День відкритих дверей

АБІТУРЄНТ-2012
ЯРМАРОК ОСВІТИ.
Від навчання
до працевлаштування
(Початок на с.4). Завдяки творчому підходу відділу реклами та
перспективним ідеям кафедри обліку
й аудиту та кафедри українознавства
створений оригінальний кольоровий
календар-вкладка
знаменних
дат
абітурієнта-2012.

10 лютого відбулася презентація нашої
академії приймальною комісією.
Перед початком презентації для
привертання уваги відвідувачів своє
мистецтво продемонстрували наші велосипедисти-трюкачі.
Тож участь ЗДІА в роботі виставки
була
енергійною
і,
сподіваємося,
ефективною. Як говорив Бенджамін
Франклін, «одне сьогодні коштує двох
завтра»...

Відділ реклами та зв’язків

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.ФЕУ

Під таким девізом пройшли Дні відкритих
дверей
на
факультеті
економіки
та
управління Запорізької державної інженерної
академії 10 та 18 лютого цього року.
За змістом та формою подачі, проведений захід
можна відверто назвати презентацією факультету
з його потужним професорсько-викладацьким
складом, адже довести важливість, необхідність,
а головне перспективність та затребуваність
фахівців
економічної
галузі
намагалися
завідувачі випускових кафедр або їх заступники:
А. М. Ткаченко - кафедра економіки підприємства,
В. Г. Воронкова - кафедра менеджменту організацій,
Н. В. Нестеренко - кафедра фінансів,
С. В. Солодухін - кафедра економічної кібернетики,
Т. О. Меліхова - кафедра обліку і аудиту.
Охоче ділилися думками про цікаве, різноманітне студентське
життя представники Студентського самоврядування факультету, а
це, зауважимо, студенти IV – V курсів.
І відповідь на питання «Чи правильний вибір зробила(в) я кілька
років тому, будучи абітурієнтом і обравши економічну спеціальність
в ЗДІА на ФЕУ» звучала дуже переконливо й аргументовано з позиції
уже сьогоднішніх не просто студентів, а готових фахівців з обраної
спеціальності.
Безперечно,
учасники
заходу ознайомилися і з
особливостями навчального
процесу
на
факультеті,
дізналися про факультетські
традиції, можливості творчої
самореалізації і про ще багато
чого …
Про все це розповів декан
факультету В. В. Глущевський.
Про навчальну й виховну
роль загальноосвітніх кафедр
розповіла пристунім завідувач
кафедри
українознавства
Чернова І. В.. З правилами
прийому у цьому навчальному
році ознайомив представник
приймальної комісії А. С.

Мних.
Особливістю зустрічі стало й те, що абітурієнти мали можливість
не лише прослухати цікаву інформацію, а й наочно переконатися в її
правдивості. На широкоформатному екрані було продемонстровано
великі, світлі, а головне, по-сучасному обладнані аудиторії факультету,
електронної бібліотеки в ЗДІА, гуртожитків, та, навіть, схема доїзду з
будь-якого району міста до академії теж була представлена.
Після зустрічі відділ реклами взяв кілька бліц-інтерв’ю у гостей
заходу. Учні шкіл 106, 9, 24 і їхні керівники висловили подяку за
цікаву й корисну зустріч та побажання проводити подібні заходи з
метою профорієнтації молоді, починаючи вже з паралелей дев’ятих
класів. Тому що б не говорили сьогодні про можливість вступників
максимально отримати інформацію з Internet-ресурсів про ВНЗ,
факультети тощо, та вся ця корисна інформація нічого не варта без
живого спілкування в потрібний час з конкретними людьми.
О. В. ПЄТУХОВА,
ас. кафедри українознавства
Фоторепортаж – М.І. НІКОЛАЄВА

