Академічний простір

«Citius, Altius, Fortius!» Швидше, вище, сильніше!
Вісті із спортивних майданчиків академії дошли і до газетних сторінок.
Що сказати? Спартакіада ЗДІА серед збірних команд факультетів
досягла екватора. Позаду змагання з волейболу, футзалу й настільного
тенісу. Визначився безумовний лідер — це збірна металургійного
факультету, що не викликало здивування. Адже в її складі тепер кращі
спортсмени МФ і МТФ!
Металурги узяли 1 місце з волейболу та два другі місця з футзалу
та настільного тенісу. Дещо відстав від лідера факультет економіки і
управління, у якого перше місце з футзалу і два треті місця з волейболу й
настільного тенісу... Далі в турнірній таблиці розташувався факультет
будівництва і водних ресурсів. У команди на рахунку перемога в
настільному тенісі, третє місце з футзалу і п’яте з волейболу. Замикають
список команди факультетів енергетики та енергозбереження та
інформаційних і електронних технологій. Відзначимо, що на рахунку
енергетиків друге місце в змаганнях з волейболу.
Отже, після невеликого таймауту на нас чекають захоплюючі
змагання
з
баскетболу,
одному з найдинамичнейших
видів спорту. Квітень, коли
встановиться, швидше за все,
спекотна
погода, порадує
істинних
уболівальників

ша-ховим турніром. Нагадуємо
студентам усіх факультетів,
що, незважаючи на напружене
навчання, ніхто не відміняв
дружньої підтримки, участі
вболівальників у змаганнях.
Короля робить свита. Спортивні ігри — спортсмени і
вболівальники! Приходьте, підтримуйте свої команди, це так важливо
для них.
Президент Спортивного клубу академії
В. В. Скотник.
Від редакції. Дівчатка, а створити команду підтримки для своїх
спортсменів і виступити перед грою — слабо?
ВІТАЄМО З ЗАХИСТОМ!
МОХАММАД ЛУАЙ ФАЙСАЛ,
фахівця відділу міжнародних зв’язків
з успішним захистом кандидатської
дисертації!
Бажаємо творчих успіхів!
Ректорат
та колектив академії

З ювілеєм!
Шановний
Леоніде Григоровичу!
Ректорат, викладачі та співробітники
Запорізької державної
інженерної академії
щиро вітають Вас з ювілеєм!

Леоніде
Григоровичу,
прийміть
найщиріші вітання з нагоди Вашого
вісімдесятиріччя!
Ви працюєте в академії тридцять
років. За цей час показали себе мудрим,
творчим,
ініціативним,
досвідченим
викладачем, який виховав багато поколінь
студентів
і
висококваліфікованих
спеціалістів.
Залишаючись енергійним і повним
сил, протягом багатьох років активної
праці, Ви постійно передаєте свій
науковий досвід, накопичені знання
студентам, підтримуєте нові напрямки
розвитку кафедри Електронних систем,
даруєте увагу і тепло оточуючим.
Вітаючи з ювілеєм, зичимо Вам
міцного здоров’я, щастя, бадьорості
духу, сімейного добробуту, нових творчих
успіхів, довгих років життя.
Хай супроводжують Вас у житті щирі
друзі, любляча родина, мир і злагода.
Ректор ЗДІА В.І. Пожуєв
Голова профспілки В.П. Падалка

Школа позаштатних кореспондентів відчиняє двері!

Шеф-редактор - В.І.Пожуєв.
Куратор видання - І.А. Дмитренко.
Редактор - Н.А.Юсупова.
Коректор - І.В.Чернова, фотокор - М.І. Ніколаєв,
дизайн і верстка - Н.А. Юсупова.

З метою підтримки та розвитку молодіжної преси Запорізька молодіжна
громадська організація «Прес-центр «Акцент» оголошує набір ПОЗАШТАТНИХ
КОРЕСПОНДЕНТІВ... Це чудова можливість набути безцінного досвіду
журналістської діяльності, отримати навички роботи редактора з текстом,
розкрити для себе секрети ефективного збору й обробки інформації, нарешті,
просто поваритися в “мас-медійній” кухні!
Заявки надсилайте на адресу: accent.ngo@gmail.com.

Свято закоханих підкорює місто

23 лютого дзвінок на велику перерву
продзвенів для студентів академії як
сигнал до авралу і побудові на другому
поверсі Л-корпуса.
Саме там актив студентського сенату
проводив свято справжніх чоловіків.
А «не справжні» мали щасливу
можливість всього за одну усмішку
«відкосити» від служби в армійських
лавах на цілий (!) один день!
Барсівці організували турнір з
армрестлінгу. Захоплююче видовище.
Скільки емоцій, скільки зусиль ...
Зазначимо, що музичний супровід
свята
цілком
відповідав
темі,
створюючи бойовий і водночас ліричний
настрій.
Активну участь в організації та
проведенні військово-морської перерви
взяли співробітники ОВВ. И вона
дійсно вдалася!!!

Студентський простір
25-26 лютого у м. Миколаєві
пройшла ІІ Всеукраїнська нарада
керівників органів студентського
самоврядування вищих навчальних закладів «Роль органів
студентського
самоврядування
у процесах модернізації системи
вищої освіти».
Нарада відбулась
за підтримки
Всеукраїнської
ради
спільно зі Студентським парламентом Національного університету кораблебудування імені
адмірала
Макарова.
Метою
заходу було вивчення пропозицій
щодо
розвитку
студентського
самоврядування на національному
рівні.
Студентські
лідери
усіх
ВНЗ
пропонують
прем’єрміністру Миколі Азарову та
голові
оперативної
робочої
групи Михайлу Згуровському
розшири-ти
повноваження
студентського самоврядування та
стимулювати наукову діяльність
студентів, а також подбати про
інструменти контролю якості
навчального процесу.
Представниками від Запорізької
державної академії були Дехтярук
К. – президент студентського
Сенату ЗДІА та Калюжна Ю. –
голова Студентського наукового
товариства.
Сподіваємось, що запропоновані пропозиції студентів будуть
враховані.
Президент Студ.Сенату ЗДІА
Дехтярук К.О

