласної ради ветеранів спорту
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