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ГА З Е ТА ЗА П О Р I З Ь КО Г О Н А Ц I О Н А Л Ь Н О Г О Т Е Х Н I Ч Н О Г О У Н I В Е Р С И Т Е Т У

ВIТАЄМО ПЕРШОКУРСНИКIВ !

31 серпня Запорiзький нацiональний
технiчний унiверситет вiтав першокурсникiв зi святом урочистої посвяти у студенти. Цього року «Машинка» прийняла
до своїх стiн понад 1800 нових студентiв.
Урочистостi вiдкрив ректор нашого
унiверситету Сергiй Борисович Бєлiков.
За традицiєю вiн адресував першокурсни-

кам теплi побажання, розказавши про перспективи, що вiдкриваються перед молоддю «Машинки».
На посвятi були присутнi поважнi гостi: представники районної, мiської та
обласної влади, профспiлки працiвникiв
освiти. Щоб привернути увагу влади до
студентських проблем, «машинкiвцi» пiд-

готували плакати з проханнями та попередженнями щодо рекомендацiй Мiнiстерства
фiнансiв України про скорочення кiлькостi
стипендiй та контрактну магiстратуру.
Не залишилися байдужими до студентських клопотань ректор ЗНТУ Сергiй Бєлiков та голова обласної профспiлки Надiя
Iванiва Гринь. Вони пообiцяли взяти участь
у найоптимальнiшому вирiшеннi цiєї проблеми, захистити студентiв вiд несправедливостi.
У рамках урочистостей кращими студентами ЗНТУ були покладенi квiти до
пам‘ятника першому директоровi Олександрiвського механiко-технiчного училища
Поддєрьогiну Денисовi Миколайовичу та
до пам‘ятника викладачам, спiвробiтникам
i студентам, якi загинули в роки Другої свiтової вiйни.
Також традицiйно була проголошена
клятва першокурсникiв, пiсля чого новим
студентам було вручено символiчнi Ключ
вiд знань та Студентський квиток.
Тепер учорашнi абiтурiєнти стали повноправними студентами кращого унiверситету мiста Запорiжжя! Бажаємо нашим першокурсникам наснаги, успiхiв у навчаннi
та повної реалiзацiї своїх очiкувань!
Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

РОБОТА В ЗНТУ З МОЛОДИМИ ВЧЕНИМИ

У ЗНТУ продовжується виконання мiжнародного проекту «Сenters of Excellence for
young RESearchers» (CERES – «Центри передового досвiду для молодих учених») програми «Tempus» Європейського Союзу (реєстрацiйний номер 544137-TEMPUS-1-20131-SK-TEMPUS-JPHES). Учасники проектної
команди CERES влiтку 2016 р. взяли участь
у декiлькох заходах, спрямованих на розвиток молодiжної науки в унiверситетi.
З 7 по 17 липня 2016 р. студентська органiзацiя BEST Zaporizhzhya за пiдтримки
профкому ЗНТУ органiзувала на базi ЗНТУ
Лiтнiй академiчний курс з розробклення
комп‘ютерних iгор "Life is a game, play it in
best way! який вiдвiдали 16 iноземних студентiв з Бельгiї, Словаччини, Австрiї, Туреччини, Нiмеччини, Фiнляндiї, Iспанiї, Польщi, Сербiї, Португалiї. Завдяки курсу студенти змогли створити комп‘ютерну гру з
нуля, вигадати свiй сюжет i зробити його
реалiстичним, поспiлкуватися з фахiвцями
з розроблення програмного забезпечення та
iноземними студентами з рiзних куточкiв

