Академічний простір
Цілую руки рідної матусі
Цілую руки рідної матусі,
Невтомні руки мами золоті.
До них я серцем тихо прихилюся:
За все, що маю, люба, дякую тобі.
За теплоту і затишок в оселі,
За ніжність і турботу без межі,
За щедрість і за мужність без умови,
І за той вогник, що палає у душі.
Ти – Берегиня роду, рідна мамо,
Ти захищаєш нас, дітей своїх.
Ти не троянда, а ромашка. Така сама
Проста й відкрита сонцю і зорі.
Нехай же сонце світить тобі ясно,
Кує зозуля много-много літ,
Зірки всівають долю щастям рясно,
Щодня дарує радість дивний світ.

У ЗДІА склалася добра традиція вітати з Днем Матері матерів студентів,
щороку у найвіддаленіші куточки України та далеко за її межі відсилаються
листи-подяки студентським матерям, проводяться фотовиставки, виставки
робіт студентів, жінок академії.
Цього року Жіноча рада вітала тих співробітниць ЗДІА, діти яких
навчаються в академії. Проректор з НПР Пазюк М.Ю. вручив Листи
подяки. Проректор Ніконова З.А. привітала присутніх піснею. Справжнім
сюрпризом для матерів стали квіти, палкі поцілунки та щирі посмішки їх
дітей-студентів.
Концертна програма допомогла створити атмосферу затишку і святковості.
День матері - свято любові і поваги, і єдиним справжнім подарунком у цей
день є вираження взаємної любові! Любов матері - основа і джерело життя. У
цілому світі мірою гідності людини вважається її вдячність матері за життя,
за всі її старання, за виховання дітей і за самопожертви.
Саму ідею святкування Дня матері в світі приписують американській
активістці Джулії Уорд Хоув, яка опублікувала в 1872 році прокламацію
Дня матері, а також вчительці з Графтона в Західній Вірджинії Ганні
Джарвіс, яка у 1907 році організувала меморіальну церемонію на
честь пам’яті своєї померлої матері. Узаконив свято Дня матері
в США американський Президент Вудро Вільсон 8 травня 1914.
Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23 країни, а ще понад
30 країн відзначають День матері в
інші дні.
В Україні День матері святкували з
1929 року. День матері відзначається
щорічно у другу неділю травня.
Матеріал підготовлено
завідувачем кафедри
українознавства І. В. Черновою

З ЮВІЛЕЄМ!

24 травня в читальній залі бібліотеки ЗДІА відбулися
проводи на заслужений відпочинок чергової когорти
ветеранів – педагогів і співробітників академії, яких
ми знаємо, поважаємо, цінуємо та любимо.
Ви – справжня еліта «інженерки», ті, хто стояв ще
у її витоків. Ваш досвід, життєва мудрість, велике
терпіння та відданість справі – працювати для людей,
заради людей – талант та наснага творили біографію
нашої академії, її минуле, сучасність та майбутнє,
створюючи її високий імідж ЗФ ДМетІ–ЗІІ–ЗДІА на
ниві вищої школи.
Низький уклін вам, дорогі ветерани, за вашу
невтомну працю. Бережіть себе, будьте здорові і не
забувайте рідних стін. Приходьте, тут вам будуть
завжди раді! (Кольоровий фоторепортаж – на Офіційному
сайті ЗДІА).
За дорученням колективу академії,
відділ реклами

Клубне життя
Відкриваючи засідання ФфК ЗДІА зав. каф.
філософії і політології Калюжний В.С. підкреслив
надзвичайну важливість задекларованої теми
для сучасного філософського осмислення
проблем освіти і політики в умовах
утвердження громадянського суспільства.
У форматі ІІІ Міжнародного освітнього форуму
«Особистість в єдиному освітньому прострі»,

що проходив 26-29 квітня в Запоріжжі,
27.04.2012 відбулося засідання ФфК ЗДІА
на тему «Формування громадянина-патріота
України: політико-освітній вимір» З доповіддю
виступив Мальований М.М., к.філос. наук.,
доцент, керівник Міжвузівського дослідного
центру «Політика і освіта» КЗ ЗОІППО ЗОР
(Комунальний заклад «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти»).
Промова стосувалася в першу чергу
філософських,
моральних,
ціннісних
і
гуманістичних основ виховання сучасного
громадянина патріота, здатного приймати
усвідомлені та виважені рішення. Освіта,
зазначив доповідач, є пріоритетним напрямом
державної політики України. Низький рівень
усвідомлення
громадянами
механізмів
демократії участі та самоорганізації у процесі
розв’язання суспільних проблем зумовлений
відсутністю усталеної демократичної практики.
Перешкодами розвитку є також несформована
громадянська культура, низький рівень
усвідомлення суспільством таких базових

