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Торік ВНТУ був на 28 позиції, позаторік — на 30-й 
позиції цього рейтингу.

Центр міжнародних проектів «Євроосвіта» у парт-
нерстві з міжнародною групою експертів представив 
ювілейний — 10-й академічний рейтинг вищих нав-
чальних закладів України «Топ- 200 Україна».

Інтегральний індекс представлено трьома складни-
ками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість 
нав чання та міжнародне визнання.

В 2016 році одноосібним лідером рейтингу «ТОП-
200 України» став Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут», що з 
суттєвим відривом від інших вишів України вийшов 
вперед за критерієм «Інноваційна діяльність універ си-

тетів». Друге місце у рейтингу посів Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка.

Методика побудована відповідно до міжнародних 
принципів ранжирування університетів і передбачає 
проведення порівняльного аналізу досягнень вишів 
різ них типів на основі низки універсальних критеріїв.

Зауважимо, Вінницький національний медичний 
універ ситет ім. М.І. Пирогова на 29-й позиції цього 
рейтингу. ВНМУ зберіг свою минулорічну позицію.

Утім, як і Вінницький національний аграрний універ-
ситет — ВНАУ й нині 129-й, як і торік.

Вінницький державний педагогічний університет 
іме ні Михайла Коцюбинського — 162-й. Торік був 165-м.

У «ТОП-200 УКРАЇНА» — ВНТУ 25-й 
Наш Вінницький національний технічний універ ситет на 25 місці  

серед 200 вищих навчальних зак ладів країни

У рамках програми «Активні 
громадяни» Студент факуль-

тету інформаційних технологій 
і комп’ютерної інженерії ВНТУ 
Віктор Гаврилишен створив проект 
«Енергоефективний вектор змін».

Усіх охочих вінничан навчатимуть 
виготовляти сонячний колектор. 
Перший енергоефективний при-
стрій планують встановити у мало-
забезпеченій чи багатодітній родині 
безкоштовно.

Віктор каже, що даний пристрій 
можна виготовити власноруч, 
заощадивши кілька тисяч гривень. 

«Ми плануємо вчити людей 
створювати такі пристрої власноруч. 
Ідея створення колектора виникла 
тоді, коли різко піднялися ціни на 
комунальні послуги. Ми задумалися, 
над тим, що потрібно енерго-
ефективні технології вико рис-
то вувати. Для того щоб знизити 
вартість комунальних послуг 

за рахунок того, що частину 
комунальних можна отримувати з 
відновлюваних джерел, це сонячна 
та вітрова енергія. Зупинилися 
на простому проекті це сонячний 
колектор. 

Це пристрій який перетворює 
сонячну енергію в теплову для 
підігріву води, а потім її можна 
використовувати, якщо великий 
колектор для обігріву приміщення, а 
якщо невеличкий, побутовий, то для 
того, щоб помитися. Такий пристрій 
можна придбати і в магазинах, але ціни 
такі, що звичайні громадяни купити 
його не мають можливості. Створений 
власними силами такий колектор 
коштуватиме близько 5 тисяч».

За словами Віктора пристрій має 
площу 2 квадратних метри і нагріває 
200 літрову бочку до 70 градусів у 
сонячний день. При цьому теплу 
воду бак може тримати 2-3 дні. 
Пристрій встановлюється на даху, 

або на фасаді будівлі. 
Автор проекту запевняє, що 

колектор працюватиме і взимку, але 
трохи повільніше нагріватиме воду.

Організатори, на даний час 
визначаються кому встановити 
перший економний колектор. Хто 
ж має бажання навчитися його 
створювати можуть телефонувати 
за номером 0977908395. 

Проект вінничанина Віктора 
Гаврилишена підтримала Британ-
ська рада в Україні та виділила на 
розробку кошти. Також фінансово 
підтримав проект народний депутат 
України Сергій Кудлаєнко. 

ПРОЕКТ СТУДЕНТА ВНТУ ОТРИМАВ ГРОШІ  
БРИТАНСЬКОЇ РАДИ 

Проект, створений студентом факультету ІТКІ Віктором 
Гаврилишеним, фінансово підтримали Британська рада в 
Україні й народний депутат



«Імпульс» №6(745)  3 стор.

Китай — батьківщина багатьох технічних винаходів. 
Нині КНР знову має усі шанси стати лідером світової 

науки. Лондонське королівське співтовариство, проаналізу-
вавши досягнення науки і техніки різних країн світу, дійшло 
висновку, що уже в 2016 році Китай може випередити США 
за кількістю публікацій наукових статей у різноманітних ав-
торитетних міжнародних виданнях. Тому перспективи спів-
робітництва з Китаєм дуже великі і не лише в теоретичних, 
а й у прикладних галузях.

З 17 по 22 травня на запрошення генерального ди-
ректора науково-технічної компанії «Rensenzeer (Hebei 
province) New Energy Technology Co.,Ltd» пана Лю Ліцзіа-
ня українська делегація перебувала у Китайській народній 
республіці. До складу делегації входили ректор Вінницько-
го національного технічного університету, доктор технічних 
наук, професор Володимир Грабко та проректор з наукової 
роботи ВНТУ, доктор технічних наук, професор Сергій Пав-
лов, а також професор Українського державного хіміко-тех-
нологічного університету Олена Шембель.

Українські науковці відвідали провінцію Хебей та місто 
Тіньцзінь (КНР).

18 травня делегація з України взяла участь у церемо-
нії відкриття Китайсько-українського Центру новітніх та 
прикладних інноваційних технологій на базі науково-тех-
нічної компанії Rensenzeer (Hebei province) New Energy 
Technology Co.,Ltd, Вінницького національного технічного 
університету та Українського державного хіміко-техноло-
гічного університету та відвідали виставковий зал Центру 
нових енергетичних технологій.

Наукова та науково-технічна співпраця китайських і 
українських науковців здійснюватиметься в таких напря-
мах: виконання спільних наукових програм і проектів; ста-
жування наукових співробітників, аспірантів і студентів; 
запрошення іноземних наукових співробітників для прове-
дення спільних науково-технічних заходів.

У рамках науково-технічної співпраці ВНТУ, УДХТУ 
та компанії Rensenzeer (Hebei province) New Energy 
Technology Co.,Ltd досягнуто домовленості щодо співп-

раці в напрямку розвитку енергозберігаючих технологій 
на основі використання новітніх технологій у галузі дослі-
дження і побудови альтернативних джерел енергії; розроб-
ки оптоелектронних, мікроелектронних і нанотехнологій у 
сфері створення оптико-електронних засобів, біомедичній 
оптиці; розробки інформаційно-вимірювальних систем діа-
гностики контролю параметрів літієвих батарей як джерел 
живлення електромобілів; використання літієвих батарей 
в біомедичних оптоелектронних лазерних і мікроелектрон-
них системах.

Протягом перебування у Китаї ректор Володимир 
Грабко ознайомив китайських партнерів з досягненнями 
Вінницького національного технічного університету у на-
прямку науки та освіти. Професор Олена Шембель прове-
ла низку науково-технічних семінарів щодо використання 
новітніх технологій у галузі дослідження і побудови альтер-
нативних джерел енергії з науковцями та виробничниками, 
які працюють у цьому напрямку. А проректор ВНТУ Сергій 
Павлов проводив зустрічі щодо співпраці у напрямку біо-
медичної оптики.

21 травня на запрошення ректора Тіньцзінського уні-
верситету технологій українська делегація ознайомилася з 
сучасною лабораторно-навчальною базою департаментів 
матеріалознавства та хімічних технологій цього універси-
тету. Була укладена угода щодо співпраці у напрямку осві-
ти та науки.

Також українські науковці уклали угоду про співпрацю 
стосовно науки та освіти з університетом Hebei University 
of Engineering (м. Хандан) та університетом Agricultural 
University of Hebei (м. Баодін).

Ректор ВНТУ Володимир Грабко і проректор ВНТУ 
Сергій Павлов узгодили деталі щодо відкриття на базі 
ВНТУ Центру Конфуція. Сприяння обіцяє Тіньцзінський 
університет. Основним завданням Центру Конфуція буде 
пропагування китайської культурної спадщини, сприяння 
розповсюдженню китайської культури і мови; розширення 
освітнього і культурного обміну, розвитку дружніх відносин. 
Зв’язок української та китайської націй повинен підсилюва-

ПЕРШИЙ КИТАЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТО ЗА УЧАСТЮ ВНТУ

З 17 по 22 травня делегація Вінницького національного технічного університету — 
ректор Володимир Грабко та проректор з наукової роботи Сергій Павлов, перебувала 
в провінції Хебей та місті Тіньцзінь (КНР) 
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тися, наші культури можуть доповнювати одна одну, збага-
чуючи світову культуру.

До речі, учені Вінницького національного технічного уні-
верситету уже багато років мають жваву наукову співпрацю 
з Чанчунським інститутом точної механіки та оптики, Китай-
ським технологічним парком високих технологій (м. Цзи-
нань), плідно контактують із Шаньдунським університетом 

(інститутом вірусології). Докторів техніч-
них наук, професорів Сергія Павлова і 
Віталія Огороднікова китайські колеги 
запрошували відвідати Китай, аби озна-
йомили зі своїми науковими наробками і 
прочитали лекції тамтешнім студентам. 
У містах Усі та Цзясін (Східний Китай) 
професор Сергій Павлов брав участь у 
виставці «Дні науки і техніки України». 
Вінницький національний технічний уні-
верситет понад 12 років плідно працює 
з китайськими партнерами у напрямку 
освіти та науки. Центр із зарубіжного на-
вчання Компанії зовнішньої торгівлі та 
інформації провінції Шаньдунь напра-
вив на навчання в наш ВНТУ понад 350 
китайських студентів.