Європи. Прослухавши цикл лекцiй з розроблення комп‘ютерних iгор, студенти отримали фiнальне завдання – розробити концепцiю своєї власної гри вiд самого початку. Завершився курс звiтним засiданням,
на якому кожен учасник представив свiй
проект. В обговореннi та оцiнцi проектiв брали участь представники кафедри програмних засобiв ЗНТУ завiдувач кафедри, д.т.н.,
проф. С. О. Субботiн та доцент, к.т.н. А.О.
Олiйник. Учасникiв лiтнього курсу було також проiнформовано про мiжнарожний проект CERES. Урочисте закриття заходу вiдбулося за участi ректора ЗНТУ, д.т.н., проф.
С.Б. Бєлiкова, який розповiв учасникам про
мiжнародне спiвробiтництво унiверситету та
привiтав їх iз завершенням курсу. Студенти,
що вивчили академiчний курс з розроблення
комп‘ютерних iгор та успiшно представили
свої проекти, отримали сертифiкати, пiдписанi проф. С. О. Субботiним.
Проректором з наукової роботи, д.т.н.,
проф. Ю.М. Внуковим та науково-дослiдною
частиною ЗНТУ було органiзовано участь
молодих науковцiв унiверситету в конкурсi проектiв наукових робiт та науковотехнiчних розробок молодих учених, оголошеному Мiнiстерством освiти i науки України. Представники ЗНТУ подали заявки на
п‘ять проектiв. На конкурс з усiєї України
було подано понад чотириста проектiв. Усi
науковi роботи були унiфiкованi вiдповiдно до нагальних потреб економiки, суспiльства та нацiональної безпеки країни, розвитку технологiй, виробництва та iнновацiйно-

го пiдприємництва. Важливою особливiстю
конкурсу НДР молодих учених було те, що
експертизу вперше здiйснювали також молодi експерти.
27 липня 2016 р. вiдбулося засiдання експертної ради Мiнiстерства освiти i науки
України пiд головуванням заступника мiнiстра, д. ф.-м. н., проф. М. В. Стрiхи, до складу якої увiйшли голови усiх секцiй, зокрема
представник ЗНТУ – голова секцiї 11 "Розвиток сучасних iнформацiйних, комунiкацiйних технологiй, робототехнiки"д.т.н., проф.
С. О. Субботiн.
Для допомоги молодим ученим у пiдготовцi наукових публiкацiй, оформленнi та
поданнi матерiалiв на науковi конференцiї
та конкурси i з метою вироблення навичок
оформлення наукових робiт у межах проекту Tempus CERES в ЗНТУ було пiдготовлено та видано навчальний посiбник авторiв
С. О. Субботiна та А. О. Олiйника "Handbook
on the writing, formatting, review, analysis
and publication of scientific works = Справочник по подготовке, оформлению, рецензированию, анализу и публикации научных
работ = Довiдник з пiдготовки, оформлювання, рецензування, аналiзу та публiкацiї
наукових праць".
Найближча активнiсть з реалiзацiї та iмплементацiї проекту CERES пов‘язана з проведенням у вереснi 2016 р. лiтньої школи в
ЗНТУ за участi представникiв Чехiї, Словаччини, Бiлорусi, України та iнших країн.
Андрiй Олiйник,
доцент кафедри програмних засобiв
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ЮВIЛЕЇ КАФЕДРИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБIВ
Восени 2016 року виповнюється 25
рокiв вiд вiдкриття в ЗНТУ спецiальностi «Програмне забезпечення обчислювальної технiки та автоматизованих
систем» (ПЗОТАС) та 20 рокiв вiд першого випуску цiєї спецiальностi.
Спецiальнiсть ПЗОТАС була заснована в 1991 р. на кафедрi конструювання i виробництва радiоапаратури ЗНТУ. У 1996 р. вiдбувся перший випуск спецiалiстiв з квалiфiкацiєю "iнженер-програмiст". Фундаторами спецiальностi та IT-освiти в ЗНТУ
в 90-тi роки були доценти В. М. Крищук, С. К. Корнiєнко, Н. М. Василега,
В. А. Височин, В. I. Дубровiн, В. I. Лебiдь, В. Ф. Онищенко, О. О. Петрищев, Г. О. Полянський, В. П. Рисiков,
С. М.‘Сердюк, Е. I.‘Ткачов, старшi викладачi I. В. Левада, Т. М. Онiкiєнко,
асистенти О. А. Поздняков, О. О. Степаненко, Л. Ю. Романова (Дейнега),
С. Г. Милiнчук, Л. П.‘Скачко та iншi.
Далi вiдбулася змiна назви спецiальностi: вона стала називатися «Програмне забезпечення автоматизованих систем» (ПЗАС). На основi спецiальностi
ПЗАС у 2000 р. уведено спецiалiзацiю
«Програмне забезпечення в бiзнесi, менеджментi та пiдприємництвi».
У 2002 роцi через вiдокремлення вiд
кафедри конструювання та технологiї
виробництва радiоапаратури була створена нова кафедра – програмних засобiв (ПЗ), що стала базою для спецiальностi ПЗОТ та увiйшла до складу новоствореного факультету iнформатики
та обчислювальної технiки (IОТ). З початку заснування i до 2012 р. кафедру очолював к.т.н., доцент А. В. Притула. У 2004 р. на кафедрi вiдкрито
нову спецiальнiсть «Iнформацiйнi технологiї проектування» (IТП). У 2000х роках на кафедрi вiдбулося стрiмке розширення викладацького складу: залучалися представники виробництва (ст. викл. А.П. Василенко) та
молодi викладачi (А. В. Пархоменко,

