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 Напередодні святкування 120-річчя Олександ-

рівського механічно-технічного училища (нині Національний 

університет «Запорізька політехніка») наукова бібліотека 

університету продовжує знайомство з талантами нашого 

вишу.  

 Пишаємося, що Національний університет «Запорізь-

ка політехніка» – це не просто найкращий вищий навчальний 

заклад: це місце, яке кожного з нас надихає та окрилює, 

пробуджує фантазію та підсвідомість, дає стимул творити не 

лише на науковій арені України, а й у мистецтві! 

 

ВЕРНІСАЖ  ТАЛАНТІВ  НАШОГО  ВИШУ 
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 Наука і мистецтво – дві різні форми суспільної свідомості.  

Ці сфери діяльності людини тісно пов’язані між собою. І хоча вони 

представляють між собою одночасно протилежні речі – 

взаємодоповнюють одне одного.  

ВЕРНІСАЖ  ТАЛАНТІВ  НАШОГО  ВИШУ: 
фотомистецтво Корнус Тетяни 

 У цьому легко впевнитись, звернувшись 

до творчості старшого викладача 

електротехнічного факультету (1984 – 2019 рр.) 

кафедри «Електронних та електричних апаратів» 

ЗНТУ – Корнус Тетяни Михайлівни, яка досягла 

великих успіхів не тільки у науковій та 

освітянській діяльності, а й у фотомистецтві.   

Вона – відома запорізька фотохудожниця, 

лауреат багатьох  премій та нагород. 
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 Тетяна Михайлівна викладала в ЗНТУ основи силової електроніки 

та моделювання електромеханічних систем понад 30 років.   

 Серед її наукових інтересів - моделювання перетворювальних  

пристроїв. Активно публікувалася у таких періодичних виданнях як:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 За час роботи у виші заслужила велику повагу як з боку 

викладацько-професорського складу, так і з боку студентів. 

Корнус Тетяна 
Михайлівна 

«Електротехніка та електроенергетика», «Технічна електродинаміка», 

«Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому 

комплексі України» та інших.   

 Брала активну участь у Міжнародних науково-технічних 

конференціях. Тому її статті також є в матеріалах міжнародної науково-

технічної конференції «Проблемы современной электротехники», 

матеріалах міжнародної науково-технічної конференції «Проблемы 

повышения эффективности электромеханических преобразователей в 

электроэнергетических системах» та інших.  

 

Науковець  і  педагог:  Корнус  Тетяна  Михайлівна 
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 Художнім фото Тетяна Михайлівна захопилася 12 років тому. 

Почала вивчати основи фотомистецтва, основи образотворчого 

мистецтва, занурилася у вивчення програм з обробки фотографії. 

Вступила до Запорізького осередку Національної спілки 

фотохудожників України, яку очолює Олег Бурбовський (до речі – 

випускник нашого вишу!).  Брала участь у різноманітних виставках 

фотоклубу «Запоріжжя», неодноразово займала перші місця.  

ВЕРНІСАЖ  ТАЛАНТІВ  НАШОГО  ВИШУ: 
фотомистецтво Корнус Тетяни 
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 В продовження циклу виставок мистецьких творів 

викладачів, студентів, випускників  університету, у вересні - жовтні 

2020 року в залі мистецтвознавчої літератури Наукової бібліотеки 

відбулася персональна фотовиставка Корнус Тетяни Михайлівни 

«СХІД - ЗАХІД»,  яку було присвячено ювілею славетної «Машинки»! 

ВЕРНІСАЖ  ТАЛАНТІВ  НАШОГО  ВИШУ: 
фотомистецтво Корнус Тетяни 
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 Представлена в університеті виставка - це вже третя 

персональна виставка Тетяни Михайлівни. Перші дві відбулися у 

виставковій залі Союзу фотохудожників України та мали великий успіх. 

 

 

 

 

 
 

 

 Увазі відвідувачів бібліотеки було представлено                         

36 дивовижних фоторобіт Тетяни Корнус. Авторка показала душевні 

пейзажі запорізького краю, Хортиці, а також Старий Львів з його 

неповторимою архітектурою, провівши паралелі між сходом і заходом  

України. 

ВЕРНІСАЖ  ТАЛАНТІВ  НАШОГО  ВИШУ: 
фотомистецтво Корнус Тетяни 
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На виставку завітали ректор НУ «Запорізька політехніка» д.т.н., професор 
Бєліков Сергій Борисович та перший проректор університету  

Гугнін Едуард Анатолійович 
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 Тетяна Корнус – справжній професіонал своєї справи! 
Представлені на виставці сучасні Запоріжжя та Львів не 
перестають дивувати своїми краєвидами! Світлини 
заворожують, ваблять, надихають… До цих робіт хочеться 
повертатися знову і знову!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Тож, пропонуємо Вам віртуальнуальну подорож у 
неймовірно привабливий фотосвіт Тетяни Корнус.  
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У 2020 році м. Запоріжжя відзначає свій 250-річний ювілей! 
Ось такі краєвиди має колиска українського козацтва:  
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Д о  ц ь о г о  м і с т а  п о д у м к и  в е р т а є ш ,  
і  п л о щ у  Р и н о к  н е  з і т р е ш  в  д у ш і .  
Т а є м н е  м і с т о  Л ь в і в ,  т и  в  с е р ц і  з а л и ш а є ш  
л і р и ч н о - в п о т а є м л е н і  в і р ш і …  
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https://www.youtube.com/watch?v=9Zs96rRHeK4 

https://www.youtube.com/watch?v=_mPgZZkqkuY 

https://www.youtube.com/watch?v=Bc9HQ4o_L_Q 

https://www.facebook.com/tkornus/media_set?set=a.630428830359723.1073741828.100001778361371&type=3 

https://www.youtube.com/watch?v=VW_twSrAdz4 

https://ztv.zp.ua/do-vseukrayinskogo-dnya-ekologiyi-zaporizki-fotografi-organizuvali-vistavku/ 

https://s30696534344.mirtesen.ru/blog/43596267242/Tvorchestvo-dostupno-kazhdomu.-TSifrovaya-

zhivopis?utm_referrer=mirtesen.ru 

2018 

https://ztv.zp.ua/u-zaporizhzhi-vidkrilas-vistavka-mistsevoyi-fotohudozhnitsi/ 

2019 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-otkryilas-fotovyistavka-den-dovkillya 

https://press-center.news/retro-zametki-o-lvove/ 

 

Виконала роботу: завідувач сектором наукової бібліотеки  НУ «Запорізька політехніка» Федько Н. І. 

Дізнатися більше про творчу діяльність Тетяни Корнус: 
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