Ве

Клубне життя
21 лютого вперше на факультеті економіки
та управління в рамках інтелектуальнорозважальної гри «Що? Де? Коли?» відбулася
БИТВА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
Особливістю гри стало те, що команда мала
складатися з представників однієї кафедри та до
її складу входив лише один викладач.
У результаті доволі запеклої боротьби призові
місця розподілилися таким чином:
І місце та Кубок переможців отримала збірна команда першого курсу
«Васі» на чолі з Л. К. Феофановим.
ІІ місце посіли переможці минулої гри — команда «18+» (спец-сть ЕК).
ІІІ місце — за командою «Торт наш» (спец-сть «ОіА» на чолі з Т.О.
Меліховою).
Вітаємо переможців битви та бажаємо запалу й успіхів у майбутньому!
Висловлюємо велику подяку викладачам, які підтримали студентів та
взяли участь у грі: Клопову І.О., Нестеренко Н.В., Яришко О.В., Шумікіну
С.О., Ажажі М.А., Козачкову І.О.
Особлива подяка організаторам битви на чолі з заступником декана
з виховної роботи Н.О. Добровольською, а також профкому студентів,
аспірантів та докторантів ЗДІА за солодкі та смачні подарунки.
Маємо на меті продовжувати започатковану традицію! Чекаємо на вас!
Студентське наукове товариство ФЕУ

Обласний конкурс серед
молодих журналістів
“Нащадки переможців”
Шановна
молодь!
Запорізька
обласна
молодіжна
громадська
організація
“Прес-центр
“Акцент”
протягом
березнятравня
2012 року
проводить Обласний конкурс серед
молодих журналістів “Нащадки
переможців”.
До участі в Конкурсі запрошуються
молоді журналісти шкільних газет,
газет коледжів, студентських і
молодіжних видань та молоді люди,
що працюють журналістами у
професійних ЗМІ. Молодим авторам
пропонуються номінації конкурсних
робіт, кращі з яких будуть видані
у Літописі (перелік у додатку, тел
3-62, редакція газети «Академія»).
З повагою,
Запорізька обласна молодіжна
громадська організація
“Прес-центр “Акцент”
Володимир Систєров, Яна Коваль

АФІША БЕРЕЗНЯ

4 березня — «Орландо», 1992 р.,
Селлі Поттер, Росія-Франція, час
перегляду — 94 хв.
11 березня — «Туринська коня», 2011
р., Бела Тарр, Угорщина-США, час
перегляду — 146 хв.
18 березня — «Щось не те з Кевіном»,
2011 р., Лінн Ремсі, США-Британія, час
перегляду — 112 хв.
25 березня — фільми Майи Дерен
1 квітня — Андрію Тарковському
- 75!!!
Засідання проводяться щонеділі
о 18 год. у Малому залі Театру молоді
(колишній ПК Будівельників,
біля Цирку). 69095, вул. 40 років
Радянської України, 55-а.
Тел. 701-18-00, 701-18-01. www.
voshojdenie.org.ua

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ВИДОБУТКУ ЕНЕРГІЇ.
Семінар молодих науковців...
У рамках постійно діючої програми з залучення студентів до наукової та практичної
діяльності на базі Студентського наукового товариства ЗДІА відбувся семінар з питань
розробки концепцій розвитку альтернативних джерел видобутку енергії.
У заході взяли участь завідувач кафедри електронних систем доц. Дмитро
Геннадійович Алексієвський та студенти факультету.
Серед розмаїттяя існуючих нині джерел альтернативної енергії учасники обговорення
визнали найбільш пріоритетними засоби з використанням сонячних елементів та
установок, що використовують енергію вітру. Далі був проведений порівняльний
аналіз цих двох напрямків. На підставі економічних показників розробки та витрат
на експлуатацію подібних установок, технічних характеристик використання їх на
території України, пріоритетним і перспективним є використання вітряних енергетичних
установок.
Аналізуючи існуючий стан ринку ВЕУ, учасники обговорення узгодили концепції
розвитку конструкцій, блоків управління і моніторингу експлуатаційних характеристик
установки.
Перед аудиторією з доповідями виступили студенти кафедри електронних систем
Богдан Кучеренко, ЕС-08, Ярослав Петренко, ЕС-08, Роман Кирило, ЕС-10 та Богдан
Котов, ЕС-10.
Студентське
наукове товариство
висловлює особливу
подяку керівництву
кафедри електронних
систем за допомогу та
надання інформаційних
матеріалів, технічних
засобів, застосованих при
підготовці та проведенні
конференції.
Голова СНТ ФІЕТ Богдан КОТОВ, ЕС-10