Г. В. Неласа, Г. М. Шило, Г. В. Табунщик, С. О. Субботiн, Н. О. Миронова,
М. О. Андреєв, М. В. Калiнiна, Ж. К. Камiнська, Є. М. Федорченко, О. I. Качан,
А. О. Олiйник).
У 2010-х роках на кафедрi
з‘явилися новi викладачi: О. О. Олiйник,
Є. О. Гофман, С. О. Зайцев, В. М. Льовкiн, Т. В. Юр (Федорончак), Т. О. Колпакова, Т. А. Зайко. З 2011 по 2016
рiк кафедру очолював к.т.н., професор
В. I. Дубровiн. Вiдбулася змiна назви
спецiальностi ПЗАС: вона стала називатися «Програмне забезпечення систем»
(ПЗС). У 2012 роцi на кафедрi вiдкрито
спецiальностi «Iнженерiя програмного забезпечення» (IПЗ) та «Системи
штучного iнтелекту» (СШI). У 2015
р. вiдповiдно до нового перелiку спецiальностей здiйснено перехiд до пiдготовки студентiв за спецiальностями
«Iнженерiя програмного забезпечення»
(об‘єднує спецiальностi IПЗ та ПЗС)
та «Комп‘ютернi науки та iнформацiйнi
технологiї» (КНIТ, об‘єднує спецiальностi IТП та СШI. З 2016 року кафедру
очолює випускник кафедри, д.т.н., професор С. О. Субботiн. Весною 2016 р .
на кафедрi лiцензовано аспiрантуру за
спецiальнiстю КНIТ.
Сьогоднi серед викладачiв кафедри науковi ступенi мають 16 спiвробiтникiв: один доктор наук (Субботiн С.О.), 16 кандидатiв наук (Дубровiн В. I., Зайко Т. А., Каплiєнко Т. I.,
Корнiєнко С. К., Льовкiн В. М., Неласа Г. В., Олiйник А. О., Онищенко В. Ф.,
Пархоменко А. В., Притула А. В., Рисiков В. П., Сердюк С. М., Степаненко О. О., Табунщик Г. В., Федорончак Т. В., Шило Г. М.). Вчене звання
професора мають двоє спiвробiтникiв
(Субботiн С. О., Дубровiн В. I.), доцента – 11 спiвробiтникiв (Корнiєнко С. К.,
Неласа Г. В., Олiйник А. О., Пархоменко А. В., Притула А. В., Рисiков В. П.,
Сердюк С. М., Степаненко О. О., Табунщик Г. В., Федорончак Т. В., Ши-

