Студентський простір
Про конкурс «Літературна
перлина»
я
дізналася
ви-падково від бабусі – вона
показала мені оголошення в
газеті. Всі, хто бажали взяти
участь, мали надіслати свої
роботи до кінця листопада
2011 року на e-mail конкурсу.
Обов’язковою умовою була
українська мова.
Не вагаючись, я вирішила
взяти участь і надіслала свої
вірші. Та останній осінній
день минулого року надихнув
мене на створення маленької
прози про чарівність цариціосені. Вже дуже мені подобається її золоте вбрання та
особливий настрій! Тому 30 листопада я ще надіслала
свою прозу на вказану електрону пошту. І залишалось
одне — чекати…
До Нового року нічого не було чутно, ніяких
результатів, і, чесно кажучи, я вже й забула про цей
конкурс. Ну не те, щоб забула, а подумала – не помітили.
Але приємною несподіванкою для мене став лист
– офіційне запрошення на підведення підсумків та
нагородження учасників міського конкурсу «Літературна
перлина», що надійшов до академії.
І ось, 22 березня 2012 року у міському Палаці дитячої
та юнацької творчості відбулася зустріч з начальником

Душа…
Вона така Єдина! Вона така Одна!
Вона може сміятись… страждати крадькома…
Вона, як промінь сонця – тепла й тонка…
Вона, як подих вітру – вільна й легка….
Вона завжди з тобою… тут зайве «поясни»
Лише вночі втікає дивитись свої сни…
Вона – це твої крила! Ти лише серцем вір
І відчуєш силу, що переможе біль!
Вона – маленький Всесвіт… Про тебе знає все…
Ти ліпше прислухайся – пізнай глибше себе..!
відділу по роботі з молоддю та сім’єю та позашкільною
виховною роботою Філіпенко І.С. й Головою Запорізького відділення Національної Спілки письменників
України – Лютим Г.І.
Всі учасники були нагороджені грамотами та
сувенірами у номінаціях «поезія» та «проза». Мене
відзначили за прозу, і хоча я не перемогла, все одно
мені дуже приємно. У номінації «поезія» було обрано 5
переможців за тематикою: Україна, Рідний край, Рідне
місто, Школа. Автори зачитували свої вірші зі сцени.
Потім Г.І. Лютий спілкувався з залом, читав уривки зі
своїх романів. Було дуже цікаво слухати талановиту та
видатну людину.
Треба сказати, що міський конкурс «Літературна
перлина» проводиться щорічно з 2006 року, а тому всіх
учасників закликали й цієї осені взяти участь.
Особисто я з радістю візьму участь у цьому конкурсі
знову. Для мене це тільки початок…
Тетяна АНАТОЛЬЄВА, ЕП-11-1с

«ПІСНЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН»
У рамках чергового засідання
ФфК
ЗДІА
відбулась
творча
зу-стріч з талановитою співачкою
Н. Латун.

Відкриваючи засідання, завідувач
кафедри філософії і політології,
проф. В.С. Калюжний відзначив, що
у Наталі Латун прекрасні вокальні
дані, унікальний тембр голосу й
бездоганний художній смак, тонке
розуміння творів, які вона виконує;
складність, розмаїтість і, разом з
тим, цілісність концертних програм,
рідкісна самовіддача під час виступів і винятково тепле й поважне
ставлення до глядача. Співати для
неї — дихати, відчувати, жити!
Наталя Латун — солістка Запорізької обласної філармонії, лауреат
найпрестижнішого в Україні україномовного
фестивалю
сучасної

молодіжної музики “Червона Рута”,
дипломант конкурсів - фестивалів «З
романсом зустрітися знову», «Осіннє
рандеву», «На хвилях Світязя»…
Під час виступу Наталія Латун
не лише розповідала про пісню
як соціокультурний феномен, але
також виконувала популярні пісні.
Разом з нею виступали актори
запорізького академічного театру ім.
Магара Р. Яковлєв, В. Федоров.
Як ніде у світі, в Україні
споконвіків люблять і шанують
пісню, наголошувала актриса. Пісня
близька кожному з нас. Складно
уявити людину, у якої звуки пісні не
викличуть приємних емоцій, спогадів
про дитинство, про рідних людей.
Любов до музики зароджується в нас
із дитинства. Нам ніколи не забути
колискові пісні мами, її ласкавий
голос, співзвучний з доброю піснею.
Ці пісні стали доброю традицією,
які народ передає в спадщину.
Пісня це наше минуле, сьогодення й
майбутнє. Без музики важко уявити
собі сучасний світ, музика долучає
людину до мистецтва, розвиває її
духовний світ.
Із запитаннями і промовами
виступили постійні члени і гості ФфК
Запорожець О. В. (депутат облради);
Банах В.А. (проф. ЗДІА), Яхненко