Тому наукові та освітянські контакти 
між ВНТУ, УДХТУ та китайськими навчальними закладами 
дасть новий поштовх розвитку науки та освіти. 

Сергій ПАВЛОВ,  
проректор з наукової роботи ВНТУ, 

доктор технічних наук, професор

Студент Вінницького нaціoнaльнoго тех
ніч нoго університету Дмитро Кривий створив 
пов’язку на голову, яка сканує навколишнє 
середовище

Винайшов її юний вінничанин спеціально для 
людей з вадами зору

Пов’язка на голову це система, яка моніторить 
навколишнє середовище і за допомогою вібрації 
сповіщає власника про можливі загрози.

Дмитро Кривий розповів, що пристрій можуть 
використовувати не тільки люди з вадами зору, а й 
люди, які працюють на небезпечних підприємствах. 
Корисний він буде і для бійців.

«Пов’язка виконує кругове сканування об’єктів 
навколо лю-
дини і шляхом 
вібропередачі 
інформує влас-
ника про можли-
ве наближення 
об’єктів. Тобто, 
якщо людина 
має слабкий зір, 
вона може одяг-
нути пов’язку і 
при наближені 
якогось пред-

мета, пристрій її сповіщатиме вібрацією. Дистанцію 
власник повинен попередньо задати на телефоні», 
— каже Дмитро. 

На створення і розробку цього пристрою хло-
пець витратив близько місяця. 

Всі інструменти для своїх винаходів студент  ку-
пує в звичайних магазинах, де продається радіотех-
ніка, а також в мережі Інтернет. 

Нагадаємо, студент Дмитро Кривий розробив 
робота-няню. Цей пристрій мoже пoдaти лежaчій 
людині склянку з вoдoю, ліки, тaкoж він вимірює 
тиск тa зaпaм’ятoвує інфoрмaцію прo стaн здoрoв’я 
хворого. Також він створив годинник для бійців АТО, 
який служить нaвігaтором, компaсом тa пейджером. 

Сім дипломів на міжнародному конкурсі «Розфарбуй мрію» 
отримали студенти ВНТУ

Усі семеро готувались до участі 
в конкурсі під керівництвом доктора 
технічних наук, професора Олексан-
дра Романюка.

У номінації «комп’ютерна графіка» 
перше місце здобула робота «Старий 
паровоз» Костянтина Снопова.

Другу сходинку п’єдесталу поша-
ни конкурсу вибороли роботи
 y«В очікуванні літа» Дмитра Гедзя;
 y«Осінь» Сергія Клименка;
 y«Книга казок» Олександра Поліщука;
 y«Автомобіль» Костянтина Снопова.

Диплом третього ступеня отримали
 yВадим Чорний з роботою «Біомеха-

нічна екосистема»
 yНаталя Копитко з роботою «Май-

бутнє».
Загалом майже 1000 робіт із різ-

них країн змагались у міжнародному 
конкурсі «Розфарбуй мрію».

На виставку-конкурс приймалися 
роботи за сімома номінаціями, серед 
яких декоративний живопис, худож-
ня графіка, арт-об’єкт, комп’ютерна 
графіка тощо.

Очолювала журі конкурсу Şükran 
Yangin Üst, президент International 
Femin&Art Association of Female Artist 
of-Trabzon (Туреччина).

А до складу конкурсної комісії 
входили 
 yFatima AL Obaidi, художник-живопи-

сець, президент Femin&Art Iraq 
(Ірак);
 yNadeshda Helen, власник art-гале-

реї (Швеція, Стокгольм);
 y Iwasaki Nagi, художник-графік, пре-

зидент Femin&Art Japan (Kobe-shi, 
Hyogo, Японія), ряд інших маститих 
худож ників.

Переможця «Розфарбованої 
мрії» запитали про його власну мрію.

«Україна — це інтелектуальна 
краї на з величезним потенціалом. І я 
певен, буде такою, що на нас рівня-
тимуться інші. Це дуже здорово, що 
у ВНТУ створена креативна атмос-
фера, яка й поєднує комп’ютерних 
художників. Це потужний стимул для 
саморозвитку і вдосконалення. Нині 
я і Сергій Клименко навчаємось у 
магістратурі. Незабаром ми завер-
шуємо навчання. Але наші роботи, 
які розміщені на сайтах різних міжна-
родних конкурсів, і надалі репрезен-
туватимуть альма-матер, слугувати-
муть візитівкою ВНТУ». — Говорить 
Костянтин.

СТУДЕНТ ВНТУ СТВОРИВ ПОВ’ЯЗКУ,  
ЯКА ДОПОМОЖЕ НЕЗРЯЧИМ ЛЮДЯМ  

БЕЗПЕЧНО ХОДИТИ МІСТОМ

МІЖНАРОДНА ПЕРЕМОГА «СТАРОГО ПАРОВОЗА» 
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20 травня в Львівській політехніці відбувся Фінал 
Всеукраїнського конкурсу інноваційних стартап 

проектів студентів ІТ-напрямів«ІТ-Еврика! Україна-2016», 
який проводиться за підтримки Темпус-проекту «Націо-
нальна освітня інфраструктура удосконалення інновацій-
ної та підприємницької діяльності ІТ-студентів» (NEFESIE).

Студенти презентували власні проекти перед міжна-
родним журі:

• Jan Aidemark (Linnaeus University, Sweden);
• Volodymyr Chyrva (Sigma Software, Ukraine);
• Artem Grechukha (Pivdenne State Design Office, Ukraine);
• Hans Lundberg (Linnaeus University, Sweden);
• Niklas Malmros (Sigma Technology, Sweden);
• Olexiy Ozun (DataArt, Ukraine);
• Stepan Veselovskyi (Lviv IT Cluster, Ukraine).

На Фінал конкурсу було вибрано кращі 10 проектівіз по-
над 200, що були послані на конкурс із університетів всієї 
України. Проекти, що потрапили на конкурс:

• проект «The software application «Direct Drive» for Android» 
з Вінницького національного технічного університету;

• проект «Discounty» з Харківського національного уні-
верситету радіоелектроніки;

• проект «Project CCLIPSE» з Вінницького національного 
технічного університету;

• проект «SOCIALIZER» з Вінницького національного тех-
нічного університету;

• проект «ECO-WINDOW» з Вінницького національного 
технічного університету;

• проект «C.A.D.\y (Cut and Dry)» з Чорноморського дер-
жавного університету ім. Петра Могили ;

• проект «StarShift input method» з Вінницького націо-
нального технічного університету;

• проект «PressBox» з Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічнийінститут»;

• проект «Taryfikator» з Національного університету 
«Львівська політехніка» ;

• проект «Route Advisor» з Національного університету 
«Львівська політехніка» .

Тож фіналістами Всеукраїнського конкурсу ІТ-проектів 
«ІТ-Еврика! Україна-2016» стали 5 студентських команд 
ВНТУ з факультету інформаційних технологій та комп’ю-
тер ної інженерії:

1. Команда студентів кафедри програмного забезпе-
чення з проектом «The software application «Direct Drive»  
for Android»:

Олег Яворович (гр.1ПІ-12б),
Сергій Гапонюк (гр.1ПІ-12б),
Михайло Ковбасюк (гр.1ПІ-12б),
Олександр Головань (гр.1ПІ-12б),
Андрій Барцицький (гр.1ПІ-12б),
ментор команди – доцент кафедри ПЗ Олександр Рейда.
2. Команда студентів кафедри програмного забезпе-

чення з проектом «StarShift input method»:
Ксенія Івченко (гр.1ПІ-12б),
Михайло Нікольський (гр.1ПІ-12б),
Олексій Маліцький (гр.1ПІ-12б),
Марія Польова (гр.1ПІ-12б),
ментор команди – професор, завідувач кафедри ПЗ 

Анатолій Пєтух.
3. Команда студентів ФІТКІ з проектом «SOCIALIZER»:
Андрій Андреєв (гр.2ПІ-14б),
Владислав Туйчев (гр.2ПІ-14б),

Олена Дажура (гр.2ПІ-14б),
Олександр Дикий (гр.1КН-12б),
ментор команди – доцент кафедри ПЗ Вікторія Войтко.
4. Команда студентів кафедри програмного забезпе-

чення з проектом «ECO-WINDOW»:
Денис Слободяник (гр.1ПІ-13б),
Михайло Терещенко (гр.1ПІ-13б),
Павло Столярик (гр.1ПІ-13б),
ментор команди – старший викладач кафедри ПЗ Ми-

кола Обідник.
5. Команда студентів ФІТКІ з проектом «CCLIPSE»:
Дмитро Кривий (гр.2КІ-13б),
Тетяна Салтикова (гр.1КІ-15мс),
Ася Костельна (гр.1ПЗ-15м (бак),
ментори команди – професор, завідувач кафедри ОТ 

Олексій Азаров та доцент кафедри ПЗ Вікторія Войтко.
Переможцями фіналу стали дві команди нашого уні-

верситету:
2 місце посіла команда студентів ФІТКІ з проектом 

«CCLIPSE» у складі:
Дмитра Кривого (гр.2КІ-13б),
Тетяни Салтикової (гр.1КІ-15мс),
Асі Костельної (гр.1ПЗ-15м(бак),
ментори команди – професор, завідувач кафедри ОТ 

Олексій Азаров та доцент кафедри ПЗ Вікторія Войтко. 
Приз команді – 5000 грн.
Спеціальний приз за кращу ідею отримала команда 

студентів кафедри програмного забезпечення з проектом 
«StarShift input method» у складі:

Ксенії Івченко (гр.1ПІ-12б),
Михайла Нікольського (гр.1ПІ-12б),
Олексія Маліцького (гр.1ПІ-12б),
Марії Польової (гр.1ПІ-12б),
ментор команди – професор, завідувач кафедри ПЗ 

Анатолій Пєтух.
Приз команді – квитки на ІТ-подію «Львів ІТ Аре-

на-2016».

