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Мова — це історія народу.
В ній відбито все його життя:
Наший склад і звичаї, і побут
З давнини й до нашого життя.
Довго ти пригнічувалась, мово, —
Промайнув тернистий довгий шлях,
Доки стала мовою народу,
Що звучить з любов’ю на вустах.
Мово моя рідна, материнська!

Не часто я кажу тобі: ”Кохаю”
І ласку не щодня тобі несу,
Але на дні душі оберігаю
Кохання наше, вранішню росу.
В потоці слів не граємось словами,
Живе у нас бурхливість гордих літ,
Але кохання володіє нами,
Воно прекрасне і в XXI вік!

Ти співуча, ніжна і близька.
Хай же дух незгасний український
У житті нас завжди зігріва.
Процвітай же, мово калинова,
І тобі не в”янути в віках:
Мелодійна українська мова —
Чарівний, навік коштовний скарб.

За бескиди й Дніпрові схили,
За наш пісенний славний рід,
За пломінь в косах у калини,
І за чумацький небозвід!
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки —
Низький уклін і тричі СЛАВА
Вам, українські захисники!

Святом 23 лютого Україна вшановує мужність
та відданість тих, хто відстояв її землю у воєнні
роки, захистив від рабства і ганьби та у мирні
роки охороняє її волю, честь і незалежність.
Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть
українських солдатів і офіцерів – запорука миру,
спокою і майбуття на рідній землі, гідна шана
нашим славним козацьким пращурам!
Бажаємо усім вам здоров’я і довголіття,
бадьорості духу та родинної злагоди,
радості і добра!

ЗДІА ОФІЦІЙНО...
ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ
У перший четвер лютого відбулося чергове засідання Вченої ради ЗДІА. І
хоча за віконцем термометр показував майже 20 градусів морозу, атмосфера
засідання була теплою. Цьому посприяла вже звична для членів Ради
церемонія вручення атестатів доцентів, нагородження ювілярів, вручення
дипломів талановитим студентам.
Рішенням атестаційної комісії атестати доцентів під оплески присутніх
були вручені Аліні Олександрівні Ніконовій, кафедра ФБМЕ, та Віталію
Валерійовичу Бирському, кафедра ЕК.
Дипломами різних ступенів за кращі роботи у Всеукраїнському конкурсі
випускових магістерських робіт за напрямом «Металургія» нагороджені
наші випускники Олена Кардаільська, Денис Лаптєв, Денис Щетинкін,
Ярослав Пилипчук, Вікторія Висоцька, Наталія Лях.
З нагоди ювілею грамотами Обласної ради за багаторічну плідну роботу,
успіхи та досягнення у справі виховання та навчання молоді, у розвитку
студентського самоврядування нагороджені Микола Федорович Колесник,
професор кафедри МЧМ, та Алла Анатоліївна Кузьменко, заступник декана
ФЕЕ з виховної роботи. Далі засідання Вченої ради проходило відповідно до
порядку денного.
• Про результати вхідного контролю знань студентів з дисциплін у 20112012 н.р. Доповідач — перший проректор Є.Я. Швець.
• Про представлення документів для присвоєння вченого
звання доцента кафедри МКМ В.М. Косенко, доцента кафедри ОіА
Подмешальській Ю.В. Доповідь вченого секретаря Чуба В.Г.
• Про призначення іменних стипендій. Доповідач — проректор з НПР
З.А. Ніконова.
• Про затвердження перспективного плану підготовки науковопедагогічних кадрів на 2012-2015 рр.; про доповнення до Статуту
Запорізької державної інженерної академії, про видання збірника
наукових праць «Гуманітарний вісник ЗДІА» №49; про видання наукової
монографії. Доповідач — проректор з НПР М.Ю. Пазюк.
• Про лист професора Ніколаєва В.О. до МОНМСУ. Доповідач —
проректор з НПР М. Ю. Пазюк.

28 лютого відбулися збори кураторів
1-4 курсів на тему:

1. Про роботу кураторів академічних груп ЗДІА
щодо підвищення абсолютної успішності студентів
та своєчасної ліквідації академзаборгованостей за
підсумками зимової екзаменаційної сесії 2011-2012 н. р.
2. Обговорення Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України №136 від 8 лютого 2012
року «Про заборону та вживання алкогольних напоїв,
тютюнових виробів у навчальних закладах» та наказу
ректора «Про заборону тютюнопаління, вживання
алкогольних напоїв у приміщеннях, гуртожитках та на
території ЗДІА». Посилення освітньо-профілактичної
роботи із запобігання тютюновій та алкогольній
залежності серед студентів.
3. Підведення підсумків І етапу вузівського конкурсу

• Про звіти кафедр ЕЕМ, ГЕ, ОНС
щодо акредитації.
Доповідачі — завідувач каф. ЕЕМ
Качан Ю.Г., завідувач каф. ГЕ Волков
О.В., завідувач каф. ОНС Г.Б. Кожемякін.
Матеріал підготовлено відділом
реклами ЗДІА

«Кращий куратор академічної групи ЗДІА-2012» та
визначення переможців І семестру 2011-2012 н.р.
За плідну працю у напрямку збереження контингенту
студентів, підвищення абсолютної успішності та якості
навчання нагороджені грамотами:
1. Качан Юрій Григорович – д.т.н., завідувач кафедри
електротехніки та енергетичного менеджменту.
2 Таратута Лілія Вікторівна – к.е.н., доцент кафедри
обліку та аудиту.
3. Шейко Сергій Петрович – к.т.н., доцент кафедри
обробки металів тиском.
4. Українець Микола Опанасович – к.т.н., професор
кафедри водовідведення та водопостачання.
5. Алєксєєв Олександр Геннадійович - к.т.н., доцент
кафедри електронних систем.
Організаційно-виховний відділ