В.М. (доц. ЗДІА); Катаєв С.Л. (проф.
КПУ); Москвін В.І. (викладач технікуму), Кисіль В.І. (поет), Лойко С.І.
(поет)…
Відчуття
єдності
співака
й
публіки — найпрекрасніше, що
може бути, чи не головне для співака
– взаєморозуміння між залом та
сценою.
Н. Латун, Р. Яковлєв та В. Федоров
продемонстрували
творчий
дух
єдності співаків та публіки. Квіти,
оплески, овації, вигуки «браво» після

їх виступів свідчать про це.
Ця зустріч сприяла як глибшому
розумінню пісні – соціокультурного
явища, так і формуванню художнього
смаку студентів.
Відео засідання ФфК ЗДІА: «Пісня
як соціокультурний феномен» на
сайті – http://www.24video.net/video/
view/1384647?feature=usermovies2.

Клубне життя
«Citius, Altius, Fortius!»
У черговий раз у спорткомплексі ЗНТУ проходили
щорічні змагання з гирьового спорту серед студентів
ВНЗ області. Програма змагань складалася з класичного
двоборства — поштовх і ривок гир вагою 24 кг у семи
вагових категоріях.
Всі учасники змагань прагнули своїм особистим
результатом поліпшити показник у командній боротьбі.
Тому виступи спортсменів відрізнялися напруженням і
завзятістю, самовідданістю й максимальними силовими
зусиллями.
У підсумку команда нашої академії посіла II
загальнокомандне місце, поступившись лише дуже
сильній збірній ЗНТУ. Третє місце посіла команда
медуніверситету.
У нашій команді відзначилися студенти-гирьовики:
Афанасьєв Віктор, БУД-08-2, який посів I місце з сумою
206 підйомів у ваговій категорії понад 90 кг. Другі місця
посіли Бондаренко Андрій, МБ-08, у вазі до 70 кг, і
Чураков Сергій, СП-07, у вазі до 80 кг. Треті місця у своїх
вагових категоріях посіли: Могилат Роман, ОНС-08,
вага 75 кг і Руднєв Олександр, ТЕ-08, вага понад 90 кг.

Решта учасників змагань від нашої команди
залишилися за межею призерів, але спортсмени
показали непогані та навіть обнадійливі результати.
Сподіваємося, що в найближчому майбутньому в
подібних змаганнях їм посміхнеться вдача...
Тренер-викладач Пилипчук Ю.М.

Засідання Клубу бухгалтерів
і аудиторів ЗДІА
Під час проведення чергового засідання
Клубу бухгалтерів і аудиторів (керівник — заст.
завідувача кафедри ОіА Меліхова Т.О.) — до нас
завітали начальник державної податкової інспекції
у Ленінському районі м. Запоріжжя Інна Гапонова
та завідувач сектору взаємодії з засобами масової
інформації та громадськістю ДПІ у Ленінському
районі Світлана Соколова. Зустріч була присвячена декларуванню доходів,
отриманих громадянами протягом 2011 року.
Як зазначила Інна Миколаївна, процес декларування платниками
податку доходів поєднує інтереси держави та населення. Податкова і правова
свідомість наших громадян зростає. Саме про це свідчать результати
минулорічної деклараційної кампанії. У 2011 році мешканцями району
було подано 2228 декларацій, з них 909 декларацій подали громадяни, які
були зобов’язані задекларувати свої доходи, 1204 – декларації з податкового
кредиту. Всього у нашому районі задекларовано доходів на суму 18,2 млн.
грн. З них – 6,6 млн. грн. доходів задекларували нерезиденти, 2,3 млн.
грн. – інвестиційні доходи, 4,6 млн. грн. – доходи, які були отримані від
спадщини, 682,4 тис. грн. – спортсменами. За результатами проведених
перерахунків більше 600 громадянам донараховано податку на доходи
фізичних осіб на суму понад 2,7 млн. грн. Державою повернуто близько 1000
мешканцям податку на суму близько 1 млн. грн. Це податковий кредит
за навчання, іпотечний кредит, довгострокове страхування життя тощо.
        У ДПІ у Ленінському районі створено всі умови для того, щоб процес
подання декларацій був зручним і комфортним для платників. Так у

цей період проводиться активна
роз’яснювальна робота, зустрічі з
громадянами на підприємствах.
Функціонують
консультаційні
пункти, працює телефон (061
289-96-09),
за
яким
можна
отримати необхідну інформацію,
розповсюджується у багатолюдних
місцях друкована продукція —
пам’ятки, буклети, листівки...
Учасники зустрічі отримали відповіді на деякі питання, висловили
зацікавленість у подальшої співпраці
з податковими органами в проведенні
роз’яснювальної роботи.
ДПІ у Ленінському районі
м. Запоріжжя.