Підпис до фото на першій сторінці     Спеціальний приз 
за кращу ідею отримала команда студентів кафедри 
програмного забезпечення з проектом «StarShift input 
method»

ДВІ КОМАНДИ ВНТУ — ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ  
«ІТ-ЕВРИКА! УКРАЇНА-2016» 

Обидві команди з факультету інформаційних технологій і комп’ютерної інженерії. Проект 
«CCLIPSE» здобув ІІ місце, проект «StarShift input method» — спеціальний приз за кращу ідею

Студентам ФІТКІ – авторам «срібного» проекту 
«CCLIPSE» (ментори команди – професор Олексій 

Азаров та доцент Вікторія Войтко) нагороди вручає 
ректор ВНТУ Володимир Грабко
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Українська команда студентів та 
молодих вчених, до якої входять і 

двоє вінничан – випускник школи-гімназії 
№23 Вінниці, аспірант Київської політех-
ніки В’ячеслав Осауленко та випускник 
ВНТУ Олександр Буткалюк, розробила 
проект літака-«стрибунця» для дослі-
дження полярних шапок Марса.

Полюси Марса вивчені відносно по-
гано. У цих зонах, пояснюють учені, від-
бувається інтенсивне геологічне життя 
Марса. Полярні шапки називають «ве-
ликим пилотягом», який засмоктує пил з 
усієї планети.

«З усієї планети йде доставка в «ла-
бораторію» різних матеріалів. І ми може-
мо зробити на цьому місці досить багато 
проб», — пояснює інженер Олександр 
Буткалюк.

Українські розробники, які називають 
свій літак «пересувною лабораторією», 
сподіваються, що апарат дозволить ана-
лізувати атмосферу і вивчати пил з різ-
них районів планети.

Перемогу української команди склад-
но було передбачити: до останнього на 
сайті конкурсу вони займали лише третє місце і з великим 
відривом. Однак NASA перевіряло своїми методами аналіз 
голосів на чистоту, і в української команди виявилися найви-
щі показники.

«Якщо ви зайдете на сайт проекту і перейдете за поси-
ланням на нашу презентацію на YouTube, ви побачите, що 
кількість переглядів — понад 44 000. Кількість була найбіль-
шою серед всіх проектів з самого початку. У наших конку-
рентів кількість переглядів була 5000 - 6000 і буквально в 
останній день зросла до 15 000. А ще NASA в листі написа-
ло, що вони аналізували трафік по Facebook — і він у нас 
був найвищим», — розповів Олександр Буткалюк.

Перш ніж перемогти у всесвітньому конкурсі, проект 
пройшов відбір в локальному українському Хакатоні, пере-
мігши відразу в двох номінаціях. Потім був відібраний серед 
128 команд з різних країн і вийшов до п’ятірки фіналістів, де 
за нього вже голосували користувачі з усього світу.

«Mars Hopper використовує ресурс іншої планети для 
власних потреб, і взагалі якимось чином наближається до 
живої істоти», – розповідає інженер Олександр Буткалюк.

Mars Hopper – це прототип безпілот-
ного автоматизованого літака, який жи-
витиметься сухим льодом. Так назива-
ють заморожений вуглекислий газ, яким 
узимку щедро покриті полюси Марса

Передбачається, що апарат рухати-
меться поверхнею Червоної планети за-
тяжними стрибками, кожен з яких трива-
тиме по кілька хвилин. Приземлившись 
на покриту кригою поверхню, літак за-
черпне сухий лід, з якого отримає енер-
гію для наступного стрибка.

Звідси й назва апарата, яка співзвуч-
на з англійським словом grasshopper — 
коник-стрибунець.

«Якби гіпотетично на Марсі була ци-
вілізація, вони б першою освоїли енер-
гію вуглекислого газу, так само як ми 
освоїли енергію води», — розповідає 
інженер Буткалюк.

Оскільки везти на Марс пальне з 
Землі дорого й неекономно, апарати, які 
працюють на цій планеті, такі як Curiosity, 
живляться за рахунок сонячних панелей 
і технології РІТЕГ – радіоізотопного тер-
моелектричного генератора.

РІТЕГ, яким обладнають Mars Hopper, дозволяє отриму-
вати тепло й електрику з замерзлого вуглекислого газу за 
рахунок природного розпаду радіоактивних ізотопів.

Ця технологія надійна й може працювати роками без 
втручання людини. Її мінус у тому, що вона дає слабку по-
тужність і має низьку ефективність. Саме тому літакові буде 
потрібно так багато сухого льоду для кожного стрибка. Плюс 
такого підходу в тому, що замерзлого СО2 на полюсах пла-
нети – як зірок на марсіанському небі.

Щоб отримати від РІТЕГ максимум віддачі, розробники ви-
рішили зробити ставку не на електричну енергію, а на тепло-
ву, якої генератор може віддати значно більше, ніж електрики.

Єдиним гарантованим наслідком перемоги MarsHopper 
в конкурсі є те, що авторів розробки запросили до Косміч-
ного центру ім. Кеннеді в США, де вони зможуть побачити 
черговий космічний запуск.

Зараз українські винахідники готуються до цієї поїздки на 
мис Канаверал на запуск ракети, який відбудеться 8 верес-
ня. Правда, команда поки не знає, чи зможе поїхати туди 
всім складом: переліт, харчування та проживання вони по-
винні фінансувати за свій рахунок, NASA організовує лише 
саму програму візиту.

НАСА не гарантує, що проект-переможець обов’язково 
буде втілений в життя.

«Я сподіваюся, ми зацікавили NASA своїм проектом. 
Якщо це так, то хотілося б, щоб Україна до нього долучи-
лася. Коли ми розробляли проект, то розраховували на це: 
майже всі технології для його реалізації є в Україні. Було б 
чудово, якби наша країна зайняла гідне місце серед «косміч-
них» країн», — каже інженер проекту Олександр Буткалюк.

Самі українські вчені планують провести серію експери-
ментів на Землі. Один з них передбачає, що прототип Mars 
Hopper піднімуть аеростатом на висоту 31 000 м над зем-
лею, щоб випробувати, як він літатиме в умовах розріджено-
го повітря. На цій висоті густина повітря приблизно така ж, як 
щільність марсіанської атмосфери.

Про свою зацікавленість проектом уже заявило Держав-
не космічне агентство України.

УКРАЇНСЬКА КОМАНДА,  
У СКЛАДІ ЯКОЇ ВИПУСКНИК ВНТУ,  

ПЕРЕМОГЛА НА ВСЕСВІТНЬОМУ КОНКУРСІ NASA 
Випускник ВНТУ Олександр Буткалюк у складі української команди MarsHopper став перемож

цем наймасштабнішого хакатону NASA – SpaceApps Challenge

Олександр Буткалюк показує, як 
отримують енергію з сухого льоду
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Доктор технічних наук, професор, академік транспортної академії України, відмінник освіти України, 
завідувач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту ВНТУ Віктор Біліченко удостоєний звання 
«Заслужений діяч науки і техніки України»

Відповідно до Указу Президента 
Ук раїни Петра Порошенка № 217/2016 
від 18 травня 2016 року «Про відзна
чен ня державними нагородами Ук раї
ни з нагоди Дня науки», за ва го мий 
особистий внесок у розвиток віт чиз
няної науки, зміцнення науковотех
нічного потенціалу України, ба га
торічну сумлінну працю та ви сокий 
професіоналізм Біліченку Віктору 
Вікторовичу — завідувачеві кафедри 
Вінницького національного тех
нічного університету, доктору тех
ніч них наук, професорові, присвоєно 
почес не звання «Заслужений діяч нау
ки і техніки України».

ВНТУ — almamater професора 
Біліченка. Віктор Вікторович закін чив 
Вінницький політехнічний ін сти тут 
(ВПІ), отримавши диплом ін женера 
з відзнакою (кваліфікація – інженер
механік за спеціальністю «Ав томобілі 
та автомобільне гос по дарство»).

У 2008  р. за сумлінну і наполегливу 
пра цю в галузі автомобільного 
транс  порту, високий професіоналізм 
Віктора Вікторовича нагороджено 
По чесною Грамотою Виконавчого 
ко  мі тету Вінницької міської ради. 
Також у 2008 р. за сумлінну, творчу 
пра цю, особисті досягнення у нау
ко во дослідній роботі його на го
роджено Почесною Грамотою Уп
рав  ління освіти і науки Вінницької 
об ласної державної адміністрації.

У 2009 р. за вагомий особистий 
вне сок у забезпечення безпеки до
рож нього руху згідно з наказом 
ДДАІ МВС України нагороджено від
зна кою Міністерства внутрішніх 
справ України «За бездоганну 
служ бу» другого ступеня, у 2010 р. 
за багаторічну сумлінну працю, 
особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів 
нагороджено Почесною Грамотою 

Міністерства освіти і науки України, 
у 2012 р. – нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України». 

ПРОФЕСОР ВІКТОР БІЛІЧЕНКО — 
ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ 

У Запоріжжі відбувся всеукраїнський етап Європейських 
інженерних змагань, в якому взяли участь найкращі 

команди технічних вишів України
Фіналістами стали переможці локального етапу змагань – 

студенти з Києва, Львова, Вінниці та Запоріжжя.
Увесь тиждень змагань проходив у Палаці культури Запо-

різького автомобілебудівного заводу (ДК ЗАЗ).
Партнери проекту: Honda, Diacom Group, Carlsberg 

Ukraine, Аква Фонтана, Cypress Semiconductor, ZyXel, Jays 
Coffee, профком студентів Запорізького національного техніч-
ного університету та адміністрація ЗНТУ.

