Не можу сказати “прощавай”!
УРОЧИСТЕ ЗВЕРТАННЯ РЕКТОРА

Майбутнє належить молодим, сповненим життєвої енергії людям.
Країні вже сьогодні потрібні ваші знання, ваш реальний внесок
у справу побудови процвітаючої України. Переконаний, сплине
незначний час і Ваш досвід та професіоналізм визначатимуть
долю нашої держави. Бажаю вам примножувати свою енергію,
нових творчих досягнень, гармонійного духовного та фізичного
розвитку.
Ми навчили вас головному — вмінню здобувати знання та
цінувати іх. Перед вами відкривається широкий простір для вибору
вашого майбутнього. Так хай воно буде гідним! Хай здійснюються
найсміливіші мрії... Щасливої дороги!
Вірю у ваше щасливе майбутнє!!!
Декане, я бережу наказ твій!

Ректор ЗДІА В. І. Пожуєв

Добре, коли людину молоду супроводжують чуйні та мудрі люди… Такими наставниками для наших випускників
протягом 5 років були наші декани. Все, що було можливо подарувати вихованцям: свій час, свою повагу, свою
турботу, своє серце — вони віддавали вам, наші дороги випускники. Саме їм ми надаємо можливість сказати вам
перед розставанням СВОЄ НАПУТНЄ СЛОВО…
Дорогі друзі!
Сердечно вітаю вас з тим, що
ви досягли своєї мети – стали
фахівцями, інженерами! Позаду
випробування
та
засмучення,
радощі перемог над обставинами
і над собою. Для викладачів і
співробітників академії ви завжди
залишитеся молодими і веселими.
Бажаю вам, щоб все життя,
згадуючи про академію, деканат,
кафедру, ви додавали слова «Наш»
або «Моя»: Наша академія, Наш
гуртожиток, Мій декан, Мій
викладач, Моя кафедра!
Ви переходите в новий життєвий
етап, піднімаєтеся на новий
життєвий рівень – це очевидно для всіх, хто вас оточує: для
батьків і родичів, ваших друзів і знайомих, ваших нових колег
і співробітників. Я бажаю вам усвідомити це, розправити
плечі, поглянути на світ новим, свіжим поглядом і сказати собі:
«Так, я - фахівець, я - інженер!» Бажаю Вам скоріше знайти
нові цілі в житті, уміло приступити до їх досягнення, тому що
дорога до мети, наближення до неї і є щастя. Бажаю Вам знайти
нових друзів, легко увійти до нового колективу! Упевнений,
що серйозний досвід студентського життя вам згодиться, і ви з
цим впораєтеся! Бажаю вам бути серйозними і неспішними при
обдумуванні своїх цілей і дій, але стрімкими і рішучими при їх
здійсненні! Хай вас супроводжує успіх! Бажаю Вам родинного
благополуччя, здоров’я та успіхів! Будьте щасливі!
Щиро ваш, декан Чепрасов О. І.
Дорогі випускники!
Лише 5 років тому ви стали першими студентами нового
факультету електроніки та електронних технологій, а сьогодні
вирушаєте у вирій складного
самостійного життя.
Щиро вітаю вас із подоланням
однієї із найважливіших сходинок —
отримання вищої освіти, престижної
спеціальності. Від сьогодні можете
з гордістю сказати: “Я - інженерелектронник”.
Ми дали вам знання, засіяли у
ваші серця зерна доброти, людяності,
порядності та честі, навчили думати
і дружити. Де б ви не були і ким
би не стали, пам’ятайте - у цьому
домі завжди з радістю зустрінуть,
зрозуміють, підтримають і допоможуть.

Шановні НАШІ
ВИПУСКНИКИ!!!
У всі часи юній інтелектуальній
еліті
відводилось
одне
з
найвідповідальніших
місць
у
процесі творення і розбудови
власної країни. Й сьогодні, в
період становлення нашої молодої
незалежної держави, питання
виховання
розумної,
здатної
до
прийняття
нестандартних
рішень, творчої особистості є
надактуальним. Це не випадково,
адже новизна, неформальність,
незаангажованість думки молодих фахівців неодмінно веде
до поступу. Ваші успіхи та здобутки, яких ви досягли в науці,
можливо в спорті, громадських справах є тому важливий доказ.
Ви – світла надія нашого краю, важливий чинник його соціальноекономічного розвитку та духовного збагачення.
ВИ з гідністю пройшли не легкий, а часом тернистий,
п’ятирічний шлях СТУДЕНТА!!! ВИ на порозі нового (не менш
цікавого ніж студентські роки) такого прекрасного життя. Тому
хочеться побажати ВАМ не втрачати своєї сутності, вповні
реалізувати набуті знання й практичний досвід, бути щасливими,
з гідністю долати перешкоди й перепони долі, вміти з честю
приймати поразки й назавжди зберегти благородство душі.
Впевнені й віримо, що знання й практичні навички, отримані
в Академії, весь внутрішній потенціал ВИ зможете якнайкраще
використати в майбутньому, а такі чесноти як гуманність,
бажання кар’єрного зростання, неформальність, будуть маяком
у бурхливому морі життя. Духовної і фізичної міці ВАМ,
внутрішньої гармонії, душевного комфорту, любові!
Сподіваємось, що ВИ з гордістю та гідністю нестиме звання
ВИПУСКНИКА ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ
АКАДЕМІЇ!!!
З повагою, декан ФЕПа В. В. Глущевський
То ж нехай дорога, яку ви обрали, буде гладкою, без терен,
кожному посміхається вдача і успіх, а поруч будуть чуйні та добрі
люди. Життя не стоїть на місці. З плином часу ви розійдетесь по
своїх дорогах, по-різному складуться ваші долі, але й через 10-20
років з гордістю будете говорити: “Я студент Запорізької державної
інженерної академії”.
Бажаю вам щасливої дороги, нових творчих злетів, щоб
вороги поважали, а друзі не зраджували!
З любов’ю до вас,
декан ФЕЕТу З. А. Ніконова

