ЗДІА ОФІЦІЙНО...
4 квітня 2012 р. відбулася зустріч з міським головою
Запоріжжя Олександром Ченсановичем Сіном з нагоди
вручення сертифікатів іменних стипендій студентам
ЗДІА. Мер міста підкреслив, що міська влада розраховує
на підтримку молоді, відповів на численні запитання
студентів та викладачів і побажав подальших успіхів
у навчанні, активного студентського життя, любові й
дружби.
Свої вірші для студентів та гостей прочитала лауреат
міського конкурсу «Літературна перлина» студентка 5
курсу факультету економіки та управління Анатольєва
Тетяна.
За традицією першими отримали сертифікати іменних
стипендій стипендіати:
• Президента України – студент ФІЕТ Калугін Євген
та студентка МФ Гітуляр Анастасія;
• Верховної Ради України – студент МФ Назаров Гліб

та студентка ФЕУ Калюжна Юлія;
• Кабінету міністрів України – студентка ФЕУ Гнатко
Анна;
• Cертифікат іменної стипендії Запорізької обласної
ради отримала студентка факультету будівництва та
водних ресурсів Машко Наталія;
• Сертифікат іменної стипендії Запорізької обласної
державної адміністрації отримала студентка
ФЕЕ
Дехтярук Катерина.
• Сертифікати іменних стипендій міського голови
отримали молодий вчений, к.т.н., доцент кафедри
АУТП Барішенко Олена Миколаївна та 80 обдарованих
студентів ЗДІА...
Від студентів виступила стипендіат іменної стипендії
міського голови м. Запоріжжя студентка ФІЕТ Ірина
Похиленко.
Організаційно-виховний відділ

IV СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ПРОГРАМУВАННЯ
7 квітня компанія «Рома» зібрала найобдарованіших
студентів IT-спеціальностей запорізьких ВНЗ в рамках
IV Студентської Олімпіади з програмування.
Можливістю проявити себе у майбутній професії
скористалися 45 студентів 3-5 курсів – майбутні і
вже працюючі девелопери. Протягом двох годин вони
виконували найрізноманітніші завдання, покликані
виявити рівень їх навичок у різних областях
програмування.
Після закінчення конкурсної частини олімпіади в
конференц-залі «Рома Лтд» пройшло неформальне
спілкування співробітників компанії з молодими
програмістами, під час якого останні могли зайвий раз
блиснути знаннями та отримати заохочувальні призи.
Одним із спонсорів олімпіади виступила відома
в південно-східній Україні мережа магазинів
«Комп’ютерний Всесвiт», яка надала чимало
подарунків: ручки Parker, фірмові щоденники,
дисконти, фірмові кухлі та інші цікаві призи.
Що ж стосується офіційної частини олімпіади, то
в ній не було рівних студентам ЗДІА та ЗНТУ, які
посіли призові місця.
Переможець олімпіади студент ЗДІА Богдан
Сокульський (72 бали),
отримав головний приз
конкурсу – планшетний комп’ютер AppleiPad 2!
Призова п’ятірка IV Студентської Олімпіади
з програмування:
2 місце – Сергій Савенок (67 балів), ЗДІА - плеєр
MP3 APPLE iPod nano.
4 місце – Володимир Коваленко (54 бали), ЗДІА рюкзак.
5 місце – Іван Руднєв (53 бали), ЗДІА - Портативний
зарядний пристрій.
Окремим бонусом для кожного учасника стало
знайомство з компанією «Рома», що дає можливість
пільгового працевлаштування та практики.

До Дня науки України

Компанія “РОМА”

Ad gloriam scientia. Во славу науки...
17-20 квітня в ЗДІА відбувалася традиційна XVII
науково-практична конференція академії. Підготовка
до конференції здійснювалась згідно з затвердженим
планом. На XVII конференцію було заявлено 991
доповідь, надруковано тези доповідей у 6-ти томах.
Наведемо деякі дані щодо участі факультетів
в роботі конференції. Цілком прогнозовано, що
більш всього доповідей підготовів наш єдиний
«гуманітарний» факультет – ФЕУ – 581 доповідь
(а це 58,6% від загальної кількості). На рахунку
кафедри філософії і політології 116 доповідей, ЕП
– 109 доповідей, фінансів – 93, ОіА – 63, іноземних
мов – 63, МО – 59, українознавства – 47, ЕК – 31.
На металургійному факультеті підготовлено 142
доповіді, з них: кафедрою МКМ – 43, МЧ – 40, МО –
26, ОМТ – 15, ОНС – 14, фізкультури та спорту – 4.
На факультеті інформаційних та електронних
технологій підготовлено 108 доповідей, з них:
кафедрою ФБМЕ – 42, ЕС – 27, ПЗАС – 17, АУТП
– 13, ВПМ – 6, фізики – 3.
На факультеті будів
ництва та водних ресурсів
підготовлено 94 доповіді, з них: кафедрою ПЦБ – 42,
МБГ – 26, ВВ – 15, ПБМ – 11.
На факультеті енергетики та енергозбереження
підготовлено 66 доповідей, з них: кафедрою ТЕ – 29,
ЕЕМ – 25, ГЕ – 12.
Зрозуміло, що студенти денного відділення
проявили більше активності, ніж заочного.
За підсумками проведення конференції були
визначені кращі доповіді, а їх автори нагороджені
дипломами за кращу доповідь на урочистих
засіданнях секцій.
Науково-дослідний сектор