Участь у змаганнях взяла команда студентів кафедри 
програмного забезпечення та кафедри обчислювальної техні-
ки факультету інформаційних технологій і комп’ютерної інже-
нерії у складі: Андрія Барцицького (каф. ПЗ, гр.1ПІ-12б), Оле-
га Журавчака (каф. ПЗ, гр.1ПІ-12б), Сергія Гапонюка (каф. ПЗ, 
гр.1ПІ-12б), Катерини Грицишиної (каф. ОТ, гр.2КІ-14б).

Наша команда підготувала цікавий проект і посіла 4 місце 
у фіналі конкурсних змагань.

Фіналісти Національного етапу Європейських  
інженерних змагань – студенти ВНТУ

Це Анастасія Вінницька, Дми-
тро Кривий та Анастасія Сло-

бодянюк. Лише 100 студентів вишів 
України отримуватимуть нині стипен-
дію Фонду Віктора Пінчука

Підбито підсумки 10-го конкур-
су-2015/16 стипендіальної програми 
Завтра.ua Фонду Віктора Пінчука. 
Головна мета програми – сприяти 
формуванню та зміцненню нового 
покоління інтелектуальної та ділової 
еліти країни. 

До участі у конкурсі-2015/16 було 
подано документи від 874 студентів 
із 101 ВНЗ України. Журі оцінювало 
наукову роботу конкурсантів, їх гро-
мадську активність, вміння працювати в команді, рівень під-
готовки конкурсного проекту.

За результатами програми було обрано 100 кращих сту-
дентів 2015/16 навчального року, які протягом року будуть 

отримувати додаткову стипендію від 
Фонду Віктора Пінчука.

Переможцями цьогорічного 
конкурсу стали троє студентів Ві-
нницького національного технічного 
університету. 

Двоє студентів факульте-
ту інформаційних технологій та 
комп’ютерної інженерії:

Анастасія Вінницька (магі-
странтка кафедри програмного 
забезпечення, гр.1ПЗ-15м(бак) та 
Дмитро Кривий (студент кафедри 
обчислювальної техніки, гр.2КІ-13б).

А також студентка інституту еко-
логічної безпеки та моніторингу до-
вкілля Анастасія Слободянюк.

Анастасія  
Вінницька

Анастасія  
Слободянюк

СТУДЕНТИ ВНТУ – ФІНАЛІСТИ 
«ІНЖЕНЕРНИХ ЗМАГАНЬ» 

ТРОЄ СТУДЕНТІВ ВНТУ —  
СТИПЕНДІАТИ 10-ГО КОНКУРСУ ЗАВТРА.UA
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У ВНТУ буде споруджено пам’ятник загиблим на Донбасі 
захисникам України, які навчалися Вінницькому націо-

нальному технічному університеті.
Студенти, випускники, викладачі та працівники Вінницького 

національного технічного університету відстоюють незалежність 
України на сході нашої держави, захищають нашу землю від ро-
сійської окупації. В цій жорстокій визвольній війні полягли герої-
добровольці, які в різний час навчалися в нашому університеті.

Це 19-річний Володимир Муха, 25-річний Роман Мельни-
чук та 26-річний Юрій Бабко.

Володимир Муха один з перших пішов захищати нашу 
державу від російських загарбників, хоч і навчався на стаціо-
нарі, на 2 курсі факультету електроенергетики та електроме-
ханіки. Він доброволець батальйону «Айдар», загинув 21 лип-

ня 2014 року, звільняючи Луганщину від російської окупації.
Роман Мельничук навчався на факультеті технології авто-

матизації та комп’ютеризації машинобудування та факультеті 
комп’ютерних систем управління, пішов добровольцем захи-
щати українську землю. Воював у батальйоні «Донбас», за-
гинув 12 лютого 2015 року під Дебальцево.

Юрій Бабко – випускник факультету автоматизації та 
комп’ютеризації машинобудування ВНТУ 2010 року, добро-
волець 128 окремої гірсько-піхотної бригади, пройшов через 
вогняне горнило Дебальцево, віддав своє життя за щасливе 
майбутнє України 14 липня 2015 року.

Пам’ятаємо героїв-патріотів, які віддали життя за Україну. 
В нашому університеті буде споруджено пам’ятник заги-

блим добровольцям, героям України. 
Оголошується конкурс ескізів пам’ятника та збір коштів на його спорудження (Волонтерський центр ВНТУ, голо

вний навчальний корпус ВНТУ, аудиторія 102А, координатор центру – Лебедєва Галина Олександрівна). 

У ВНТУ ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ЕСКІЗІВ ПАМ’ЯТНИКА 
ЗАГИБЛИМ СТУДЕНТАМ-ВОЇНАМ АТО 

ТА ЗБІР КОШТІВ НА ЙОГО СПОРУДЖЕННЯ 

У Вінниці відкрили пам’ятну дошку юній Олександрі Бур-
бело, члену Національної спілки письменників України

Барельєф було встановлено за адресою вул. Воїнів-Інтер-
націоналістів, б. 9а, де проживала юна письменниця.

Народилася Олександра в сім’ї науковців з Вінницького на-
ціонального технічного університету. Мама Сашеньки – Світла-
на Бевз, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних 
станцій і систем, заступник директора інституту магістратури, 
аспірантури та докторантури ВНТУ. Батько – Сергій Бурбело, 
кандидат технічних наук, заступник начальника 
відділу програмного супроводу ПАТ «Вінницяо-
бленерго». Батьки талановитої дівчинки є учас-
никами бойових дій в АТО, бійці добровольчого 
батальйону «Айдар». Нині обоє працюють волон-
терами.

Навчалася Саша у Вінницькій школі № 26, 
була відмінницею, захоплювалася математи-
кою, біологією, географією, історією, фізикою та 
хімією, неодноразово перемагала на міських та 
республіканських олімпіадах і конкурсах, захо-
плювалася малюванням і фотографією.

Але головним покликанням Олександри була 
літературна творчість. Писати дівчинка почала з 
раннього дитинства: казки, легенди, перші вірші, 
потім більш серйозні поетичні і прозові твори. 
Друкувалася в обласних і республіканських пері-
одичних виданнях, збірниках літературних творів та альмана-
хах. Олександра є автором 8-ми книг, переможницею багатьох 
республіканських і міжнародних літературних конкурсів. 

За вагомий внесок в українську літературу Олександру 
Бурбело було прийнято в члени Національної спілки письмен-
ників України. На жаль, посмертно.

За зверненням Вінницької обласної організації Національ-
ної спілки письменників України з метою вшанування пам’яті 
талановитої юної письменниці Олександри Бурбело виконком 
Вінницької міської ради надав дозвіл на встановлення на фа-
саді житлового будинку, де проживала Олександра, меморі-
альної дошки. 

Барильєф розробив і виготовив відомий Вінницький скуль-
птор Анатолій Бурдейний.

На урочистому відкритті пам’ятної дошки була присутня 
письменницька громадськість Вінниччини, викладачі та сту-
денти Вінницького національного технічного університету, 
школярі Вінницької школи № 26, небайдужі вінничани.

На урочистостях виступили перший заступник голови 
Вінницької обласної ради Людмила Щербаківська, депутат 
міської ради Олександр Парвадов, головний редактор жур-
налу «Вінницький край» Вадим Вітковський, вінницька пись-
менниця Галина Рибачук-Прач, перша вчителька Олександри 

Галина Поволоцька. 
Пісні на слова Олександри Бурбело написав 

відомий композитор, співак Сергій Брайлян, який 
виконав їх разом з відомою співачкою Тетяною 
Скомаровською.

Ведучими заходу були студенти Вінницького 
національного технічного університету факуль-
тету інформаційних технологій і комп’ютерної 
інженерії Дар’я Лудан (гр.2КН-13б) і Ярослав 
Драченко (гр.1ПІ-15б). Вірші Олександри Бурбе-
ло читали студенти факультету ІТКІ.

Звертатись – Волонтерський центр Вінницького національного технічного університету  
(головний навчальний корпус, аудиторія 102А)

Життя людське серед пустель космічних,
Між темряви і зоряних вогнів,

Здається світлим зернятком пшеничним,
В якому код майбутніх наших днів...

«Прадавні коди» Олександра Бурбело

«ЗОЛОТА  РОСИНКА» 
УКРАЇНСЬКОЇ  ПОЕЗІЇ
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Кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних станцій і систем, 
заступник директора Інституту магістратури, аспірантури та докторантури 
Світлана Бевз і провідний інженер ІнМАДу, кандидат технічних наук Сергій 
Бурбело нагороджені медалями

Світлана Бевз та Сергій Бурбело відстоювали неза-
лежність нашої країни в АТО, воювали влітку 2014 року в 
легендарному добровольчому батальйоні «Айдар», були 
зенітниками. Нині активно займаються волонтерською ді-
яльністю, постійно їздять на передову, передають зібрану 
благодійну допомогу українським воїнам та дітям у дитя-
чих будинках, розташованих в зоні АТО. 

За захист Батьківщини, за героїзм, проявлений у бо-
йових діях, за активну волонтерську діяльність Світлана 
Бевз та Сергій Бурбело нагороджені медаллю «За жертов-
ність і любов до України». 

Нагороду вручав архімандрит Михайлівського Золото-
верхого собору у Києві.