ло Г. М.). Серед викладачiв кафедри є
один лауреат Премiї Президента України (Субботiн С. О.), два лауреати Премiї
Верховної Ради України (Олiйник А. О.,
Субботiн С. О.), чотири стипендiати
стипендiї Кабiнету Мiнiстрiв України
(Олiйник А. О., Олiйник О. О., Субботiн С. О., Табунщик Г. В.). Також у
штатi кафедри працює сiм викладачiв
без ступенiв та звань (Дейнега Л. Ю.,
Камiнська Ж. К., Качан О. I., Колпакова Т. О., Левада I. В., Миронова Н. О.,
Скачко Л. П., Федорченко Є. М.), три
завiдувачi лабораторiй (Андреєв М. О.,
Бєлова А. В., Калiнiна М. В.) та шiсть
лаборантiв (Кашина Т. Г., Костюк В. Г.,
Льовкiна С. В., Людвикевич К. Л., Рященко О. В., Цикало А. Ю.). До навчального процесу кафедри залучаються також аспiранти.
Викладачами кафедри ведеться значна навчально-методична та науководослiдницька робота. Здiйснюється пiдготовка бакалаврiв, магiстрiв, аспiрантiв денної та заочної форм навчання,
слухачiв Центру пiслядипломної освiти, екстернiв. Публiкуються науковi монографiї, навчальнi посiбники, науковi
статтi, тези i патенти. Студенти кафедри беруть участь та посiдають призовi мiсця на унiверситетських, загальноукраїнських та мiжнародних олiмпiадах та конкурсах. Кафедра виконує
мiжнароднi проекти програм TEMPUS
та Erasmus+, що дозволило створити новi лабораторiї, оснащенi сучасною
комп‘ютерною технiкою та обладнанням, iнтегрувати навчальний процес i
науково-дослiдну роботу зi студентами
та промисловими пiдприємствами.
За роки iснування в ЗНТУ спецiальностей кафедри програмних засобiв пiдготовлено понад тисячу випускникiв,
що працюють на пiдприємствах Запорiзького регiону, України та за кордоном.
Сергiй Субботiн,
завiдувач кафедри програмних засобiв

IНСТИТУТ УПРАВЛIННЯ I ПРАВА ПРЕЗЕНТУЄ НОВI ФАКУЛЬТЕТИ
Новi можливостi та горизонти
з‘явилися перед студентами Запорiзького нацiонального технiчного унiверситету! Наказом вiд 1 серпня 2016
року про реорганiзацiю гуманiтарноправового факультету створено на його
основi 2 окремi факультети:
юридичний факультет;
факультет соцiальних наук.
Вiдтепер на юридичному факультетi ЗНТУ дiятимуть три профiлюючi кафедри:

кафедра кримiнального, цивiльного
та мiжнародного права;
кафедра конституцiйного, адмiнiстративного та трудового права;
кафедра загальноправових та полiтичних наук.
Керувати деканатом юридичного факультету доручили кандидатовi юридичних наук доценту Фiлею Юрiєвi Володимировичу.
Факультет соцiальних наук також
буде випускати фахiвцiв за трьома на-

прямками:
соцiальна робота;
психологiя;
журналiстика.
Очолить факультет кандидат фiлософських наук доцент Гайворонська Таїсiя Олексiївна.
Бажаємо студентам та викладачам
успiшної дiяльностi!
Снiжана Вичужанiна,
РТ 912
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УВАГА

КОНКУРС!

Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет оголошує конкурс
на замiщення посад:
.

декана юридичного факультету

– 1;

.

декана факультету соцiальних наук

– 1;

.

завiдувача кафедри «Загальноправовi та полiтичнi науки»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Управлiння персоналом i
економiки працi»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Кримiнальне, цивiльне та
мiжнародне право»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Обробка металiв тиском»

– 1;

.

завiдувача кафедри «Деталi машин
пiдйомно-транспортних механiзмiв»

– 1.

