Академічний простір
Студентська команда ЗДІА спеціальності «Програмна інженерія» виборола перемогу серед інших
студентських команд країни. У якості призу кожен
з наших вихованців отримав новий телефон Nokia
Lumia 710 на платформі Windows Phone...

ВІТАЄМО «КРАЩУ СТУДЕНТСЬКУ КОМАНДУ»
КОМПАНІЇ Microsoft В УКРАЇНІ!

У червні цього року команда ЗДІА «ZP Dingos»
(спеціальність «Програмна шженерія») у складі Лєбєдєва
Дмитра, Козаченка Сергія, Ткаченко Дар’ї брала участь
у першому в Україні конкурсі, присвяченому розробці
застосунків для Windows 8, який проводився компанією
Microsoft.
Учасниками конкурсу могли бути як окремі
розробники, так і команди, які представляють певну
українську компанію. Проте також була введена нова
номінація «Краща студентська команда», яка зробила
можливою участь багатьох студентів, зокрема й нас, у
цьому конкурсі.
Конкурс проходив у два етапи. На першому етапі
необхідно було розробити інтерфейс майбутнього
Метро-застосунку та надіслати презентацію прототипу.
У презентації повинні були бути висвітлені основні
сторінки майбутнього застосунку, а також інтеграція з
Windows 8, контракти, тайли, навігація — загалом все,
що допоможе сформувати найбільш повне враження
про застосунок. За результатами надісланих презентацій
журі, яке складалося з працівників компанії Microsoft,
відібрало 20 кращих презентацій, конкурсанти-автори
яких потрапили до фіналу.

ВІТАЄМО!

Ст. викладача кафедри ЕК
Івана Олександровича КЛОПОВА

Дар’я ТКАЧЕНКО, СП-09
Наша команда разом з іншими
фіналістами отримала змогу
пройти Design Review прототипів
своїх застосунків. юв. Design
Review проходило у Києві в офісі
Microsoft та передбачало бесіду з
одним із працівників компанії,
який, ретельно переглянувши
застосунок, відзначив переваги,
наголосив
на
незначних
недоліках, на які варто звернути
увагу, та запропонував декілька
порад з його покращення.
Наступним кроком була вже розробка готового
застосунку, роботу якого необхідно було зняти на відео
тривалістю до 15 хвилин, та надіслати журі. Саме воно
й обрало трьох призерів, а також команду-переможця
серед студентів.
Завдяки добре розробленому застосунку наша команда
виборола перемогу серед студентських команд України.
У якості призу кожен з нас отримав новий телефон Nokia
Lumia 710 на платформі Windows Phone.

ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ
ОГОЛОШУЄ конкурсний прийом:

До ДОКТОРАНТУРИ
за спеціальностями:
- металургія чорних і кольорових металів
з успішним
та спеціальних сплавів;
захистом
- економіка і управління підприємкандидатської
дисертації на тему ствами;
- технічна теплофізика та промислова
«Моделювання
теплоенергетика.
економічної
захищеності
До АСПІРАНТУРИ за спеціальностями:
промислового
- механіка деформівного твердого тіла;
підприємства»
- оптика, лазерна фізика;
на здобуття
наукового ступеня - математичне моделювання та обчислювальні методи;
кандидата
економічних наук. - матеріалознавство;
Науковий керівник – завідувач кафедри - процеси та машини обробки тиском;
ЕК, к.е.н., доцент Станіслав Володи- - машини для металургійного виробництва;
мирович Солодухін.
- напівпровідникові перетворювачі елекБажаємо подальших творчих успіхів! троенергії;
За дорученням колективу академії, - автоматизація процесів керування;
ВЗГ та реклами - енергетичні системи та комплекси;

- технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика;
- металургія чорних і кольорових металів
та спеціальних сплавів;
- технологія і організація промислового та
цивільного будівництва;
- технологія, обладнання та виробництво
електронної техніки;
- економіка і управління підприємствами;
- екологічна безпека;
- філософська антропологія та філософія
культури;
- теорія та історія державного управління.
Вступні іспити до аспірантури:
з 01.10.2012р. по 31.10.2012р.
Заяви та документи приймаються
з 15.08 по 15.09 2012р.
за адресою: 69006, м. Запоріжжя,
пр. Леніна, 226, ауд. 56а.
Тел. 050-534-59-19, 068-448-57-09.

Привіт, першокурсник!

Улюбленим нам стало слово «ми»,
«Громадське» ж — стало особистим...
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ
ТА ДОКТОРАНТІВ ЗДІА
http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=641&lang=ua.
Аудиторія 57.

