Студентський простір
Мова – це не просто спосiб спiлкування, а щось бiльш значуще. Мова – це всi глибиннi
пласти духовного життя народу, його iсторична пам’ять, найцiннiше надбання вiкiв,
мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, iнтелектуальна i
мисленнєва дiяльнiсть народу.
Олесь Гончар

«Мова - духовний скарб нації. Це не просто спосіб
людського спілкування, це те, що живе в наших
серцях. Змалечку виховуючи в собі справжню
людину, кожен із нас повинен, у
першу чергу, створити в своїй
душі світлицю, у якій зберігається
найцінніший скарб - МОВА».
За
календарем
ЮНЕСКО
21 лютого відзначають як
Міжнародний день рідної мови.
Це свято ініційоване ЮНЕСКО з
метою збереження національних
традицій та ідентичності усіх
народів, що сприятиме мовному
різноманіттю, запобігає культурну
уніфікацію.
Для
викладачів
кафедри
українознавства стало традицією
щорічно проводити серед команд
першокурсників ЗДІА брейн-ринг,
присвячений Міжнародному дню
рідної мови.
Цього року змагалися команди ФІЕТ, ФЕУ, МФ,
ФЕЕ. Кількість знавців мови щороку зростає, бо
цього разу з деяких факультетів брали участь по
дві команди. Місця розподілилися таким чином: 1-е
— команда «6 кілобайтів» (ФІЕТ), 2-е — команда
«Патріоти» (ФЕЕ), 3-є — команда «БЕМС» (ФЕУ).
Незважаючи на те, що студенти команд «Чорні

Спини мене отямся і отям
Така любов буває раз в ніколи,
Вона ж промчить над зламаним
життям
За нею ж будуть бігти видноколи,
Вона ж порве нам спокій до струни
Вона ж слова поспалює вустами,
Спини мене спини і схамени
Ще поки можу думати востаннє,
Ще поки можу, але вже не можу
Настала черга й на мою зорю,
Чи біля тебе душу відморожу,
Чи біля тебе полум’ям згорю.
Л. В. Костенко

металурги», «Горішки», «Знавці» не посіли перші
місця, вони намагалися надати оригінальні
відповіді. Більшість команд підготували стіннівки,
присвячені Міжнарод-ному дню
рідної мови.
Ведучими цього свята мови
були Юлія Кучеренко, ОА-11-1 та
Євген Жуков, ЕК-11-1.
До
складу
журі,
крім
викладачів кафедри українознавства,
входили
представники
студентського профкому ЗДІА. Усі
команди отримали солодкі призи.
Тож не зупиняймося на досягному,
бо людина, яка не хоче знати рідної
мови, руйнує те, що повинно стати
фундаментом її особистості.

Добровольська Н.О.,
доц. каф. українознавства

Від редактора...
На мій погляд, якщо вже профком САД взявся
підтримувати ці змагання, напевно можна вже
залучати до участі (в цілях реклами академії) команди
одинадцятикласників шкіл Хортицького, Заводського,
Орджонікідзевського та Ленінського районів? У
боротьбі за потенційного абітурієнта всі засоби
хороші!

Кохання. Мабуть, ні про що так багато не говориться, не розмірковується,
не мислиться, як про кохання. І недарма. Історія життя на землі невіддільна
від історії людських почуттів Кохання, народившись від ніжності,
захоплення, розуміння, відкрило нескінченну цілісність людської особистості
і подарувало світові гуманність, милосердя, радість, співчуття і щастя. Ми
народжуємось для кохання, кохання – зовсім не вогонь, кохання – повітря.
Без нього немає дихання, а з ним дихається легко. Кожна людина бажає
кохати та бути коханою. Як нам відомо, найчастіше люди закохуються, саме
в студентські роки.
В день Святого Валентина закохані намагаються подарувати свято,
готують різні сюрпризи, щоб вразити один одного. Але, нажаль, не всі мають
другу половинку і ми часто чуємо слова: «Для мене це не день Святого
Валентина, а звичайний вівторок». Щоб підтримати та подарувати святковозакохану атмосферу, студенти факультету будівництва та водних ресурсів
вирішили прикрасити хол гуртожитку №2. Не шкодуючи свого часу, вони із
захоплення малювали «Дошку побажань» та вирізали більше 300 сердець.
А щоб зранку вразити всіх мешканців гуртожитку – хол прикрашався
вночі. Як ми й сподівалися, цей сюрприз здивував всіх без винятку.
Тому, хочеться подякувати студентам ФБВР, які подарували це свято, а саме:
Гецко Івану (БУД-09-1), Гришаковій Яні (БУД-09-1), Дегтярьовій Оксані (ВВ10), Жуковій Ірині (БУД-09-4), Кармазю Олексію (БУД-09-2), Машко Наталії
(БУД-08-3), Позднякову Максиму (БУД-09-2), Царуку Антону (БУД-09-2)...
Голова Студентської Ради гуртожитків
Наталія МАШКО

Яскравий лютий