Спілка ветеранів 
та працівників сило-
вих структур України 
«Звитяга» за геро-
їзм, проявлений на 
фронті, за мужність у 
бойових діях, за патрі-
отизм, за активну во-
лонтерську діяльність 
нагородила Світлану 
Бевз і Сергія Бурбе-
ло медаллю «За до-
блесть та звитягу».

2 червня в культурно-мистецькому та просвітницькому центрі ВНТУ  
відкрито пам’ятну експозицію Олександри Бурбело

Олександра Бурбело 
(01.01.1998–05.09.2013) 
– юна українська письмен-
ниця-вінничанка, дзвінкого-

лоса «струна на арфі України», що своїми рясними пое-
тичними рядками і дивовижею ексклюзивної прози запала 
в серця читачів як «золота росинка» – сльоза любові до 
рідного краю, його людей, природи, усього безміру плане-
тарного життя. 

Олександра Бурбело стала Переможцем, Дипломан-
том, Лауреатом багатьох Всеукраїнських та Міжнародних 
літературних змагань, зокрема: у 2009 році посіла І міс-
це на Всеукраїнському літературному конкурсі журналу 
«Крилаті» «Я і Україна через 20 років» з твором «Україна 
на відстані серця і безмежного Всесвіту» ( м. Київ); у 2010 
році нагороджена Дипломом поетичного конкурсу «Мала-
хітовий носоріг» (м.Вінниця);

у 2011 році стала лауреатом національного літератур-
ного конкурсу «Я козацького роду» в номінації «Авторська 
поезія героїчної тематики» (м. Київ); стала лауреатом Між-
народних літературних Інтернет-конкурсів «Волшебное 
пёрышко-2011, 2012»;

у 2012 році на Міжнародному поетичному Інтернет-
конкурсі імені М.С. Гумильова отримала диплом лауреата 
Першого ступеня; у 2012 році стала дипломантом Всеу-
країнського конкурсу молодіжної поезії пам’яті Леоніда 
Кисельова «Начальная пора» в номінації «Гости из буду-
щего» (м. Київ, «Каштановый дом»); відзначена в номіна-
ції «Поезія» Грамотою Національного університету «Ост-
розька Академія» в літературному конкурсі «Витоки» (м. 
Острог, 2012 р.);

у 2013 році поезії Олександри на екологічну тему від-
значені серед кращих у Міжнародному конкурсі (Білорусія, 
Німеччина, Чорногорія, США, Кахзахстан, Україна, Австра-

лія) «Живое Слово – Живой Природе», її поезії надруко-
вані в літературно-художньому журналі «Метаморфозы» 
(м. Мінськ); у 2013 році її пісенні тексти визнані серед кра-
щих (Диплом Фіналіста та Диплом Лауреата в номінації 
«Молодёжная песня») на V Міжнародному конкурсі пісен-
ної поезії «Зов Нимфея») (м. Сімферополь); спеціальну 
відзнаку «Козацька балачка рекомендує» отримала на 
Всеукраїнському літературному конкурсі за поему «Пере-
мога під Синіми Водами» (м. Київ, 2013 р.); у 2013 році у 
художньому та поетичному конкурсі «Край п’яти січей» (м. 
Нікополь) за вірш «Іван Сірко і Нікопольщина» отримала 
найвище визнання – Гран-прі від журі.

Олександра Бурбело є автором 8-ми збірок поетичних 
та прозових творів: «Первоцвіт», «Белые паруса», «Пер-
воцвіт» (видання друге, змінене і доповнене), «Зимова 
Україна», «Я лиш струна на арфі України», «Золота ро-
синка», «Перемога під Синіми Водами», «Гармония».

У 2015 році за вагомий внесок в українську літературу 
Олександру Бурбело було прийнято в члени Національної 
спілки письменників України (нажаль, посмертно).

Експозиція презентує літературний доробок Олексан-
дри, її твори в збірниках, альманахах, періодичних виданнях.

Мала Саша багато захоплень – любила математику, 
біологію, географію, історію, фізику та хімію, неодноразо-
во перемагала на міських та республіканських олімпіадах 
і конкурсах, захоплювалася малюванням і фотографією. 

На експозиції представлено деякі з фоторобіт Олек-
сандри. Є тут світлини природи. Саша любила фотогра-
фувати небо, ліс, поле, безкраї простори рідного краю, 
любила і цінувала красу рідного Поділля. Свої світлини 
Саша підписувала словами з власних творів, тож підписи 
усіх цих фотографій – авторські.

А ще любила тварин, завжди їх підгодовувала. Усі фо-
тографії тварин зроблені з любов’ю і захопленням. Кожна 

ВИКЛАДАЧІ ВНТУ ОТРИМАЛИ НАГОРОДИ 
ЗА ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

ПАМ’ЯТНА ЕКСПОЗИЦІЯ 
ОЛЕКСАНДРИ БУРБЕЛО

«Мої мрії такі, як небо –
Високі, мінливо-гарні...»

Олександра Бурбело
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світлина має свою історію.
Ось їжачок, біля якого Саша чекала майже годину, щоб 

він розвернувся і можна було б його сфотографувати.
А ось дволисник. Колись Саша знайшла на дорозі лис-

точок, принесла додому, поставила у воду, а на ранок він 
зацвів чудовою квіткою. Вранці підійшла Саша до клумби, 
біля якої знайшла той листочок, а там зацвіло безліч таких 
квітів. Так з’явилася ця світлина. А потім народився вірш 
«Вдячність». Його опубліковано в книзі «Золота росинка».

Вдячність

Підняла з-під кущика дволисник,
Що край клумби зірваний упав,
І в посудину з водою, в мисник,
Я поставила не для забав.

Може, знайда за якусь-то днину
Відживеться – посаджу тоді
У земельку стебельце-дитину,
Як корінчик пустить у воді.

А на ранок бачу – що за диво! –
Квітконос піднявся з-під листків!
Посміхнулося маля щасливе
Квіточкою вдячною без слів.

Я до клумби – і вона квітчаста!
Що ж, таке трапляється не часто.

А це равлик, який деякий час жив у Саші, харчувався 
виноградним листям. Він став героєм оповідання «Емілі-
ан» з книги «Я лиш струна на арфі України». 

У фотоальбомі експозиції можна переглянути багато 
авторських світлин Олександри Бурбело.

На відкритті пам’ятної експозиції Олександри Бурбело 
виступили директор культурно-мистецького та просвіт-
ницького центру ВНТУ, професор Тамара Буяльська, ві-
нницька поетеса, журналіст Тамара Артем’єва, вінницька 
письменниця Галина Рибачук-Прач.

Ведучими заходу були студенти Вінницького націо-
нального технічного університету з факультету інформа-
ційних технологій і комп’ютерної інженерії Дар’я Лудан 
(гр.2КН-13б) і Ярослав Драченко (гр.1ПІ-15б).

Вірші Олександри Бурбело читали студенти ФІТКІ 
Юлія Олійник (гр.1КН-13б), Галина Богачук (гр.1ПІ-14б), 
Анна Волошина (гр.1ПІ-14б), Ігор Кобися (гр.1ПІ-14б), 
Дар’я Лудан (гр.2КН-13б), Ярослав Драченко (гр.1ПІ-15б), 
Вадим Цикра (гр.1КН-14б).

Запрошуємо відвідати пам’ятну експозицію Олексан-
дри Бурбело в культурно-мистецькому та просвітницькому 
центрі ВНТУ.

Такими рядками починається поетичний етюд 
Анатолія Павловича Задворного, живописну  

виставку якого ми щойно відкрили в експозицій-
ній залі культурно-мистецького і просвітницького 

Центру ВНТУ.

Задворний — живописець, графік, поет зі своїм осо-
бистим баченням навколишнього світу. Представлені в 
експозиції роботи ми поєднали назвою «Безмежний світ 
думок і кольорів», але живописний світ Анатолія Павло-
вича вражає також дивовижними фантазіями, які спону-
кають до діалогу.

Творчі фантазії — це такі інтелектуальні здібності, які 
прокладають шляхи до нових ідей. Креативних знахідок, 
несподіваних думок і образів. Метафорична мова живо-
пису Задворного долає межі між буденною і земною ре-
альністю, і тим нескінченним волелюбним простором, де 
«фарби, ритми, кольори співають».

Творча людина завжди прагне чогось вищого за себе, 
тому і вірить в існування таких світобудов, де можна зна-
йти відповіді на складні, важкі та найпотаємніші запитан-
ня; де можна вгамувати духовну спрагу, наблизитись до 
ідеалів істини, добра краси і відчути сутність гармонічно-
го. Оці космічні поривання відтворені і в назвах картин 
«Квітка у космосі», «Володар душ», «Космічний простір», 
«День і ніч».

У багатьох роботах Анатолія Павловича можна бачити 
зображення Ангелів, як символ душевного злету. Привер-
тають увагу такі роботи як «Сиві скелі» — чи птахи, чи 
ангели заповнюють весь простір картини, олюднюючи хо-
лодні, неприступні гори; «Творець» — художник з крилами 
ангела (член Національної спілки художників України ху-
дожниця Ірина Кравченко назвала цю роботу автопортре-
том самого Анатолія Павловича); «Соната» — сім ангелів, 
як сім музичних нот октави; «Місто ангелів» — кожен поба-
чить щось своє.

Є у Задворного роботи, присвячені музичному мисте-
цтву. Під час презентації виставки виявилось, що Анато-
лій Павлович більше 20 років був учасником різних му-

зичних колективів (естрадних, духових тощо). Тому саме 
ці роботи «співають»; вони наповнені позитивною, соняч-
ною енергією.

