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Бажаю вам тепла, підтримки
світу, сили та мужності впливати на цей світ, мудрості
і любові спостерігати за
цим світом, чистоти душі та
серця, щоб захоплюватися
ним, добрих помислів, щоб
опинитися зі світлом добра в
одному сузір’ї.
Рік
Чорного
Дракона
за-звичай приносить зміни,
щас-тя та удачу. То нехай вам
щастить у цей позитивний рік!
Завжди ваш,
Чорний Дракон

ЗДІА ОФІЦІЙНО...

Новорічне засідання Вченої ради академії пройшло 12 січня.
У вступному слові ректор академії Володимир Іванович Пожуєв висвітлив
деякі аспекти фінансового стану академії на січень.
Також із задоволенням відзначив позицію нового губернатора Олександра
Пеклушенка щодо підтримки виключно державних ВНЗ і процитував намір
губернатора розібратися з «кіосками з видачі дипломів» і не об’єднувати державні
ВНЗ. Про це йшлося на зустрічі губернатора з ректорами ВНЗ Запорізької області.
Святкові привітання до старого нового року отримали наші колеги.
Атестат професора кафедри вручений завідувачу кафедри ОіА Андрію
Петровичу Макаренку.
Отримали звання доцентів Вікторія Володимирівна Фатюха (кафедра
фінансів) і Марина Андріївна Ажажа (кафедра менеджменту організацій).
Ювіляри Микола Миколайович Пруденко та Вадим Леонтійович
Конащук нагороджені почесними грамотами Обласного управління
освіти за багаторічну сумлінну працю на ниві освіти та з нагоди ювілею.
Далі засідання Вченої ради відбувалося за порядком денним.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
• Про виконання плану підготовки науково-педагогічних кадрів. Доповідь
проректора з НПР Пазюка М.Ю.
• Про представлення документів для присвоєння вченого звання доцента
кафедри ЕП к.е.н. Ользі Павлівні Єлець і доцента кафедри ЕЕМ к.т.н. Антону Сергійовичу
Мниху доповідав вчений секретар Віталій Гаврилович Чуб.
• Про роботу ФЕУ з забезпечення якості підготовки фахівців. Доповідь декана ФЕУ
В’ячеслава Валентиновича Глущевського.
• Про рекомендацію до видання навчальних
посібників з грифом МОНМС України;
видання матеріалів першої науково-практичної
конференції молодих вчених, студентів та
магістрантів ЗДІА у збірнику наукових праць
“Науковий вісник молодих вчених ЗДІА” 20112(3); рекомендацію наукових робіт студентів на
Всеукраїнський конкурс студентських наукових
робіт; видання збірника наукових праць
“Металургія” №26; затвердження додаткової
програми до кандидатського іспиту; видання
наукової монографії доповідав
проректор з НПР Михайло Юрійович Пазюк.
• Про призначення іменних стипендій доповідала проректор з НПР Зоя Андріївна Ніконова.
• Про виконання рішень Вченої ради та затвердження плану роботи на П семестр 2011-2012 н.р. інформував
вчений секретар В. Г. Чуб.
• Про підтримку кандидатури професора КПІ М.К. Безродного М.К.на присвоєння почесного звання «Заслужений
діяч науки і техніки України» інформувала завідувач кафедри ТЕ Ірина Генадіївна Яковлєва.
Матеріал підготовлено редактором газети «Академія» Н.А. Юсуповою

ВІТАЄМО З ЗАХИСТОМ!
Олену Олександрівну
ГРІН,
аспірантку кафедри
прикладної та будівельної
механіки
з успішним захистом
кандидатської дисертації
(науковий керівник:
доц. Доненко В.І.). Бажаємо
творчих успіхів!
Ректорат, Рада молодих
вчених та колектив академії

КАФЕДРА ЕЕМ. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ
27 грудня відбувся захист кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності
«Енергетичний менеджмент».
Всі проекти були різноманітними за тематикою: розглядалися аспекти
енергозбереження на залізничному транспорті (Мартинова Наталія захищала
роботу на тему «Підвищення енергоефективності електротранспорту в режимі
регулювання потужності тяги»), можливості використання відновлювальних
джерел енергії (Балюлін Олександр — «Дослідження можливостей застосування
відновлювальних джерел
енергії для підвищення
енергоефективності
житлової будівлі»).
Також
розглядалися
питання
щодо енергозбереження на газорозподільних станціях...
(далі на с.3)

