Студентський простір
феєрія чарівності Й краси. Корону МІС АКАДЕМІЯ-2012 вручено!

Традиційно, вже третій рік поспіль Запорізька
державна інженерна академія проводить одне з найбільш
масштабних молодіжних подій року — конкурс краси
і талантів «Міс Академія». Захід спрямований на
формування гуманістичного світогляду, підвищення
соціальної активності молоді, виховання естетичного
смаку, пропаганду етичних цінностей та здорового
способу життя. Родзинкою конкурсу, створеного
за ініціативою самих студентів, став лозунг, який
проголосили
організатори
—
профком студентів, аспірантів і
докторантів академії — «Ми не
залучаємо шоу-менів та професійних
режисерів, а робимо все самі!»
Краса, витонченість, грація, стиль
— саме такими епітетами, такими
словами можна описати свято, яке
відбулося 12 квітня на великій сцені
обласної філармонії (концертного
залу ім. М. І. Глинки). Таких дівчат
можна зустріти тільки в інженерній академії! Розумні,
спритні, ерудовані ... І кожна, крім того, володіє тільки
їй одній притаманним талантом — чи то мистецтво
ікебани або гра на фортепіано, класичний чи естрадний
танець, вокал або щось інше ... І проблема вибору, кому
ж присудити перемогу, високий титул Міс «Академія»,
поставила журі конкурсу в непросту ситуацію.
Як відомо, цей конкурс — одна з найяскравіших подій
у студентському житті ЗДІА. Стати його учасницею —
заповітна мрія чи не кожної студентки академії. Хто ж
взяв участь у конкурсі цього разу? Назвемо їх. Це Дарина
Бірюк (ФЕЕ), Юлія Василевська (ФІЕТ), Анастасія
Гітуляр (МФ), Катерина Головко (ФІЕТ), Ксенія
ЗДІА протягом всієї історії славилась
спортивними досягненнями своїх студентів.
Академія і зараз надає усім бажаючим
можливість
займатися
баскетболом,
волейболом, футболом, аеробікою тощо.
Команда ЗДІА з аеробіки – неодноразовий
призер першості області, неодноразовий
учасник першості та кубків України.
Кафедра фізичного виховання на чолі з
Олександром Миколайовичем Кузьменком
за підтримки великого прихильника спорту
— ректора академії Володимира Івановича
Пожуєва — завжди підтримує і розвиває
даний вид спорту. Це важливо не тільки
тому, що нинішнє молоде покоління
потребує рухової активності, але й тому,
що наша збірна представляє академію,
місто і область на змаганнях найвищого
рангу, на чемпіонатах і розіграшах Кубка
України з аеробіки.
10 квітня відбувся традиційний ХІ Бал
аеробіки — справжнє свято грації, краси,
музики й спорту, в якому взяли участь без
виключення усі факультети ЗДІА.
До цієї події заздалегідь готується
уся академія. Готувалися команди, а
дівчата, як завжди, тренувалися завзято
й цілеспрямовано, таким чином, успіхи,
які продемонстрували команди, цілком
закономірні. Хвилювалися, готувалися
викладачі кафедри фізичного виховання

Ковальова (ФЕЕ), Дарина Куліченко (ФЕЕ), Валерія
Курбатова (ФЕУ), Анастасія Мальнева (ФЕЕ), Валерія
Олійник (ФІЕТ), Ольга Рогач (ФЕЕ), Юлія Федорченко
(ФЕУ) та Наталя Якушева (ФБВР). Ці дванадцять
красунь і змагалися за звання найкрасивішої дівчини
академії, і, звичайно ж, за дорогоцінну, іскристу, чарівну,
бажану нагороду — корону переможниці. Важливо
підкреслити, що у цьому унікальному конкурсі дівчат не
вибирають виключно за зовнішніми даними. Набагато
важливіше харизма, талант, те, як
дівчата вміють себе подати, наскільки
вони цікаві в сценічних образах і в
повсякденному житті.
Красу, чарівність, індивідуальність,
талант,
креативність
та
багато
інших якостей конкурсантки продемонстрували під час проведення 4-х
етапів конкурсу.
У паузах між етапами перед глядачами
і вболівальниками виступали артисти
Студентського центру мистецтв «Port Arte». Фіналом
конкурсу став урочистий вихід, своєрідний парад красунь
у розкішних вечірніх сукнях, який і завершив програму
вечора.
Всі учасниці відзначені та нагороджені дипломами. А
переможниця не тільки увінчана короною та титулом
«Міс Академія 2012», але й отримала спеціальний приз
— netbook — від компанії «Комп’ютерний Всесвіт»,
генерального спонсора конкурсу
Матеріл підготовлений профкомом САД
за допомогою відділу реклами ЗДІА