Але серед представлених робіт є одна, яка привертає 
увагу своїм драматизмом. На полотні ми бачимо зобра-
ження кількох великих сокир, вертикально поставленої 
хижацької пилки, котрі, як відчуває глядач, несуть певну 
загрозу. Виявляється цей сюжет має реальну основу — 
потрясіння, яке пережив художник, коли побачив раптом 
вирублений ліс біля свого села. Тому центром карти-
ни є тендітний паросток дерева, біля якого два кремез-
них чоловіки. Вони мають намір захистити чи знищити? 
Питання-крик! Питання залишається відкритим. На жаль, 
сьогодні проблеми екології в Україні актуальні і болючі. 
Художник привертає нашу увагу до них, загострює відпо-
відальність кожного.

Запрошуємо відвідати виставку, яка може здивувати, 
збентежити, надихнути, розважити, збагатити новими 
думками, ідеями, а можливо, і сумнівами.

Тамара БУЯЛЬСЬКА, директор КМПЦ, 
заслужений працівник народної освіти України,  

професор

«ЖИВОПИС ТАМ, ДЕ СЛІВ ЗАМАЛО…»
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Обирали кращі бізнес ідеї та шукали для них інвесто-
рів. У конкурсі брали участь підприємці і студенти.

Автори найцікавіших проектів виступали перед екс-
пертами та аудиторією. Мали переконливо пояснити, 
чому їх проект змінить світ, що буде потрібно для пере-
творення їх історії в прибуткову компанію, а також до-
водилось «тримати удар», відповідаючи на запитання 
експертів і аудиторії. На пітч проектів відводилось 5-7 
хвилин, тому виступи команд справді були не просто 
яскравим, але і лаконічними.

Команда студентів кафедри програмного забезпечен-
ня ВНТУ у складі Іллі Малініча (гр.2ПІ-12б) та Костянтина 
Чернишова (гр.1ПІ-14мс) виборола 1 місце в ІТ-номінації. 

НАШ СТАРТАП ПЕРЕМІГ! 
28-29 травня в iHub у Вінниці відбувся конкурс бізнес-ідей та стартапів, організований компанією 

Skysoftmob

СТУДЕНТИ-ПРОГРАМІСТИ ВНТУ ВЧИЛИСЬ У ПОРТУГАЛІЇ
Команда магістрантів спеціальності «Програм-

не забезпечення систем» протягом двох тижнів 
здобувала практичний досвід в галузі інновацій та 
підприємництва в місті Коімбра, Португалія

Навчання проходило в рамках міжнародного проекту 
National Education Framework for Enhancing IT (TEMPUS 
NEFESIE).

Під керівництвом доцента кафедри ПЗ Галини Черно-
волик наш університет представляли п’ятеро магістрантів 
з групи 1ПЗ-15мі: Роман Боднар, Анастасія Вінницька, 
Павло Денисюк, Ася Костельна та Максим Паламарчук.

Графік двох тижнів, відведених на курс інновацій та 
підприємництва в ІТ-галузі, був щільно заповнений зу-
стрічами з міжнародними експертами, лекторами та мо-
лодими підприємцями, досягнення яких заслуговують 
поваги. Своїм досвідом та 
знаннями поділились: João 
Bernardo Parreira (Book in 
Loop), João Nogueira (биз-
нес-інкубатор IPN), João 
Barbosa (Whitesmith).

Цікавими були лекції 
викладачів Instituto Pedro 
Nunes. Фаховими зна-
ннями в галузі фінансів 
поділився Rui Miranda, а 
тему маркетингу розкрила 
Nelma Figueiredo.

Вагома частина часу 
була присвячена ознайом-
ленню з ключовими міс-
цями для стартап-екосис-
теми Португалії. Зокрема 

студенти відвідали бізнес інкубатор та акселератор IPN. 
Частка успішних проектів, які започаткувались на його 
базі, складає понад 75%, що є досить високим показ-
ником. Під час поїздки в Лісабон відбулось знайомство 

ще з двома організаціями: 
StartUp — коворкінг та біз-
нес-інкубатор, що відбирає 
проекти за конкурсом та 
перебуває на фінансуван-
ні меценатів та найбільший 
акселератор Лісабону Beta, 
одним з переваг якого є на-
лагодженні зв’язки для обмі-
ну менторами з іншими аксе-
лераторами Португалії.

Найбільш хвилюючим 
етапом курсу була фінальна 
презентація власних про-
ектів. Кожній з п’яти команд 
було відведено годину на 
представлення результатів 
своєї роботи. 

Варто зазначити, що 
відгуки шведських та пор-
тугальських представників 
про роботу наших студентів 
були схвальними. По закін-
ченню проекту усі його учас-
ники отримали дипломи.

Вільний від навчання час 
студенти присвятили зна-
йомству з визначними міс-
цями Лісабону, Коімбри та 
Порту.
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МЕХАНІКА ПОЛЬОТУ ПАВЛА МАЗУРА 
Третьокурсник факультету машинобудування та 

транспорту Павло Мазур (група 1ІМ-13б), кандидат 
в майстри спорту з повітряного бою. Є чемпіоном 
України, виборов абсолютне перше місце на Кубку 
світу і є володарем Кубку Євразії

Скажете, технічний вид спорту — учасники змагають-
ся у конструюванні та виготовленні моделей літальних 
апаратів та в керуванні ними при польотах на швидкість, 
дальність, тривалість польоту та у виконанні фігур вищого 
пілотажу. 

Павло відповідає ємкіше: «Авіамодельний спорт — це 
життя, поєднане з небом!»

Павло над вибором майбутньої професії не задуму-
вався. Захоплення його дитинства, переросло в профе-
сійне заняття авіамодельним спортом. 

Павло на високому рівні займається конструюванням 
та виготовленням своїх моделей літальних апаратів класу 
F-2Dкордових та F-3М радіокерованих авіамоделей.

Кордова модель літака оснащена 
двигуном та керується по колу двома 
тонкими сталевими тросами — кордами.

Радіокерована модель керується за 
рахунок передачі сигналу з передавача 
(пульта) на приймач, до якого під’єднано 
виконавчі сервомеханізми, що зміню-
ють положення плоскостей керування 
літаком. Для професійного заняття авіа-
моделюванням необхідні знання аеро-
динаміки, технології та конструювання 
літальних апаратів. Павло добре навча-
ється та весь вільний час проводить або 
в майстернях, або на аеродромі зі своїми 
моделями, відпрацьовуючи нові фігури.

Багато деталей до моделей потрібно 
доробляти та виготовляти самому, тому 
навички роботи на верстатах з число-
вим програмним керування під час про-
ходження робочої професії на кафедрі 
технологій та автоматизації машинобу-
дування дуже знадобилися.

При конструюванні своїх моделей Павло вирішує до-
сить складні технічні задачі. Вони юнакові по силі, адже 
отримав в університеті якісні знання з фізики, теоретичної 
механіки, опору матеріалів, теоретичних основ машинобу-
дування, основ автоматизованого проектування.

Одна з робіт Павла присвячена вибору випускної сис-
теми для радіокерованого літака, адже вона має бути на-
дійною, легкою та досить простою у використанні та вста-
новленні.

Залежно від типу двигуна літака та електроніки, ве-
деться підбір випускної системи, щоб забезпечити найкра-
щі показники для пілота та його стилю польоту. Розгля-
даються декілька систем зі своїми характеристиками, які 
забезпечують різну роботу двигуна літака, а це спричинює 
різну поведінку у повітрі.

У роботі приведені розрахунки та практичний досвід 
з вибору випускної системи для радіокерованого літака, 
який буде цікавий пілотам початківцям, або пілотам які 
мають певні проблеми з керуванням та поведінкою свого 
літака в повітрі.

Павлу є чим пишатися. За нього переконливіше гово-
рять його перемоги:

2012 рік – ІІ місце к класі моделей «Повітряний бій» 
F-2D в Першості України з авіамодельного спорту; ІІ місце 
у етапі Кубку України та відкритому Кубку Закарпатської 
області з авіамодельного спорту «Кубок Карпат» – «Зо-

лота осінь» у Міжгір’ї серед юнаків в 
класі F-2D «Повітряний бій»;

2013 рік – І місце в обласних авіа-
модельних змаганнях «Повітряний бій»; 
ІІ місце в етапі Кубку Світу «Kyiv-Cup 
2013» з авіамодельного спорту в класі 
F-2D; ІІ місце у відкритому Кубку облас-
ті «Кубок Карпат» — «Золота осінь» у 
Міжгір’ї серед юнаків в класі F-2D «Пові-
тряний бій»; ІІ місце Кубок Литви у кла-
сі F-2DJunior; участь у ХХІІ відкритому 
чемпіонаті ТСО України з радіокерова-
них авіамоделей у класі копій F-4С та 
напівкопій F-4Н;

2014 – ІІ місце у відкритому кубку об-
ласті «Кубок Карпат» — «Золота осінь» у 
Міжгір’ї серед юнаків в класі F-2D; участь 
у ХХІІІ відкритому чемпіонаті ТСО Украї-
ни з радіокерованих авіамоделей у класі 
копій F-4С та напівкопій F-4Н;

2015 – 6 місце у Чемпіонату Європи в Болгарії; ІІ міс-
це в етапі Кубку Світу «Kyiv-Cup 2015» у класі F-2DJunior; 
Переможець в обласних авіамодельних змаганнях «Пові-
тряний бій»;

2016 – ІІ місце в етапі Кубку України з авіамодельного 
спорту; ІІІ місце в кубку України «Київська весна».

Перемог могло бути і більше. Значно більше. Павла 
постійно запрошують на змагання європейського рівня, 
але на це необхідна фінансова підтримка.