Голова профбюро – Гліб Назаров, студент гр.
МЕТ-08-4
Мета профспілки – захист соціально-економічних
прав та інтересів студентів-членів профспілки.
Якщо ви член профспілки, то маєте змогу швидко
адаптуватися до нових умов, стати повноправними
членами студентського братства. У вас з’являються
реальні гарантії виконання усіх передбачених законодавством прав
молоді.
Що ж таке наша профспілка?
По-перше, це комісії профкому:
- з питань організаційно-масової роботи;
- з питань працевлаштування;
- з питань оздоровлення;
- з питань культурної, спортивно-масової роботи;
- з контролю харчування в пунктах загального харчування;
По-друге, кожен член профспілкової організації студентів та
аспірантів ЗДІА має право на отримання:
•
разової матеріальної допомоги на випадок скрутного
матеріального становища (смерть батьків, дороге лікування тощо);
• запрошень на культурно-масові заходи,які проводяться профкомом
(КВК, нічні клуби, конкурси «Міс Академія» та багато інших);
• безкоштовної консультації з соціально - правових питань.
СТУДЕНТСЬКИЙ СЕНАТ ЗДІА

Студентське життя вирує
наче один великий вулик.
Не дарма вважається, що
студентство є однією з
найбільш активних верств
населення. Але чи вірним
було б це твердження, якби
студентство не відчувало себе однією спільною громадою?
Саме розвинути відчуття згуртованості та єдності
студентів є одним з основних завдань студентського
сенату
ЗДІА...
(http://www.zgia.zp.ua/index.
php?page=971&lang=ua). Аудиторія л 602. Президент
Сенату ЗДІА – Катерина Дехтярук, студентка гр.
ТЕ-08-2д.

Студентський Сенат — це практична школа для
тих, хто бажає спробувати себе у ролі керівника,
лідера. Оскільки
набуття соціального досвіду,
реалізація особистості відбувається у процесі взаємодії
у колективі, саме Сенат і є відправним пунктом
виховання демократичної особистості у суспільстві.
Завдяки Студентському Сенату виховується ініціативність, активність, самостійність, самокритичність,
відповідальність.
Головною метою діяльності органів Студентського
Сенату є створення умов самореалізації молодих
людей в інтересах особистості, збільшення соціальної
активності студентів ЗДІА шляхом залучення їх
до життя академії та рідного міста, підвищення їх
ініціативності та відповідальності за своє навчання,
особистий розвиток, захист прав і інтересів студентів.
Він покликаний буди ланкою, що об’єднує адміністрацію
академії та студентство.

• Наш студент НЕ дістає свій
телефон, як тільки починається
лекція...
• Наш студент приходить на заняття
НЕ для того, щоб завантажити пару
пісень у одногрупників...
• Наш студент НЕ починає готуватися до іспиту тільки після того, як
витягне білет...
• Наш студент дізнається про
розклад, НЕ чекаючи до кінця
семестру...
• Наш студент НЕ МОЖЕ не
впізнати препода, в якого вчора
складав іспит...
• Наші студенти НЕ відзначають
День факультету два рази на
ти-ждень...
• Наш студент НЕ може по дорозі
на пару опинитися у Будинку кави...
• Наш студент – це НЕ ТОЙ, хто не
спить вночі, щоб було чим зайнятися
на лекції...
• Наш студент хоча й може прийти
на іспит нічого не знаючи, але в
процесі що-небудь все ж таки та
згадати!

Якби на пачці сигарет було написано: «Курець
не зможе вийти в Інтернет протягом 10 днів!» —
ой-ой, скільки б народу кинуло курити! Згодні? Це,
звичайно, ілюзорне припущення. Ну а насправді? Усі розуміють,
що куріння завдає непоправної шкоди здоров’ю. Всі знають,
наскільки справедливий афоризм англійського письменника
Бернарда Шоу «Сигарета — це бікфордів шнур, на одному кінці
якого тютюн, а на іншому ... — дурень». І все ж продовжують
палити. Але! Не знаємо, як у тебе в школі, але в академії, в її
гуртожитках та на території ЗДІА за наказом ректора курити та
вживати алкогольні напої категорично ЗАБОРОНЕНО! Місця для
паління ліквідовані.
За порушення наказу передбачаються такі покарання, як
позбавлення матеріальних заохочень, догана, сувора догана,
виселення з гуртожитку та відрахування із академії (для
студентів), звільнення з роботи (для викладачів та співробітників).
Періодично здійснюються рейди на території академії та у
гуртожитках ЗДІА з метою виявлення порушень наказу...
Якщо палити молодь починає з дурного розуму, а не кидає
від слабкості духу, як раз в академії тобі, можливо, вдасться
нарешті розлучитися з цією поганою звичкою. І удачі тобі на
цьому шляху!
Редактор газети Н.А. Юсупова
Мобільний жарт!
Мама: «Ти де?»
Я: «Я на нарах».
Мама: «Що сталося!?!»
Я: «Проклятий т9!
На парах я, мам, на
ПАРАХ…»

ЕВОЛЮЦІЯ...
1 курс: Ну, все, виженуть. Виженуть ...
2 курс: А може, не виженуть? Та ні,
виженуть.
3 курс: Ну, тепер не виженуть ...
4 курс: Ну, точно, не виженуть ...
5 курс: Хай тільки спробують!.

