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Дорогі друзі!
Освітяни та
студенти,
першокурсники
та їхні батьки!
Знову ранок першого вересневого дня повниться
мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову
вулиці міст і сіл розквітають юнацькими посмішками,
чарівними хуртовинами осінніх айстр. Ностальгічні
погляди дорослих, душевний щем, смуток і радість
– переплелися разом. Це наш край, наша держава
зустрічають День знань – справжнє всенародне
свято мудрості, доброти і людяності. Вітаю всіх вас
із цим хвилюючим святом!
Цей день єднає всі покоління, представників
найрізноманітніших професій, бо складну й тернисту
дорогу пізнання ми з вами торуємо впродовж
усього життя. 1 вересня дає можливість дорослим
повернутися у свої золоті роки, а студентам – до
своєї другої домівки – до свого ВНЗ. Саме в День
знань ми з особливою теплотою згадуємо своїх
вчителів і викладачів, їх неоціненну роботу розуму й
серця. Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, — ми
завжди залишаємося вашими учнями!
Любі першокурсники! Сьогодні ви на порозі великих
змін вашого життя. Ви — студенти, дорослі люди!
Обравши Запорізьку державну інженерну академію,
ви зробили дуже вдалий крок. Адже ЗДІА багато
що може запропонувати вам. І ваше завдання —
взяти для себе максимум. Навчитися терпінню,
наполегливості, а головне, — вмінню здобувати
знан-ня. З Днем знань усіх нас!
Ректор ЗДІА,
професор, доктор ф.-м. наук,
Заслужений працівник освіти України
Володимир Іванович Пожуєв

Привіт, першокурсник!
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА – ЦЕ ДУХОВНІСТЬ... ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ОЗНАКОЮ?
Корпоративна культура... Зараз про це багато говорять,
чимало пишуть. Взагалі, це тема окремого семінару
або навіть диспуту, дебатів у нашому студентському
клубі. Тому дозволимо від себе лише нагадати складові
цього поняття й ознайомити з ними нашу молоду
«першокурсну» поросль ...
«Корпоративний вівтар» – так трактує поняття
корпоративної культури кандидат психологічних наук
Неллі Власова. «Моральністю, чесністю та іншими
чеснотами за традицією займається церква. Але в країні,
де пропагувався атеїзм, відсотків шістьдесят населення
не ходить до церкви. Крім того, релігія не займається
такими чеснотами, як любов до праці взагалі, особистою
відповідальністю людини перед роботою, країною,
командного духу, готовності вчитися, готовності до
інновацій, презирства до корупції... А саме ці цінності й
складають так званий людський капітал. Звідси простий
висновок – потрібно всередині колективу створювати
свій вівтар. Таким вівтарем і є корпоративна культура».
Відомий педагог В. Шаталов сказав: «Якщо помістити огірки в розсіл, вони всі стануть солоними без
всяких закликів і повчань». Якщо у колективі створити
корпоративну культуру, яка буде просякнута такими
великими цінностями, як почуття відповідальності
людей за своє життя, своє призначення, свою місію, за
свою роботу, своє навчання, то більшість людей, як ті
огірки, просочаться цими цінностями і засвоять їх як
внутрішню релігію...
У цьому нема нічого поганого, адже корпоративна
культура покликана виховати в членах спільної команди

ОФІЦІЙНИЙ ГІМН ЗДІА
Слова та музика — А. Іванова
Наш дім — думки та праця,
Йдемо з ним ми до зірок.
Запорізька академія —
це в майбутнє крок.
Запорізька інженерна —
це в майбутнє крок.

корпоративні цінності:
• Результативність діяльності
• Лояльність до навчального закладу
• Командний дух
• Етику та культуру поведінки
• Людино-орієнтованість
• Постійну готовність вчитися і розвиватися.
Основні компоненти корпоративної культури — базові
правила, цінності, спільна мова, легенди та символіка.
Корпоративна культура для державних ВНЗ – засіб
збереження традицій наукових і педагогічних шкіл,
гарантія адаптації до потреб ринкової економіки,
збереження та посилення конкурентних позицій. А
визначені складові корпоративної культури лише
тоді набувають подальшого розвитку, коли вони не
залишаються лише декларацією. Вони набувають
мотиваційної сили, якщо безпосередньо стосуються
реального життя навчального закладу!
Елементи корпоративної культури мають з розумною
періодичністю змінюватися. Сутнісні та формальні
трансформації необхідні, аби цінності та принципи не
перетворилися на рутину та перешкоду, яка ускладнює
рух до підвищення конкурентоспроможності ВНЗ. Це
можливо лише на підґрунті демократії та академічного
самоврядування, коли інновації виникають природно, а
їхнім джерелом стає ініціатива колективу співробітників,
викладачів, студентського кола...

Академія має власну символіку: це логотип,
гімн, штандарт і стяг...
Стяг ЗДІА – це оксамитовий двокольоровий прапор із торочкою. У центрі стяга —
позолочений логотип Запорізької державної
інженерної академії.

Приспів:
Академія, академія —
це наш дім, де є знання,
Академія, академія —
наші добрі прагнення.
Кожен з нас — велика сила,
України ми є зразок.
Запорізька академія —
це в майбутнє крок.
Запорізька інженерна —
це в майбутнє крок.
Приспів.
Академія, академія —
це наш дім, де є знання,
Академія, академія —
наші добрі прагнення.

Штандарт ЗДІА – має прямокутну форму,
багатого темно-синього кольору. У центрі
— логотип. У місці, яке в давнину займала
«корона», розташований державний символ
країни — тризубець. Штандарт, подібно до
військової хоругви, має три “хвости”, які
прикрашені рослинним орнаментом.
Логотип ЗДІА – оформлений у двох кольорах:
жовтому (за нормами геральдики, — золотому)
та блакитному, які символізують багатство,
самостійність, а також бездоганність, розвиток,
рух уперед, надію та мрію.
У жовтому “іспанському” (за формою) щиті у
стилізованому вигляді символічне зображення
греблі Дніпрогесу, промислових підприємств,
будівництва, які увінчані абревіатурою ЗДІА.
По колу у вигляді синього обідка є облямівка з

СТУДЕНТСЬКИЙ ГІМН ЗДІА
Слова та музика —
Максима Заворотинського

Академії тихі коридори —
Тут зустрілись ми з тобою,
В синю даль пливуть
Знань наших кораблі.
Тут для мене все знайоме,
Я немов у себе вдома.
Давні друзі тут зібралися мої.
Тут нас завжди пам’ятають
І з любов’ю зустрічають.
Тільки тут, тільки тут зимою літо,
Тільки тут, тільки тут душа зігріта.
І тебе пам’ятати буду я,
дорога академіє моя.
І нехай літа минають,
Я тебе не забуваю,
Знову повернуть спогади мені.
Академії рідні коридори,
Де зустрілись ми з тобою —
В синю даль пливуть
Знань наших кораблі
Тут нас завжди пам’ятають
І з любов’ю зустрічають.
Тільки тут, тільки тут зимою літо,
Тільки тут, тільки тут душа зігріта.
І тебе пам’ятати буду я,
дорога академіє моя.