Отож, зичимо Павлу Мазуру нових перемог! А ще — 
знайти спонсора.
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСУЛ ПОЛЬЩІ У ВІННИЦІ 
ВІДЗНАЧИВ ЧИТЦІВ ПОЕЗІЇ 

16 травня у польській залі імені Ігнація Яна Падеревського культурно-мистецького та  
просвітницького центру Вінницького національного технічного університету відбувся конкурс    

читців  «Голоси польських поетів»

Зорганізований конкурс читців за сприяння Гене-
рального консульства Республіки Польща у Вінниці 
та стараннями директора головного центру з вихов-
ної роботи ВНТУ, кандидата філософських наук, до-
цента Анатолія Теклюка.

До складу журі були залучені працівники культур-
но-мистецького і просвітницького центру Світлана 
Воловодюк та Леонід Філонов, а також доценти ка-
федри філософії та гуманітарних наук — кандидат 
педагогічних наук Оксана Залюбівська та кандидат 
мистецтвознавства Тетяна Сідлецька.

Вдало розроблений сценарій створив невимуше-
ну атмосферу, а тематика творів сприяла гарному 
настроєві у єднанні з роздумами про сутність люд-
ського буття.

Філософські і ліричні поезії польських авторів мали му-
зичні преамбули. Твори Огінського і Шопена у виконанні 
студентки Діани Дмитрієнко надали заходу урочистості і 
піднесення.

Декламаційний рівень був різним: відсутність досвіду 
художнього читання, хвилювання, інша мова (дехто читав 
польською) внесли свої корективи, але назагал усе ви-
йшло добре.

Переможцем став вихованець співробітника культур-
но-мистецького та просвітницького центру Неллі Ніко-
ленко — студент факультету інформаційних технологій і 
комп’ютерної інженерії Ярослав Драченко (гр.1ПІ-15б).

Друге місце посіли Олександр Поліщук (факультет ма-

шинобудування і транспорту) і Ольга Казакова (інститут 
екологічної безпеки та моніторингу довкілля).

А третіми призерами стали Дар’я Лудан (факультет 
ІТКІ), Христина Єгорова (факультет комп’ютерних систем 
і автоматики) і Сергій Даліщинський (факультет електро-
енергетики та електромеханіки).

Усі призери отримали дипломи і подарунки від гене-
рального консула Польщі у Вінниці Томаша Олейничака.

Культурно-мистецький і просвітницький центр і надалі в 
залі ім. Падаревського проводитиме заходи, котрі сприяти-
муть зміцненню українсько-польських взаємин.

Леонід ФІЛОНОВ, 
заслужений працівник культури України 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТУРНІР «ОБРАЗИ МАЙБУТНЬОГО» 
Серед заходів програми «Дні 

Польщі у ВНТУ» особливе місце 
зайняв інтелектуальний турнір 
по творчості видатного поль-
ського письменника-фантаста 
Станіслава Лема

Він майже 95 років тому наро-
дився у Львові й на все життя зберіг 
спогади, враження з пори дитинства 
та юності (згодом він напише автобіо-
графічний твір «Високий замок» про ці 
часи свого життя)

Інтелектуальне змагання зібрало 
одинадцять команд.

Окрім студентів Вінницького на-
ціонального технічного університету 
посперечатись за призи від Генераль-

ного консульства Республіки Польщі 
у Вінниці долучились і студенти з ін-
ших університетів, колишні випускники 
ВНТУ. На дистанції у п’ятнадцять ігро-
вих завдань учасники визначали, хто з 
них краще обізнаний з творчим спад-
ком Станіслава Лема, хто ліпше може 
розпізнати ту чи іншу підказку до відпо-
відного запитання, щоб отримати біль-
ше, аніж суперники, залікових балів.

Наприклад, треба було відповісти, 
що ж, на думку Станіслава Лема, є чи 
не найгіршим способом отримання 
знання про чужу культуру?

Однією з картинок-підказок до цьо-
го запитання був ось такий букет.

І якщо трішки поміркувати, то мож-
на пригадати з історії відому війну бі-
лої і червоної троянд – боротьба за 
англійський престол між родинами 
Ланкастерів та Йорків у період між 
1455 та 1486 роками. Тож, саме війна 
є таким найгіршим способом пізнання 
культури іншого народу.

А ще Лем вважав, що немає 
страшнішого покарання, ніж вічність. 
Але не просто вічність, а вічність у 
самоті.

Автор «Солярісу» і «Суми техно-

логії» відзначався неабияким почут-
тям гумору, його твори мають величез-
ну кількість дотепних висловлювань і 
жартів.

Для прикладу хоча б такий: Секре-
тарка була такою красивою, немовби 
не вміла навіть друкувати на машинці.

Тож, варто перечитати, а комусь 
познайомитись з літературною спад-
щиною видатного польського мисли-
теля й фантаста.

Переможцями та призерами стали 
команди «Пінта» (збірна випускників 
ВНТУ), «Сестри Вачовскі» (представ-
ники київських університетів), «Тест 
123», «Шайка програмістів», «Мови 
нема» (всі ВНТУ), які отримали від 
Генерального консульства Республіки 
Польщі у Вінниці смачні торти та чу-
дові фотоальбоми про Польщу, книги 
про композитора й політичного діяча 
Ігнація Падеревського, видатного на-
уковця М. Склодовську-Кюрі.

Анатолій ТЕКЛЮК, 
директор Головного центру  

виховної роботи ВНТУ, 
кандидат філософських наук,  
доцент кафедри філософії та  

гуманітарних наук ВНТУ
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ІМ’ЯМ СВОЇМ ПРОСЛАВИЛИ УКРАЇНУ 
Знамениті наші земляки 

є нашими духовними орієнтирами, 
вчителями, нашою духовною опорою 

і гордістю перед усім світом
Григорій Сковорода

Багато видатних постатей світового мистецтва і науки були українцями за походженням.  
Їх імена широко відомі як у світовій науці, так і в мистецтві

Математики, фізики, астрономи, 
хіміки, біологи, першовідкривачі, ви-
пробувачі та винахідники, історики, 
літературознавці та музиканти – зна-
мениті українці заслужили свою славу і 
повною мірою поділились нею зі своєю 
рідною країною.

З метою популяризації серед сту-
дентської молоді наукових, мистець-
ких доробків наших земляків універ-
ситетська бібліотека розпочала проект 
«Ім’ям своїм прославили Україну» — 
про видатних людей, як уродженців 
Поділля, так і тих, хто плідно доклався 
до розвитку науки, культури і мисте-
цтва нашого краю. Їхні надбання зна-
ють і використовують не лише на Поді-
ллі, а й у всьому світі. У межах проекту 
заплановано ряд різноманітних захо-
дів: наукові години, тематичні вечори, 
творчі зустрічі, віртуальні виставки та презентації. 

Відкрив цей проект тематичний вечір-презентація 
«Він музикою наповнив камінь», присвячений 155-річчю 
від дня народження вінницького архітектора Г. Г. Артино-
ва. Його ім’я стало невід’ємною частиною історії Вінниці, 
розбудові якої зодчий присвятив майже два десятиліття 
свого життя. Вписавши яскраву сторінку в золоту добу 
вінницької архітектури початку ХХ ст. Її перший міський 
архітектор залишив по собі творчу спадщину, яка і нині 
захоплює, дивує, вражає як вінничан, так і гостей міста, 
оскільки діяльність Артинова суттєво вплинула на фор-
мування архітектурного обличчя Вiнницi.

Під чарівливу музику Вівальді та Глінки, яка звучала 
протягом вечора, працівники бібліотеки розповідали при-
сутнім у залі студентам, викладачам та співробітникам 
університету про життя та діяльність відомого земляка 
Маємо надію, що наші студенти-будівельники, які опано-
вують ази архітектурного мистецтва в нашій Альма-ма-
тер, стануть в майбутньому достойною зміною, примно-
жать досвід і досягнення минулих років, а завдяки їхній 
клопіткій праці в нашій країні з’являться нові унікальні 
технології, будуть створенні унікальні споруди.

Нещодавно в стінах бібліотеки було проведено науко-
ву годину «Академік Г. І. Будкер — фізик-ядерник», при-
свячену нашому земляку — відомому вченому, академіку 
АН СРСР, засновнику і першому 
директору Інституту ядерної фізики 
Сибірського відділення АН СРСР, 
номінанту Нобелівської премії, ав-
тору численних відкриттів і винахо-
дів у галузі фізики плазми і фізики 
прискорювачів.

На цей захід запросили студен-
тів факультету радіотехніки, зв’язку 
та приладобудування. Працівники 
університетської книгозбірні — за-
відувач відділу Суровенко Г.Ф та 
провідний бібліотекар Васюта С.О. 
розповіли про те, що визнання у на-

уковому світі Г. І. Будкеру принесли 
висунуті ним ідеї створення термо-
ядерних установок з магнітними 
пробками, методу «електронного 
охолодження» у прискорювальній 
техніці, що його піонерські дослі-
дження дали початок серйозному 
вивченню інженерних проблем май-
бутнього термоядерного реактора. 
А очолюваний ним інститут став 
науковою школою для становлення 
молодих науковців в галузі фізики 
високих енергій.

Розповідь супроводжувалась 
цікавим слайд-шоу, в якому були 
представлені архівні матеріали та 
фотографії про життя академіка, 
підібрані бібліотекарем І категорії 
Бондар О.І.

Для тих, хто не мав можливості 
бути присутнім на цих заходах, на сайті нашої бібліотеки 
виставлені віртуальні виставки-презентації, переглянув-
ши які, можна дізнатися про життя та діяльність цих відо-
мих людей.