та спорту, декани та заступники деканів
з виховної роботи, колективи кафедр,
викладачі, співробітники, вболівальники,
адже це свято, яке прикрашає наші
академічні будні, на яке чекають.
До суддівства були залучені професійні
спортсмени, учасники змагань з аеробіки
самого високого рангу, авторитетні тренери
збірних команд інших ВНЗ.
Незмінне захоплення глядачів та
учасників викликали виступи юних
гімнасток зі спортивного товариства
«Колос», а також збірної ЗДІА з аеробіки
(тренер Тетяна Шиманиця), учасників
секції рукопашного бою під керівництвом
Олексія Кузьменка, танцювального клубу
MYB, групи підтримки БК «Ферро –
ЗНТУ», танцювальних колективів КПУ,
ЗДМУ... Театр китайських бойових
мистецтв «Тянь Лун» порадував виступом
чарівних вогнедишних Східних драконів,
які, тим не менш, проявили дружнє
ставлення до гостей і учасників свята,
помахуючи хвостиками, підморгуючи
очима і поводячи бровами. Зал заливався
сміхом від душі. Не менша частка оплесків
дісталася команді з аеробіки викладачів
та співробітників нашої академії, яка
виступила з оригінальним театралізованим
танцем!

Свято святом, але ж змагання мають свої
закони. Отже, місця серед факультетських
збірних з аеробіки розподілилися в цьому
році таким чином:
1 місце посіла неперевершена команда
ФЕЕ
2 місце дісталося команді ФІЕТ
3 місце — команді ФБВР
Спеціальними
дипломами
були
відзначені команди: дипломом «За жагу
до перемоги» нагороджена команда МФ-2;
дипломом «За активну участь» — команда
ФЕУ. А диплом «Самої емоційної команди»
отримала команда МФ-1.
Як ніколи раніше, масово, активно,
емоційно виступили команди перших
курсів за спеціальністю «Аеробіка».
Церемонію нагородження проводили
ректор ЗДІА Володимир Іванович Пожуєв,
декани факультетів. Усі команди отримали
призи та подарунки. Вітаємо красу та
гордість ЗДІА — факультетські команди
з аеробіки!
Тренер з аеробіки, ст. викладач
каф. ФВіС Тетяна Шиманиця
(кольорові фото —
на сайті www.zgia.zp.ua)