понять, як “громадянське суспільство”,
“демократія”, “верховенство права”, розуміння
принципу поділу влади, узгодження інтересів,
толерантності
та
пошуку
консенсусу,
багатоконфесійності і поваги до прав меншин.
Разом з цим, Микола Михайлович розповів про
основні напрямки діяльності Міжвузівського
дослідницького центру «Політика й освіта»,
зокрема, про співпрацю та
спільні проекти із Саратівським
державним університетом, який
нараховує 35 тис. студентів.
Із співдоповідями виступили
співробітники Центру: Арабаджиєв Д.Ю. (к. політ. н.,
доцент, КЗ ЗОІППО ЗОР),
Мяло П.І. (к.іст. н., КЗ ЗОІППО
ЗОР), Богомолова Н.М. (магістр
державного управління).
Загалом, мова йшла про високий рівень
толерантності студентства і низьку етнічну
поляризацію. Мяло П.І. окремо підкреслив
проблему відсутності впливу громадян на
владу, непрозорість і низький рівень довіри, що
негативно впливає на формування громадянина
патріота. Перший президент ФфК ЗДІА Пашков
В.В. (ректор КЗ ЗОІППО ЗОР, депутат обласної
ради) акцентував увагу на ролі знакових
фігур минулого в процесі виховання сучасної
особистості.
Актуальність теми засідання ФфК ЗДІА
була підтверджена численними виступами
гостей, серед яких і екс-голова м. Запоріжжя,
к.філос.н., громадський і політичний діяч Є.Г.
Карташов, О.К. Клемешин (представник УАРС),
І.В. Чернова (доц. ЗДІА), В.С. Калюжний
(проф., ЗДІА), В.О. Товарниченко (доц. ЗДІА)
Панченко О.В. (верховний отаман спілки козаків
України «Війська Запорізького»), Єгоров Ю.П.
(проф. ЗДІА) і Яхненко В.М. (доц. ЗДІА) та інші.
Надзвичайно активну участь взяли студенти
ІІІ курсу МФ, зокрема, Андрій Чміль, який
зауважив на тому, що молодому поколінню

важко виховуватися у патріотичному дусі через
брак літератури героїчної тематики й апатію до
читання взагалі.
Отже, засідання Філософського клубу стало
яскравим підтвердженням того, що освітянські
і виховні процеси невід’ємні, вони потребують
як глибоко філософського осмислення, так і
публічного широкого обговорення активними
представниками громадського суспільства. Це
допоможе подолати прірву відчуження влади і
народу, філософії (теорії) і практики, викладача
і студента тощо, бо, справді, «світом правлять
молоді – коли постаріють» (Б. Шоу)!
Голова ФфК ЗДІА,
доц. Макушинська Г.П.

ВІТАЄМО!

Бережну Ольгу Русланівну,
асистента кафедри МКМ,
з успішним
захистом
кандидатської
дисертації на
тему «Селективне
карбідоутворення
при силіціюванні
вуглец-вуглецевих
композиційних
матеріалів
металургійного
ризначення».
Захист
відбувся
4
травня
в
Луцькому національному технічному
університеті. Науковий керівник - к.т.н.,
доцент Скачков В. О.
Бажаємо творчих успіхів!
Ректорат та колектив академії

7 травня відбулись загальні збори Студентського
наукового товариства ЗДІА. До участі в роботі були
запрошені проректор з НПР д.т.н. проф. Пазюк
М.Ю., начальник НДС ЗДІА проф. Насекан Ю. П.,
члени наукового товариства ЗДІА.
На порядку денному заслухано звіт Голови СНТ
ЗДІА Калюжної Юлії та голів СНТ факультетів.
В доповіді Ю. Калюжної дан аналіз діяльності
СНТ за період 2011-2012 р.р., відзначені певні
успіхи студентів в науці (участь, перемоги в
олімпіадах, науково-практичних конференціях,
публікації), виявлені певні проблеми (пасивність багатьох студентів, відсутність
студентських наукових кружків на кафедрах) та намічені перспективи розвитку на
наступний рік (подальше залучення студентів до наукової діяльності,
проведення конференцій).
Із звітами виступили також голови СНТ факультетів: Буркова Олена,
Маркін В’ячеслав, Котов Богдан, Самойлова Юлія, Проломов Антон.
Діяльність голів СНТ ЗДІА та факультетів визнана задовільною.
Виступаючі — Мартін Попов, Борис Рубель, Тамта Квіціані —
побажали подальших успіхів нашому чудовому Студентському
науковому товариству.