Мета проекту «Ім’ям своїм прославили Україну» — 
дати загальне уявлення про масштабність i велич над-
бань наших знаменитих земляків. Сьогодні, в епоху націо-
нального відродження, молодь повинна знати про наших 
звитяжців від науки, адже українські вчені посідають чіль-
не місце у світовій науці, збагачуючи її оригінальними та 
ґрунтовними науковими дослідженнями і винаходами.

Варто згадати ще одного нашого відомого земляка, 
письменника М. М. Коцюбинського, який був і залиша-
ється одним з найоригінальніших українських прозаїків. 
На сайті університетської бібліотеки створена віртуальна 
виставка «Великий сонцепоклонник», з якої можна дові-
датися про життєвий та творчий шлях Михайла Коцюбин-
ського, про цікаві факти та бувальщини з його життя. Ця 
виставка, до речі, користується великою популярністю і 
серед зарубіжних віртуальних відвідувачів бібліотеки.

Чи багато людей такого масштабу, які залишили 
яскравий слід в історії Батьківщини, вийшло з Вінниччи-
ни? Чи відомі нам, подолянам, їхні імена? Про багатьох з 
них ми дізнаємося вже після їхньої смерті.

Університетська бібліотека, розвиваючи проект «Ім’ям 
своїм прославили Україну», і нада-
лі планує розповідати, насамперед 
студентській молоді, про видатних 
учених та інженерів, письменників 
та поетів, людей мистецтва, що 
народилися або працювали на По-
дільській землі, про тих, хто був 
фахівцем світового рівня в своїй 
галузі, доробки яких стали значу-
щим внеском у світову науку, куль-
туру і мистецтво.

Ганна СУРОВЕНКО, 
завідувач відділу НТБ ВНТУВін музикою наповнив камінь

Вулиці Будкера є в Новосибірську і в  
Женеві. Лауреат Сталінської,  
Ленінської, Державної премій.  

А що став номінантом Нобелівської 
премії ще в 1957 році, про це Герш  
Іцкович Будкер так і не дізнався
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НАУКОВЦІ ВНТУ ВШАНУВАЛИ МАХТУМКУЛІ ФРАГІ В
ПОСОЛЬСТВІ ТУРКМЕНІСТАНУ

Завідувач кафедри суспільно-політичних наук ВНТУ, доктор політичних наук, 
професор Валерій Корнієнко і професор цієї кафедри, доктор політичних наук  
Світлана Денисюк за особистим запрошенням Надзвичайного і Повноважного  
Посла Туркменістану в Україні взяли участь у святкуванні Дня відродження, єдності 
та поезії Махтумкулі

У Туркменістані, у перші роки незалежності, 18 травня 
– це день прийняття Конституції незалежної Туркменістану 
– держава відзначала як національне свято відродження і 
єдності. А 19 травня віддавала належне класику туркмен-
ської літератури, поету і філософу Махтумкулі (псевдо-
нім – Фрагі). Творчість Махтумкулі для Туркменістану, як Т. 
Шевченка — для України:

«Сини мої! орли мої!
Летіть в Україну,—
Хоч і лихо зустрінеться,
Так не на чужині…»

Махтумкулі, як родоначальник туркменської літера-
тури, також мріяв про сильну державу, свободу і єдність 
народу. Його вірші звучать як гімн гуманізму, патріотизму, 
любові до людей і до життя: 

«Недоля й кривда правлять світом.
Не улягай їм, не піддайсь.
Крилате серце кинь на вітер
І будь крилатим повсякчас...»

За рішенням Сапармурата Ніязова ці два свята були 
об’єднані в одне. Щорічно до цього свята міністерство 
культури і телерадіомовлення Туркменістану, а також інші 
відомства та громадські організації готують насичену про-
граму урочистих заходів. У музеях проходять виставки ві-
домих туркменських майстрів-живописців, графіків і скуль-
пторів, у вишах – наукові конференції, літературні зустрічі 
й творчі конкурси, в театрах і кіноконцертних залах – літе-
ратурно-музичні заходи. Урочиста церемонія покладання 
квітів до підніжжя пам’ятника Махтумкулі стала одним з 
обов’язкових ритуалів цього свята.

Крім того, що свято широко відзначається власне у Турк-
меністані, протягом багатьох років різні святкові заходи також 
проходять і в Посольстві Туркменістану в Києві. Традиційно 
на урочистості запрошуються представники громадськості 
столиці, дипломати, вчені, політики, журналісти, представ-
ники туркменської діаспори, туркменські студенти, які прохо-
дять навчання в українських вишах, представники ЗМІ.

Цього року за особистим запрошенням Надзвичайно-
го і Повноважного Посла Туркменістану – Аманмурадова 
Нурберди Аманмурадовича, відвідали цей святковий захід 

професори нашого універ-
ситету Валерій Корнієнко і 
Світлана Денисюк.

Міжособистісні дружні 
стосунки сприяють розвитку 
українсько-туркменських від-
носин й тісній співпраці. Турк-
меністан одним із перших 
визнав незалежність України, 
успішно працюють товари-
ства українсько-туркменської 
дружби. Важливо, що укладе-
ні угоди, що українські фахів-
ці будуватимуть метро в Аш-
габаті, міст через Амудар’ю 
та інші об’єкти, а Туркменіс-
тан допоможе Україні з ви-
рішенням газової проблеми, 
розвиватиметься співпраця у 
сферах науки, освіти, бізнесу, 
транспорту тощо.

Станом на 1 березня 
2016 року підписано 27 пра-
вових документів про спів-
робітництво в гуманітарній 
сфері, що дозволяє розвива-
ти взаємовигідні відносини у 
цьому напрямі.

Згідно із інформацією міністерства освіти і науки Укра-
їни станом на 1 січня 2015 р. у вищих учбових закладах 
України навчалось понад 12 000 студентів із Туркменістану. 
У Вінниці – 83, а у ВНТУ на сьогодні нараховується 16 сту-
дентів-туркменів.

Під час святкового заходу звучали вірші і національна 
туркменська музика, був обмін творчими враженнями і де-
густація вишуканих страв туркменської кухні, що створило 
атмосферу взаєморозуміння. І сприяло зміцненню дружби 
між народами.

Світлана ДЕНИСЮК, директор Інституту  
соціально-гуманітарних наук ВНТУ, професор

В університеті відкрилась «жива» поличка вільного книгообміну

Зініціювала це незвичне явище науково-технічна бі-
бліотека університету

Запрацювала «жива» поличка вільного книгообміну у 
навчальному корпусі №2 ВНТУ.

Буккросинг – це захоплюючий світовий громадський 
рух друкованих видань, які «мандрують».

Суть у найпростішій дії, заснованій за принципом 
«прочитав – віддай іншому». Саме цю ідею підтримали та 
втілили у життя працівники нашої науково-технічної біблі-
отеки. Ти прочитав книгу – залиш її на поличці, щоб інша 
цілком випадкова людина могла цю книгу прочитати, а по-
тому теж віддати прочитану книгу.

Аби долучитись до буккросингу, потрібно просто зали-
шити книги на поличці.

На сайті буккросингу (bookcrossing.net.ua) можна 

знайти повний перелік книг, поділитися думками та 
враженнями від книжки, або історією її подорожей.

Тетяна Савчук, завідувач відділу університетської кни-
гозбірні, запросила всіх присутніх приєднатися до цього 
читацького руху, де кожен охочий може залишити книжку 
для того, щоб інші змогли насолодитися спілкуванням з 
цікавою літературою та взяти собі книги, прочитані інши-
ми. Нова поличка в холі навчального корпусу привертала 
увагу навіть тих, хто дуже поспішав.

Сподіватимемось, що всі студенти, а також їх настав-
ники – викладачі й працівники університету долучаться до 
проекту.

Нехай наші книги не припадають пилом на поли-
цях, а мандрують світом!

БУККРОСИНГ У ВНТУ
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«MEGA CREW OF 
DANCE EDEM» ПЕРЕМІГ 

У ШОУ «СТУДЕНТИ 
МАЮТЬ ТАЛАНТИ» 

Гран-прі і фінансову винагороду у розмірі 5000 
грн. та Приз глядацьких симпатій і виграш у 2500 
грн. здобув танець «Mega Crew of Dance Edem» сту-
дії танцю DANCE EDEM Вінницького національного 
технічного університету у міському шоу «Студенти 
мають таланти»

Неперевершена команда університетської студії 
сучасного танцю, що має емоційну назву «Танцю-
вальний рай» і ваговите звання «народний аматор-
ський колектив», під керівни-
цтвом талановитої і невичерпно 
креативної Катерини Федоренко 
здобула чергову перемогу. А за-
одно і приз прихильності гляда-
чів.

Понад три місяці у Вінниці 
тривали відбіркові тури конкур-
су «Студенти мають таланти!». 
Відбувались ці сценічні зма-
гання під патронатом міського 
голови Сергія Моргунова та за 
сприяння Вінницької молодіж-
ної ради і студентських рад на-
вчальних закладів Вінниці.

У фінал потрапили 11 номе-

рів з вищих навчальних закладів, 10 номерів із ко-
леджів і технікумів та 8 – з училищ.

Фінали шоу відбулися 17 та 18 травня у міському 
палаці мистецтв «Зоря».

Серед вінницьких вишів відзначився й ВНАУ — 
їхній художній номер «Run to you» теж отримав най-
вищу відзнаку журі.

Студія сучасного танцю DANCE EDEM, яку ство-
рила і беззмінно керує Катя Федоренко, тішить гляда-
чів своєю феєричною пластикою уже 12 років.

До речі, варто дослухатися до Катиної поради 
як зарадити собі, коли поганий настрій: «Починати 
танцювати! І настрій стане хорошим. Це уже тисячі 
раз перевірено і не лише мною. Танець — найдієві-
ший антидепресант. І без жодних небажаних побічних 
впливів».