та

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня оголошення конкурсу в газетi. Документи подаються на iм’я ректора унiверситету. Заяву перед поданням необхiдно зареєструвати у вiддiлi дiловодства унiверситету. Адреса унiверситету: 69063,
м. Запорiжжя, вул. Жуковського, 64

ДОСЯГНЕННЯ В НАУКОВО-ДОСЛIДНIЙ РОБОТI СТУДЕНТIВ У 2015/2016 Н.Р.
(ПОЧАТОК)

Важливим компонентом наукової дiяльностi навчального закладу є науководослiдна робота студентiв. У 2015-2016 н.р.
значних результатiв досягли студенти ЗНТУ
в II етапi Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт (19 переможцiв); та в II
етапi Всеукраїнської студентської олiмпiади
з предметiв та спецiальностей (14 переможцiв);.
Лауреати II етапу Всеукраїнських студентських олiмпiад з предметiв та спецiальностей 2015/2016 н.р.
Коновальчук Антон Юрiйович, студ. гр.
ГФ-213 – I мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з дисциплiни «Iсторiя
України» (науковий керiвник Чумаченко
Ольга Анатолiївна, асистент кафедри УтаЗМП);
Кулеш Єгор Андрiйович, студ. гр. Е-115
– I мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй
олiмпiадi з дисциплiни «Фiзика» (науковий керiвник Гуляєва Тетяна Василiвна,
доцент кафедри фiзики);
Савченко Андрiй Вiкторович, студ. гр. IФ512 – I мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Ливарне
виробництво чорних i кольорових металiв» (науковий керiвник Кузовов Олексiй
Федорович, доцент кафедри МiТЛВ);
Морозов Iван Олександрович, студ. гр. Т512 – I мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Органiзацiя i регулювання дорожнього руху» (науковий керiвник Райда Iгор Михайлович,
старший викладач кафедри ТТ);

Волков Михайло Андрiйович, студ. гр.
Е-121 – I мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Електротехнiчнi системи електроспоживання» (науковий керiвник Кулагiн Дмитро
Олександрович, професор кафедри ЕПП);
Авраменко Сергiй Олександрович, студ.
гр. РТ-513 – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з дисциплiни «Iсторiя
України» (науковий керiвник Чумаченко
Ольга Анатолiївна, асистент кафедри УтаЗМП);
Кожем‘якiн Кирило Сергiйович, студ. гр.
Е-312 – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з напряму «Електромеханiка» (науковий керiвник Антонов Микола
Леонiдович, декан ЕТФ, доцент кафедри
ЕПА);
Акритова Таїсiя Олександрiвна, студ. гр.
IФ-412 – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Вiдновлення та пiдвищення зносостiйкостi
деталей i конструкцiй» (науковий керiвник Капустян Олексiй Євгенович, старший викладач кафедри ОТЗВ );
Топчiєва Катерина Анатолiївна, студ. гр.
IФ-211 – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi «Прикладне матерiалознавство» (науковi керiвники Вiнiченко Валерiй Степанович, доцент кафедри ФМ, Лазечний Iван Миколайович, доцент кафедри ФМ);
Риженко Надiя Василiвна, студ. гр. Т311м – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi за напрямом «Транспортнi
технологiї» (науковий керiвник Кузькiн
Олексiй Фелiксович, доцент кафедри ТТ);
Чепрасова Анастасiя Олександрiвна, студ.
гр. МТУ-214 – II мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з дисциплiни
«Безпека життєдiяльностi» (науковий керiвник Писарський Андрiй Олексiйович,
старший викладач кафедри ОПiНС);
Сергєєв Олексiй Дмитрович, студ. гр.
КНТ-612 – III мiсце у Всеукраїнськiй
студентськiй олiмпiадi зi спецiальностi
«Комп‘ютернi системи та мережi» (науковий керiвник Дьячук Тетяна Сергiївна,
асистент кафедри КСМ);
Кацимон Святослав Юрiйович, студ. гр.
М-212 – III мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з дисциплiни «Програмування обробки на верстатах з ЧПК» (науковий керiвник Клименко Вiталiй Юрiйович, старший викладач кафедри МВтаI);
Котов Роман Олександрович, студ. гр.

