Останнім рядком...

«Студентська Січ» приймає «КУБОК ХОРТИЦІ»!

Як інформував запорожців сайт мерії, 25 серпня – відкриття Всеукраїнського турніру з
волейболу серед ветеранів на Кубок «Хортиця». Турнір присвячений пам’яті організатора
ветеранського руху в Запорізькій області майстра спорту Г.Ф. Халаджі. Місце проведення
— Спортивний комплекс ЗДІА (о. Хортиця).
Де шукати більш детальну інформацію? Ну звичайно на кафедрі фізичного виховання і
спорту ЗДІА, у завідувача кафедри Олександра Миколайовича Кузьменка! Отже…
– Олександре Миколайовичу, розпочинати навчальний рік великим
спортивним заходом – стало для
академії, для Вашої кафедри доброю
традицією. Скільки років вона налічує?
– У ЗІІ кожен навчальний рік
починався з великого спортивного
заходу – проходили всеукраїнські
та міжнародні змагання з найрізноманітніших видів спорту –
баскетболу, гандболу, академічного
веслування... Навіть одного разу
відбувся «Всесоюзний» турнір з
художньої гімнастики.
Нашими гостями були збірні і
спортсмени не тільки з усіх кінців
тодішнього СРСР, але і з Югославії,
НДР... Ректор ЗІІ Юрій Михайлович
Потебня був великим шанувальником
спорту, підтримував цю справу,
по-важав і любив. Він високо цінував
важливість розвитку спорту у
студентському середовищі.
– Однак, була ж перерва в такому
активному спортивному житті на
нашій базі?
– Так, з розвалом СРСР і початком

З ЮВІЛЕЄМ!!!

будівництва в Україні капіталізму
все заглохло... І тільки починаючи з
1998 року ми почали відроджувати ці
традиції. Нас підтримав ректорат
ЗДІА. Обласне управління з питань
фізичної культури та спорту оцінило
наші можливості для проведення
рівневих спортивних змагань. Звернув
увагу
на
спортивно-оздоровчий
комплекс ЗДІА навіть Київ, а зокрема,
федерації
гандболу,
баскетболу...
Часто
проводилися
молодіжні
турніри з ігрових видів спорту.
– Чим примітний серпень 2012?
– А в цьому році вперше до нас
звернулися з пропозицією провести
турнір іншого роду. Побувавши на

24 липня, в самий розпал літа, відзначив свій
60-річний ювілей наш колега – головний інженер
АГЧ ЗДІА Олександр Анатолійович ЛИСЕНКО.
Вітаючи його з цією подією, ми хотіли б
коротенько ознайомити колектив з біографією цієї
чудової людини. Ювіляр народився 24 липня 1952
року у Запоріжжі. Навчався з 1959 по 1969 роки в
ЗОШ №50. У тому ж 1969-му році Саша Лисенко
вступив до Запорізької філії ДМетІ, яку й закінчив
у 1974-му році, здобувши вищу освіту за фахом
інженера електронної техніки.
Згідно з розподілом новоспечений фахівець був
направлений у далекий Івано-Франківськ майстром
на завод «Позитрон».
Повернувшись до Запоріжжя, О.А. Лисенко
працював на Запорізькому заводі напівпровідникових приладів аж до призову до лав Радянської Армії... Доля знову надала
Саші шанс побачити дуже далекий, красивий край – перлину заповідного
Забайкалля. Йому довелося служити артилеристом у Читинській області!
Повернувшись у рідне місто, Олександр Анатолійович працював з 1976 до
1998 року на своєму ЗЗНП, потім був переведений старшим інженером в ОКБ
ПО «Гамма», де отримав кваліфікацію інженера-конструктора.
1993-й рік... Олександр Анатолійовіч – знову студент ЗІІ-ЗДІА. Ювіляр
отримав другу вищу освіту на факультеті післядипломної освіти і
кваліфікацію менеджера-управлінця. Починаючи з 1999 року Олександр
Анатолійович Лисенко віддає свій професіоналізм, свою енергію, свої знання
і досвід інженерній академії! Він працював на посадах завідувача лабораторії
електроніки, головного енергетика і, нарешті, – головного інженера ЗДІА!

базі, заступник міського голови Юрій
Каптюх та голова Шевченківської
рай адміністрації Запоріжжя, до
речі, наш випускник Ігор Бірюков,
побачили рішення відразу всіх проблем майбутнього 16-го турніру
з волейболу для ветеранів спорту
«Кубок Хортиці»! Це й майданчики
для тренувань, і спортзал, і місця
для проживання команд. Наші
співробітники своїми силами й
за свої кошти приводять до ладу
майданчики, територію...
– Можете вже зараз сказати, які і
скільки команд виявили бажання взяти
участь в цьому турнірі?
– У ХVІ-му турнірі на Кубок
Хортиці візьмуть участь 19 команд.
Вони повністю займуть нашу базу і
невелику частину сусідньої бази ЗНУ.
Докладний репортаж, я сподіваюся,
можна буде прочитати у вересневому
випуску газети.
– Ну що ж, спасибі вам за розповідь
і – удачі!
16 серпня 2012 р.,
Н. Юсупова
Колеги одноголосно відзначають
його відданість обраній справі,
компетентність, прагнення бути
в курсі всіх інновацій у професії,
зібраність і точність. За всіма цими
діловими якостями ми бачимо
також людину душевну, дотепну,
винахідливу, вимогливу до себе та
підлеглих і дуже-дуже справедливу!
У житті Олександра Анатолійовича є не тільки робота, він
турботливий батько двох дочок,
уважний чоловік і... неперевершений рибалка, для якого рибна ловля
стала й великим захопленням, і чи
не найкращим відпочинком від
суворих і часом повних несподіванок
академічних буднів.
Побажаємо ж шановному ювілярові ще довгі роки залишатися
повним здоров’я, оптимізму, енергії!
Нехай на борту його життєвого
корабля поряд з ним перебувають
благополуччя, добробут, багатство,
родинне щастя і любов!
З ювілеєм Вас, шановний
Олександре Анатолійовичу!
Колектив ЗДІА

Будь яскравим! Ти – студент!

Студентські роки
– найяскравіший
період твого життя! А
наскільки яскравий,
повний подій – це
залежить саме від тебе!

Твоє
життя
може бути
твоїм проектом,
тим, що плануєш
і створюєш ти... Але
якщо ти цього не зробиш,
ви поміняєтеся з життям
місцями. І обробляти тебе
почне твоє життя...

Коли
готують суп,
у нього кидають
картоплю, моркву,
які там бовтаються,
поки суп варится.
Ти також можеш потрапити до
каструлі свого життя.
І бовтатися там... Не згодний?
Тоді приєднуйся до нас!!!

