Академічний простір
Зимове студентське свято – Тетянин день – видався
КАФЕДРА ЕЕМ. ЗАХИСТ
особливо святковим для кафедри ЕЕМ!
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ
За доброю традицією останніх років січень є для кафедри електротехніки та
РОБІТ МАГІСТРІВ
енергетичного менеджменту своєрідним моментом істини. Проходять захисти
(Початок на с. 2)
...Це робота Шадріної Тетяни —
«Зниження обсягів витрат газу на
власні потреби газорозподільних
станцій».
Приємне враження на комісію
справив той факт, що всі
роботи відрізнялися не тільки
різноманітністю
тем,
але
й
бе-зумовною актуальністю.
Практичне
застосування
на
підприємстві ВАТ «Укрграфіт»
знайшли результати роботи Юр’єва
Юрія на тему «Модернізація системи
вироблення стисненого повітря ВАТ
«Укрграфіт». Вразили впевненістю
захисту
та
аргументованими
відповідями
на
запитання
членів комісії Скачко Олександр
«Підвищення
енергоефективності
пасажирського ліфта» та Уварова
Ліліана («Підвищення ефективності
системи електропостачання ПАТ
«Запоріжполімертара»),
яких
ко-місія рекомендувала до вступу в
аспірантуру.
Всі дипломні роботи одержали
відмінну оцінку й визнані реальними.
Кафедра ЕЕМ

магістерських робіт, урочисте вручення дипломів
вихованцям кафедри, які здолали наступну сходинку та
отримали путівку у подальше життя.
25 січня, на свято студентів — Тетянин день — ректор
академії Володимир Іванович Пожуєв вручив дипломи
трьом випускникам денного й шістьом випускникам
заочного відділення кафедри ЕЕМ.
Як з гордістю підкреслив декан факультету Олександр
Іванович Чепрасов, всі випускники захистилися на
відмінно! Магістри Ігор Шульга (денне відділення)
та Олександр Скачко (заочне відділення) отримали
дипломи з відзнакою!
На церемонії також були присутні завідувач кафедри
Юрій Григорович Качан, викладачі кафедри та
співробітники деканату.
Старші товариші привітали новоспечених магістрів з
цією чудовою подією, а також побажали їм гідного місця
роботи, кар’єрного зростання, творчого пошуку й удачі
у всіх починаннях.
Відділ реклами та зв’язків з громадськістю ЗДІА

На засіданні Круглого столу
«ПАТРІОТИЗМ ЯК ФАКТОР СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ»
20 січня у Запорізькій обласній раді відбувся круглий стіл до Дня Соборності та Свободи України,
організований Постійною комісією з гуманітарних питань Запорізької обласної ради, Обласним центром
патріотичного виховання молоді та Запорізьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
Метою заходу було визначення патріотичного значення загальнодержавного свята дня Соборності
України.
До участі в обговоренні були запрошені голова Запорізької обласної ради Павло Дмитрович Матвієнко,
голова постійної комісії з гуманітарних питань Запорізької обласної ради Віктор Іванович Межейко, а
також політологи, науковці, спеціалісти-фахівці в даній галузі, представники духовенства, громадських
організацій, військовослужбовці, студентська молодь та представники ЗДІА проректор з НПР Зоя
Андріївна Ніконова та лідери студентського самоврядування академії Гліб Назаров, Катерина Дехтярук,
Катерина Мальцева, Дар’я Лупол, Дмитро Середа, Оксана Хтей, Богдан Рижук та Юлія Кошик.
У процесі обговорення т.в.о. голови профкому САД ЗДІА Гліб Назаров висловив думку щодо
необхідності вирішення проблеми Соборності (єдності) громадян України, адже саме ця проблема є
однією з основних проблем у процесі патріотичного виховання молоді нашого краю та України в цілому.
Його бачення вирішення проблеми єдності полягає у пошуку спільних, єдиних інтересів у різноманітних
сферах життя українців (освіті, культурі, спорті та ін.), та об’єднанні української громади навколо
загальнолюдських цінностей важливих для різних за вихованням та способом життя представників
українського суспільства.
Тимчасово виконуючий обов’язки голови профкому
студентів, аспірантів та докторантів ЗДІА Гліб НАЗАРОВ

Людина року-2011

«ЛЮДИНА РОКУ – 2011». У НОВИЙ РІК — З НОВИМИ ГЕРОЯМИ!