КНТ-621м – III мiсце у Всеукраїнськiй студентськiй олiмпiадi з напряму
«Комп‘ютернi науки» (науковi керiвники
Польська Ольга Володимирiвна, старший
викладач кафедри КСМ, Кудерметов Равiль Камiлович, завiдувач кафедри КСМ);
Переможцi обласного етапу Всеукраїнської студентської олiмпiади з програмування АСМ
Команда ZNTU_Kappatalize у складi:
Твердохлiба Євгенiя Романовича, студ. гр.
КНТ-213, Мiщенка Максима Євгеновича,
студ. гр. КНТ-413, Ковальчук Анжелiки
Олегiвни, студ. гр. КНТ-512 – I мiсце (науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри ПЗ).
Команда ZNTU_ByteShift у складi:
Грiшина Микити В‘ячеславовича, студ.
гр. КНТ-412, Шатохiна Данила Сергiйовича, студ. гр. КНТ-412, Блощинської Наталiї Вiкторiвни, студ. гр. КНТ-422 – II
мiсце (науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри
ПЗ).
Команда ZNTU_Pro100Team у складi:
Пуляєва Дениса Вiкторовича, студ. гр.
КНТ-413, Падалкiна Євгенiя Дмитровича, студ. гр. КНТ-413, Чудновця Андрiя
Миколайовича, студ. гр. КНТ-413 – III
мiсце (науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри
ПЗ).
Команда ZNTU_ToAcme у складi:
Зубка Едуарда Олеговича, студ. гр. КНТ415, Хохлової Варвари Сергiївни, студ. гр.
КНТ-415, Шинкарьова Андрiя Олексiйовича, студ. гр. КНТ-115 – III мiсце (науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри ПЗ).
Команда ZNTU_SetUp у складi:
Безсонова Андрiя Георгiйовича, студ. гр.
КНТ-421м, Косаренко Вiкторiї Геннадiївни, студ. гр. КНТ-111, Задорожнього Євгена Вiталiйовича, студ. гр. КНТ-121м – I
мiсце (науковий керiвник Миронова Наталя Олексiївна, старший викладач кафедри
ПЗ).
Бажаю всiм переможцям нових здобуткiв у навчаннi i науковiй дiяльностi!
Нехай вам завжди щастить!
Алiна Лазунько,
провiдний фахiвець вiддiлу наукової роботи
студентiв
Продовження у наступному номерi
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ДО УВАГИ МЕШКАНЦIВ ГУРТОЖИТКУ ЗНТУ! СУБСИДIЯ!
Шановнi студенти, студмiстечко та профком студентiв пропонує вам звернутися
до управлiння працi та соцiального захисту населення Запорiзької мiської ради по
Олександрiвському району для визначення вашого права щодо призначення житлової субсидiї. Тi, хто отримав субсидiю вже
знають, що вона дає можливiсть зекономити та повернути частину своїх коштiв,
якi були сплаченi за гуртожиток, а iнколи

i зовсiм повернути всю суму.
Тим, хто отримував субсидiю або звертався за призначенням субсидiї i субсидiя
дорiвнює «0», з початком опалювального
перiоду звертатися до управлiння не потрiбно. Субсидiя буде розрахована автоматично.
Оформлення субсидiї не потребує великих затрат часу та збору документiв. Щоб
отримати субсидiю потрiбно лише подати

заяву та декларацiю. А вiдправити її можна навiть поштою, не стоячи в чергах.
За детальнiшою iнформацiєю звертайтесь до студмiстечка ЗНТУ (5 гуртожиток,
злiва окремий вхiд), або за телефоном: 76982-11. Вас завжди будуть радi бачити, та
дадуть вiдповiдi на усi вашi питання.
Юлiя Кашуба,
кореспондент газети «I-M», дирекцiя
студмiстечка

