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Дорогі друзі!
Вітаю вас з важливим етапом життя
ЗДІА – випуском когорти магістрів
і спеціалістів! За ці п’ять років, що
так швидко промайнули, вчорашні
першокурсники
стали
фахівцями
най-сучасніших напрямків розвитку
су-спільства.
Сьогодні настав хвилюючий момент
прощання з тими, кого ми встигли
полюбити, в кого ми п’ять років вкладали
душу та знання, хто зростав і мужнів на
наших очах...
Дорогі мої випускники!
Ви зросли професійно, здобули наполегливою працею
ґрунтовні знання, навчилися ставити перед собою завдання
та розв’язувати їх, загартували характер, виховали у собі
кращі людські якості! І я сподіваюсь, ви будете вдячні вашим
викладачам, які, як справжні батьки, іноді сварили вас, іноді
примушували вивчати матеріал, але отримували велике
задоволення від ваших знань і умінь.
Пройде час, і ви будете згадувати ці роки, як найкращі,
найбезтурботніші, адже попереду – ваш найскладнішій іспит
– доросле життя. Я переконаний у тому, що ви не загубитесь
у цьому складному світі, будете щасливими й заможними, бо
маєте прекрасну фахову освіту та навчились працювати та
досягати своїх цілей.
З вами було приємно спілкуватись, відчувати ваше розуміння
і бачити віддачу. Ваші наукові, культурні та спортивні здобутки
примножили славу нашої академії. Ми випускаємо не лише
відмінних спеціалістів, які знайдуть своє місце у житті, а й
порядних, хороших, добрих людей!
Бажаю вам здійснення ваших мрій і сподівань! Щоб ваша
робота вам подобалась, приносила користь державі та примножувала ваш добробут! Будьте відкритими до нових знань!
Завжди пам’ятайте своїх друзів, підтримуйте й допомагайте
один одному, та з гордістю носіть звання випускника ЗДІА! Хай
вам щастить!
Ректор ЗДІА
Володимир Іванович Пожуєв
9 травня 2012 року у
день 67-ї річниці Перемоги
ветерани, викладачі, співробітники
та
студенти
ЗДІА на чолі з ректором
проф. Пожуєвим В.І. взяли
участь у мітингу-реквіємі,
присвяченому пам’яті героїв
Великої Вітчизняної війни...
Пліч-о-пліч пройшли студенти та ветерани
проспектом Леніна до Дніпрогесу. Програма
свята була різноманітною: концерт у театрі ім.
Магара, солдатська каша в парку Металургів,
театралізоване дійство в парку Перемоги.
Святкування завершилось салютом на Алеї
Слави!

Організаційно-виховний відділ

Дорогі випускники!
Сьогодні ви вирушаєте у вирій складного
самостійного життя, подолали одну із найважливіших сходинок
– отримання вищої
освіти і можете з
гордістю сказати: “Я
– магістр, спеціаліст
найпрестижнішої спеціальності”.
Коли дитина вирушає
у далеку дорогу, мати дає
хліб і рушник на щастя,
на долю. Ми дали вам
знання, посіяли у ваших
серцях зерна доброти,
людяності, порядності та честі, навчили
думати і дружити. Де б ви не були і ким би
не стали, пам’ятайте – в академії завжди з
радістю зустрінуть, зрозуміють, підтримають і
допоможуть.
Життя не стоїть на місці, і з плином часу
ви розійдетесь своїми дорогами, по-різному
складуться ваші долі, але й через 20, 40, 50 років
з гордістю будете говорити: “Я – випускник
Запорізької державної інженерної академії”.
То ж нехай дорога, яку ви обрали,
буде гладкою, без тернів, кожна справа
розпочинається з удачі і закінчується успіхом,
а поруч будуть чуйні і добрі люди.
Бажаю вам щасливої дороги, нових творчих
злетів, щоб вороги поважали, а друзі не
зраджували!
З любов’ю до вас, проректор з НПР
Зоя Андріївна Ніконова