Клубне життя

Спартакіада факультетів завершила свій марафон

Засідання ФфК ЗДІА було присвячене
одній з найважливіших, тонких і неосяжЗавершилася щорічна Спартакіада 
ЗДІА серед збірних
них тем світоглядного знання, «оселі команд факультетів. Як розповів нам президент спортивного
людського духу» — «Філософії мови».
клубу академії та головний суддя Спартакіади Володимир
Володимирович Скотник, досить важко було з часткою
ймовірності зробити прогноз (практично до п’ятого виду спорту),
хто ж стане переможцем спартакіади. І тільки шахові баталії
дозволили виявити лідера. Зі значним відривом за тур до закінчення вперед вирвалась
збірна ФЕУ і стала просто недосяжною для інших учасників! Вітаємо весь колектив
факультету з перемогою!
На другому місці, можна сказати, що цілком передбачувано, виявилася сильна збірна
МФ. Вітаємо металургів зі сріблом! А ось боротьба за третє місце була найбільш
напруженою та азартною. Інтрига зберігалася до останнього виду спорту — шашок.
ФБВР буквально вирвав перемогу, обійшовши на шашковому віражі ФІЕТ і ФЕЕ, які
Відкриваючи засідання проф. Калюжний посіли відповідно 4-е і 5-е місця. Вітаємо будівельників з бронзовими нагородами!
На закінчення хочеться висловити величезну вдячність від імені студентів,
В.С. відмітив, що внаслідок багатовікових
зв’язків лінгвістичної та філософської викладачів, співробітників академії колективу кафедри фізичного виховання та спорту,
думки сформувалась в ХХ ст. філософія ректору академії, словом, усім тим, хто зберігає та примножує кращі спортивні традиції
мови. Виділяють модуси існування мови: ЗФ ДМетІ-ЗІІ-ЗДІА! Так тримати, друзі!
За дорученням кафедри ФВіС
1) власне мова (соціальна діяльність); 2)
відділ реклами ЗДІА
мовлення (індивідуальна діяльність); 3)
комунікація (засіб людського спілкування),
категоріями якої є мовленнєвий акт.
Засідання Клубу бухгалтерів
і аудиторів ЗДІА
Доповідач к.філол.н,
доц., завідувач кафедри
україно-знавства І. В.
Під час проведення чергового засідання Клубу бухгалтерів
Чер-нова
порушила
і аудиторів ФЕУ відбулася зустріч з начальником ТВБВ
питання
сутності
№1 «МетаБанку» С. В. Камєневим на тему «СЕП (система
філософії
мови
і
електронних платежів) в Україні, банкі як невід’ємна їх
комунікації, основних
частина. Особливості
категорій,
понять,
тарифної політики банків щодо
практичних
проблем
розрахунково-касового обслуговуфункціонування
і
вання».
застосування мови в
Засідання клубу пройшло в
світі.
дружній атмосфері, і, завдяки
У сучасному суспільдосвіду
та
професіоналізму
стві
розширюються
наших гостей, — в доступній
потреби у ефективній
та зрозумілій для майбутніх
та якісній комунікації,
фахівців формі.
в тому числі й мовній.
Під час зустрічі було порушено
Сьогодні, щоб бути
тему вибору банку-партнера,
успішною
людиною,
вибір тарифного пакета на розрахунково-касове обслуговування
вже недостатньо мати
(РКО) підприємств з різними видами власності (ПП, ТОВ, ВАТ і т.д.),
глибокі
знання
в
побудова відносин з банком, вивчення запропонованих банком тарифів,
якійсь сфері, необхідно
як тих, що мають пряме відношення до РКО, так і додаткових послуг
ще бути комунікабельною людиною, яка банку. Це зарплатний проект, депозитні програми банку, інкасації,
здатна донести та сприймати потрібну можливості зарахування готівкових грошових коштів підприємства
інформацію. Саме тому постійна робота як через касу підприємства, так і можливості перерахування коштів
над вдосконаленням мовних навичок та через договори на прийом платежів. Було звернуто увагу майбутніх
розуміння психологічних і філософських бухгалтерів та аудиторів на вивчення потоків грошових коштів на
аспектів спілкування є нагальної потребою підприємстві з метою вибудовування взаємин з банком та отримання
сучасної мовної особистості.
максимальної вигоди для підприємства шляхом правильного вибору
Окреслені у промові проблеми викли-кали як депозитної програми, так і можливість отримання кредитного
численні запитання... У жвавій, іноді гострій, продукту: овердрафт, кредитна лінія, факторинг, короткострокове
дискусії взяли участь, як члени ФфК, так і кредитування.
численні гості, науковці і освітяни Ніконова
Як приклад, були надані тарифи по РКО АТ «МетаБанк» для
З.А., Пашков В.В., Бабич О.Б., Терлецький наочної оцінки наскільки вони відрізняються один від одного і
В.М., Кіндратець О.М., Гордійченко В.О., наскільки важливий вибір того чи іншого тарифного пакета. Порушені
Калюжний В.С. та інші.
особливості руху як безготівкових, так готівкових грошових коштів
Естетичні аспекти комунікації були підприємства з метою оптимізації їх проходження.
представлені у виступах проф. Єгорова
На закінчення представники МетаБанку відповіли на численні
Ю.П., доц. Яхненко В.М., які подарували запитання слухачів з приводу кредитних ставок, нарахування
ФфК одну з авторських картин.
відсотків на залишок зарплати та інші...
Голова ФфК ЗДІА,
Каменєв С.В.,
доц. Г.П. Макушинська
начальник ТВБВ № 1, МетаБанк