Сьогодні
колишні
першокурсники
о т р и м а л и
дипломи — це
один із перших та
найважливіших
документів
вашого
вже
дорослого життя.
Він, наче путівка
у
самостійний
світ, де набуті в
академії знання
все частіше ставатимуть у нагоді та відкриватимуть перед вами нові можливості
та перспективи професійного росту. Це – водночас радісна та сумна
подія, бо нам шкода розлучатися із такими чудовими студентами.
Творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане, висувати перед
собою досяжну мету і добиватися свого – таким є кредо сучасного
студента ФІТа. Намагайтесь гідно нести статус випускника ЗДІА,
прославляючи рідну alma mater славетними вчинками та корисними
справами.
Зичимо вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх
добрих починаннях, здійснення усіх ваших мрій і життєвих планів.
Нехай ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю
вступу на ниву дорослого життя.
З повагою, декан ФІТа М. Ю. Пазюк

Дорогие выпускники-2008!
Когда вы получаете дипломы о высшем
образовании, все мы одновременно
испытываем двоякое чувство радостигрусти.
Ваша радость связана с предстоящими
перспективами, а грусть, как и при окончании школы, — с тем,
что для дальнейшего этапа жизни надо менять устоявшийся
ее образ: человеческое окружение, обстановку, территорию
общения и т.п. Чувства преподавателей связаны с неизбежной
логикой расставания – за 5 лет мы сжились-сроднились.
Если в дальнейшем вам понадобится наша помощь – знайте,
что вы ее получите, и в любой момент обращайтесь к нам.
Желаю вам на следующем отрезке жизненного пути
профессионального самоутверждения и надеюсь, что при этом
будут и здоровье, и счастье, и благополучие, и любовь.
Всегда ваш, декан МТФ В. П. Грицай

ШАНОВНІ НАШІ ВИПУСКНИКИ!
Щасливої вам долі у світі обраної вами професії!
Реалізуйте свої знання на практиці, творчих злетів і реалізації
вас як особистостей!
С п р и я й т е
подальшому розвитку
вашого
інтелекту,
ад-же від вас залежить
майбутнє нашої України!
Ви
–
наша
інтелектуальна еліта,
духовне поле нашої
нації. Ви – люди високої
культури і творчої
наснаги. Людина стає
тим, ким є, говорив
Гегель, тільки через освіту. Ви – наша управлінська еліта, яка
буде працювати в усіх ешелонах влади. Будьте креативними
особистостями, щоб ваші знання були витребуваними. Будьте
патріотами нашого рівного краю і академії, а ми будемо
пишатися нашими випускниками!
З повагою, декан ФМФ В. Г. Воронкова
Чудове свято – випуск студентів нашого факультету. Як швидко
промайнули п’ять років студентства! Золота пора для кожного з вас.
Саме в цей час ви визначилися із своїм місцем у житті, зробили
все можливе, щоб у серці залишилось якомога більше приємних
спогадів. Перша лекція... перша ніч у гуртожитку... перше доросле
кохання... перша сесія...
Чимало спогадів залишилось і у
ваших наставників, які опановують
науку життя разом із вами. Ось і все.
У юнацтво тепер можна потрапити
лише на крилах пам’яті! А, здається,
воно ще зовсім поруч... Студентів
на факультеті поменшало, але світ
поповнився чудовими й освіченими
фахівцями, які пройшли ґрунтовну
наукову школу та школу життя!
Випускники
будівельного
факультету! Ви найщасливіші люди!
В одній із пісень є такі рядки: ”
Не каждому дано так щедро жить
— на память людям города дарить”.
Дарувати міста - це привілей людей
будівельних спеціальностей – ваш
привілей. Професія будівельника завжди вважалася благородною,
однією з найповажніших на землі! Сподіваюсь, що ви, наші дорогі
випускники, знайдете застосування отриманим знанням, зробите
гідну кар’єру.
Віват, випускники! Віват, професоре!
Декан ФБВР В. А. Банах

Дорогі випускники, вітаю із закінченням непростого, важкого етапу
вашого пізнавального життя.
Ви отримали не тільки професійні знання, але й зросли як особистості.
Хотілося б нагадати, що немає сили могутнішої, ніж знання, а людина озброєна
знаннями й умінням їх застосувати — це вже професіонал з великої літери —
ІНЖЕНЕР. Досягши творчих успіхів, намагайтеся не розгубити студентських
друзів, оскільки через багато років ви зрозумієте, що цей період життя був
найкращим та найнасиченішим.
Залишаючи рідну alma-mater, не забувайте тих, хто вас вчив, вкладав свою
душу та завжди був поряд.
У добру путь, випускники! Творіть добро!

Декан МФ С. А. Воденніков