За давньою традицією в кінці грудня підводиться підсумок академічного конкурсу «За вищі
професійні досягнення». 29 грудня відбулися урочистості з приводу підведення підсумків
вузівського туру загальнонаціональної програми «Людина року». За право взяти участь, а тим
більше стати переможцем такого престижного змагання мав можливість боротися кожний...
Отримати визнання колективом досягнень у різних сферах діяльності вищого навчального
закладу — це не лише престижно, почесно, але й приносить моральне задоволення...
За результатами роботи оглядової комісії за різними номінаціями були надані подання, відбулося спільне
засідання ректорату і профспілкового комітету. Отже, кращий лектор і кращий викладач, науковець та
куратор... Хто вони цього року? Назвемо ж переможців і лауреатів.
За звання кращого лектора змагалися:
Борис Петрович Середа (зав. каф. МтаОМ)
— 1 місце
Євген Юрійович
Антипенко (проф. каф.
фінансів) — 2 місце
Олександр Васильович
Волков (зав. каф. ГЕ) — 3
місце
За звання «Кращого
викладача року» змагалися:
Юрій
Вікторович
Мосейко
(доц. каф.

МЧМ) — 1 місце
Ольга Василівна Пєтухова
(ас. каф. українознавста) —
2 місце
Наталія Олександрівна
Міняйло (доц. каф. АУТП) — 3
місце.

Не залишилися без визнання
призери конкурсу на факультетах і
підрозділах ЗДІА за номінаціями:
- «Кращий лектор року» — І.Д.
Па-влов (зав. каф. ПЦБ), М.Ф.
Колесник (проф. каф. МЧМ), А.М.
Ніколаєнко (проф. каф. АУТП»;
«Кращий викладач року» — ст.
викл. каф. МБГ Л.В. Полікарпова,
Р.Р. Матказіна (ст.викл. каф. ТЕ),
Р.М. Воляр (ст.викл. каф. МКМ);
- «Кращий вчений року» —
Ю.Г. Качан (зав. каф. ЕЕМ), Г.Б.

За звання «Кращого вченого року»
змагалися:
Алла Михайлівна Ткаченко
(зав. каф. ЕП) — 1 місце
Іван Федорович Червоний
(зав. каф. МКМ) — 2 місце
Василь Іванович Доненко
(зав. каф. ПБМ) — 3 місце.
За звання «Кращого
куратора року» змагалися:
Вікторія Миколаївна

Ко-сенко (доц. каф. МКМ) —
1 місце
Марина Андріївна Ажажа
(доц. каф. МО) — 2 місце
Лариса Юріївна Осипова
(ст. викл. каф. ЕЕМ) — 3
місце.
Переможці конкурсу отримали дипломи та винаго-

Ко-жемякін (зав. каф. ОНС), О.М.
Ба-рішенко (доц. каф. АУТП);
- «Кращий куратор року» — доц.
каф. МЧМ С.В. Башлій, О.О. Кісарін
(доц. каф. ФБМЕ), М.О. Українець
(проф. каф. ВВ).
Церемонію нагородження провів
ректор ЗДІА професор Володимир
Іванович ПОЖУЄВ.
Колектив академії привітали
артисти
студентського
центру
мистецтв Port Arte, викладачі ЗДІА.

На завершення репортажу
побажаємо всім нашим колегам
педагогічних
звершень, творчих успіхів, удачі й
щастя на весь 2012-й рік,
рік Дракона, який вже вступив
у свої права!
Відділ реклами та зв’язків
з громадськістю та реклами