ШКIДЛИВI НАСЛIДКИ ПАЛIННЯ

Протягом бiльш нiж 200 рокiв людство ставило на собi безлiч експериментiв по вивченню шкоди вiд курiння. В
теперiшнiй час курiння широко розповсюджено по всьому свiту. Особливо непокоїть розповсюдженiсть курiння серед молодi, як серед юнакiв, так i серед
дiвчат. Ознаки звикання до курiння у
жiнок з‘являються швидше, нiж у чоловiкiв, та тяжче виправляються.
Шкода вiд курiння тривалий час
проходить непомiченою. Це вiдбувається тому ,що кожний орган нашого
тiла, створений природою, має величезний потенцiал мiцностi. Курiння пiдступне. Воно вбиває, але вбиває повiльно,
частками, окремими клiтинами, поступово позбавляє здоров‘я. Кожна цигарка вiдiймає 5,5 хвилин життя у людини.
Тютюн i, в першу чергу нiкотин,
фактично є наркотиком. Пiд впливом
нiкотину та iнших складових тютюну
з‘являється схильнiсть коронарних сосудiв до спазмiв, бiль у серцi, iшемiчна
хвороба серця. У курцiв зростає пульс
та збiльшується артерiальний тиск, порушується серцевий ритм. Другою го-
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ловною причиною смертностi в свiтi пiсля серцево-судинних захворювань є
злоякiснi захворювання. I сприяє їх появi також курiння. За даними ВОЗ, у
курцiв рак легенiв зустрiчається в 1530 раз частiше. Провокуючу роль виконують канцерогеннi смоли.
Протягом декiлькох рокiв змiнюється колiр обличчя курця – шкiра стає
сiрою, жовтою з попелястим вiдтiнком, дряблою, зморшкуватою. У курцiв
погiршується стан волосся, воно стає
тьмяним, ламким, а у чоловiкiв нерiдко
i випадає через погiршення кровообiгу
в шкiрi. У складi тютюнового диму є
газ – амiак, що дратує слизову повiк.
Повiки стають набряклi , червонi, випадають вiї. Продукти горiння тютюну
осiдають на зубах.
Нервова система найбiльш чутлива
до курiння. Коли закурюють вперше
в життi – збiльшується пульс, порушується точнiсть та координацiя рухiв,
з‘являється головний бiль, нудота, запаморочення, слабкiсть.
Курiння сприяє розвитку атеросклерозу. Дiючи на наднирники, нiкотин збiльшує в кровi холестерин, просвiт судин звужується, утруднюється
струм кровi, судини стають ламкими,
з‘являються тромбози.
Курiння – один з основних факторiв
ризику серцево-судинних захворювань.
Iнфаркт мiокарду у курцiв виникає в 12
разiв частiше. Дев‘ять з десяти людей,
отримавши iнфаркт мiокарду, в молодому вiцi були курцями, при чому виявлена пряма залежнiсть частоти iнфаркту
мiокарду вiд iнтенсивностi палiння.
Поради курцю, бажаючому кинути
палити:

намагайтеся курити якнайменше цигарок, рахуйте кiлькiсть викурених
цигарок за день, прагнучи щоб сьогоднi було викурено менше, нiж вчора;
не палiть на голодний шлунок, а тим
бiльш натщесерце, бо продукти горiння тютюну, змiшуючись iз слиною,
вражають слизову шлунку, а потрапляючи у кишечник, зразу ж всмоктуються в кров, так само не палiть
пiд час їжi або прийому напоїв;
не докурюйте цигарку до кiнця, викидайте її недокуреною на одну третю
частину, бо саме в цiй частинi накопичується найбiльша кiлькiсть канцерогенiв та нiкотину, ще краще викидати цигарку пiсля двух-трьох затяжок;
не палiть на ходу, особливо пiдiймаючись по сходам або вгору, тому що в
цей час дихання дуже iнтенсивне та
канцерогени потрапляють дуже глибоко в легенi;
як можливо довше не палiть пiсля
значного фiзичного навантаження, а
тим бiльш пiд час його;
надавайте перевагу цигаркам з фiльтром;
перiодично робiть перерви в курiннi
(«не палю до понедiлка», «до мiсяця»,
«до Нового року»);
не палiть, коли палити не хочеться.
На Українi проводиться широка боротьба проти курiння – заборонено палити в мiсцях скупчення людей – театрах, кiно, потягах, мiському транспортi,
в лiкарняних та учбових закладах.
Тамара Лебединська,
дiльничний терапевт КЗОЗ «Студентська
полiклiнiка»
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