Академічний простір
20-21 квітня 2012 р. у ЗДІА проходила Всеукраїнська студентська науковопрактична конференція «Студентське самоврядування: досвід, проблеми,
перспективи розвитку».
Активними
організаторами
конференції є Студентський сенат,
студентська
профспілка
ЗДІА,
Студентське наукове товариство,
кафедра філософії ЗДІА, організаційновиховний відділ ЗДІА. Спонсорська
підтримка: Відділ роботи з молоддю
та сім’єю департаменту освіти і науки,
молоді та спорту Запорізької міської
ради, Всеукраїнська студентська
рада при Міністерстві освіти і науки,
молоді та спорту України, ВАТ
«Запоріжсталь», депутат постійної комісії з гуманітарних питань Костенко
Ірина Борисівна.
У роботі конференції взяли участь близько ста шістдесяти одного учасника
з числа студентів, магістрів, викладачів ВНЗ майже усіх регіонів України
(Запоріжжя, Дніпропетровська, Донецька, Києва, Житомира, Ніжина,
Чернівців, Одеси, Харкова, Хмельницького, Кіровограда, Сімферополя,
Тернополя, Луцька та ін.).
Пленарне засідання відкрив ректор ЗДІА Володимир Іванович
Пожуєв, який відзначив важливість подальшого розвитку та становлення
студентського само-врядування для активізації процесів демократизації
Як відомо зараз в Україні
непроста
економічна
ситуація,
яка
ускладнюється
темпами
промислового
спаду.
Кількість
звільнених та скорочених робітників
збільшується. У зв’язку з цим вимоги
роботодавців
непомірно
зросли,
а говорити про високий рівень
заробітної плати не доводиться.
В таких важких умовах сектор
сприяння працевлаштуванню зробив все можливе для проведення
розподілу випускників-2012, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням.
З початку навчального року
був проведений моніторинг по
всім підприємствам, установам та
організаціям міста і Запорізької
області з метою співпраці та
проходженням
виробничих,
переддипломних
практик
з
подальшим
працевлаштуванням,
запрошені представники основних
підприємств міста для співбесіди з
випускниками. Це такі великі підприємства, як ВАТ «Запоріжсталь»,
ПАТ
«Дніпроспецсталь»,
ПАТ
«Запоріжтрансформатор», Компанія
«РОМА»,
Компанія
«СІЛЬПО»,
декілька банків міста.
У січні 2012 року з підприємствами ВАТ «Запоріжсталь», ПАТ
«Дніпроспецсталь», ПАТ «Запоріжтрансформатор» були проведені
зустрічі-конференції з випускниками
та студентами всіх спеціальностей,
анкетування.

ПАТ «Дніпроспецсталь» запропонувало для студентів 4-го та 5-го
курсів навчання у Бізнес-школі, що дає
можливість проходження практики
на підприємстві, а після закінчення
школи та захисту дипломного
проекту випускники ЗДІА мають
змогу
працевлаштуватися
на
інженерні вакансії електрометалургійного заводу.
Компанією «СІЛЬПО» та провідними банками міста також були
проведені конференції зі студентами
економічних спеціальностей ЗДІА,
анкетування.
Сектор сприяння працевлаштуванню
разом
з
приймальною
комісією взяли активну участь у
роботі міських органів зі сприяння
працевлаштуванню
випускників
(Ярмарки вакансій у Казак-палаці).
Також були організовани виїзди
у регіони Запорізької області з
метою виявлення вакансій та
співробітництва з підприємствами
(м. Енергодар, м. Нікополь).
Поновлені довгострокові договори про співпрацю з найбільш
важливими підприємствами Запоріжжя та регіону усіх форм власності.
Більш ніж на 50 підприємств, установ
і організацій були надіслані листизапрошення та надані графіки
розподілу випускників-2012.

українського суспільства, зазначив
спадкоємність поколінь у формуванні
громадянської позиції молоді.
В роботі Пленарного засідання
також взяли члени оргкомітету,
серед яких начальник відділу
по роботі з молоддю та сім’єю
департаменту освіти і науки, молоді
та спорту Запорізької міської ради
Ігор Сергійович Філіпенко, Петро
Іванович Костенко - радник депутата
міської ради Пшигоцького Сергія
Володимировича,
представник
молоді ВАТ «Запоріжсталь» Сергій
Володимирович Ільченко, президент
Студентського Сенату Катерина
Дехтярук та інші.
Далі, за порядком денним, —
програмні засідання по секціях,
екскурсійна програма на о. Хортиця
та у парку «Вознесенський»...
Підготовлено Відділом реклами
ЗДІА за допомогою Студентського
наукового товариства ЗДІА

З 17 по 24 квітня проходили
факультетські комісії з
розподілу випускників для
працевлаштування. На одному з
засідань нам пощастило взяти
бліц-інтерв’ю у заступника
начальника відділу кадрів ВАТ
«Запоріжсталь» М. Г. Педя, який
брав участь цього разу у засіданні
комісії з працевлаштування
випускників ФЕУ:

«...Відповідно до заявки, яку
направив на ім’я ректора ЗДІА
В.І. Пожуєва директор з кадрів
та
соціальних
питань
ВАТ
“Запоріжсталь” В. Д. Хелемендік, у
цьому році нам потрібні випускники
кафедр АУТП, МЧ, ЕС, МО, ВВ, ЕП,
ОіА, ТЕ, ПЦБ та інших.
Затребуваність у фахівцях технічних напрямів комбінату зрозуміла,
і ваші випускники завжди бажані на
«Запоріжсталі».
За економістами, бухгалтерами,
фінансистами ми раніше зверталися
до інших ВНЗ... Однак, проходить час,
змінюються акценти в питанні якості
підготовки випускників, і сьогодні
Сектор сприяння праце- нам більшою мірою підходять
влаштуванню та практики управлінці, економісти, бухгалтери
ЗДІА та аудитори з дипломами ЗДІА...»