ЗДІА ОФІЦІЙНО...
10 травня відбулося чергове засідання Вченої ради академії, яке
розпочалося з вшанування дуже великої кількості наших студентів —
молодих вчених, науковців, учасників та керівників команд академії з
різних спеціальностей. Вони брали участь і досягли високих результатів у
ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, у різних регіональних та
міжрегіональних конференциях і конкурсах. Все це відбувалося з нагоди Дня
науки України, який ми відзначаємо 19 травня, у третю суботу останнього
весняного місяця.
Порядок денний складався з дев’яти питань, а саме...
• Про роботу металургійного коледжу з питань якості підготовки студентів
доповідав директор коледжу В. Л. Самойлов (голова комісії — декан МФ
С.А. Воденніков).
• Про представлення документів для присвоєння вченого звання
інформував вчений секретар В.Г. Чуб
• Зі звітом про діяльність студентського самоврядування ЗДІА виступала
президент студентського Сената ЗДІА К. Дехтярук.
• Про затвердження заходів щодо підготовки до акредитації спеціальностей
у 2013 р. доповідав перший проректор ЗДІА Є.Я. Швець.
• Про видання Збірника наукових праць «Гуманітарний вісник ЗДІА»;
про затвердження додаткової програми до кандидатського іспиту; про
коригування теми кандидатської дисертації; про видання збірника тез
студентської науково-практичної конференції — доповідав проректор з НПР
М.Ю. Пазюк.
• Про підтримку роботи «Система науково-технічного і навчальнометодичного забезпечення розвитку ракетно-космічної освіти в Україні та її
інтеграція в міжнародні процеси підготовки фахівців для космічної галузі»
на присудження Державної премії України в галузі освіти 2012 р. в номінації
«Вища освіта». Доповідь ректора В.І. Пожуєва.
Була присутня Н. Юсупова
Фото — М. Ніколаєва

НА ФІНІШНІЙ ПРЯМІЙ. ЗАХИСТИ
Фінішна пряма, в кінці якої перед нашими випускниками вже висвічується заповітна
мрія — диплом спеціаліста або магістра — цього року виявилася коротша від звичайної.
Однак ця
обставина,
як показали результати захистів,
анітрохи не
знизила їх якості. Швид-ше, навпаки, найбільш допитливі, сумлінні студенти випускних курсів закотили рукава ще
минулої осені... Цього року захисти кваліфікаційних робіт магістрів та дипломних проектів спеціалістів почалися
у травні. Позаду лекції, лабораторні, модулі, іспити, і ось фінал — ЗАХИСТ! Отже, якими вони були, захисти-2012?
Своїми враженнями поділилися деякі з наших колег. Інтерв’ю з головами ДЕК, деканами, завідувачами кафедр на

Голова ДЕК на кафедрі МО — академік
Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем
В.І. Гонтаренко: «Працюючи в ЗНТУ, я пройшов
усі ранги, від випускника до декана й проректора.
З позиції свого професійного досвіду хотів би
відзначить якість дипломних робіт випускників
заочної форми навчання, тому що вони більш
наближені до реальних завдань галузі. І взагалі рівень
захистів дуже високий, дипломники не бояться
відстоювати свою точку зору. Хочу побажати
сьогоднішнім
випускникам
широкої
дороги,
професійної реалізації, гідної, високооплачуваної
роботи за обраною спеціальністю!

Розповідає завідувач кафедри МЧ професор Сергій Анатолійович
Воденніков...
«...Цього року на кафедрі МЧ ефективно та організовано пройшли
захисти магістерських робіт. Усього захистилося 11 випускників денної
форми навчання та 10 – заочної.
Голова ДЕКу, професор, академік АІН України, заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач кафедри машин і технології ливарного
виробництва ЗНТУ В. В. Луньов дуже задоволений захистами наших
магістрів. Це тим більше важливо, що у минулому році в якості
експерименту, а в цьому році вже в якості тактики та стратегії підготовки
магістрантів випускники стали захищати магістерські дисертації.
Дипломники пишуть авторефераті, як до кандидатської роботи, згідно з
ДСТУ, вимогами ВАКу, де відзначається новизна, практична значущість,
посилання на сучасні дослідження, науково-технічну літературу.
Щодо захистів спеціалістів, то їх кількість скаладала 144 випускники, 49
з яких — за денною формою навчання. На захистах працювали паралельно
дві ДЕК.
Голови ДЕКів, а це заступник технічного директора, начальник технічного відділу ВАТ «Запоріжсталь» В.І. Набока та начальник бюро
технічних експериментів ПАО «Дніпроспецсталь» С. В. Білик, відзначили,
що притаманну дипломним проектам останніх років конструктивність
(застосування безлічі різних апаратів, обладнання) ми поступово
наповнюємо технологічністю.
У цілому голови ДЕК високо оцінили рівень захистів дипломників
кафедри, а також той факт, що на кафедрі багато робиться ще й на
перспективу».

