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ЗДІА ОФІЦІЙНО...
6
вересня
відбулося
перше
в
новому
навчальному
році
засідання Вченої ради ЗДІА. Згідно з традицією, ця подія розпочалася з низки
приємностей. А саме:
• диплом доктора наук вручено Василю Івановичу Доненку (каф. МБГ);
• атестат доцента вручений Головень Ользі Володимирівні (каф. ЕК);
• атестат доцента вручений Луценку Вадиму Юрійовичу (каф. фізики).
З нагоди ювілею Почесні грамоти обласного управління освіти за
багаторічну плідну працю на ниві освіти отримали:
• Надія Тихонівна Пастушенко, спеціаліст вищої категорії НВ;
• Віктор Григорович Аносов, доцент каф. МЧ.
Далі засідання проходило за порядком денним. Про результата ректорських
контрольних робіт у II семестрі 2011-2012 навчального року доповідав
перший проректор Є. Я. Швець. Також Євген Якович інформував присутніх
про:
• додаткові зміни Державних вимог до акредитації напрямків підготовки
спеціальностей та ВНЗ;
• впровадження форм нових бланків, затверджених МОНМСУ наказом №
384 від 29.03.2012р. «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів
у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації»;
• викладання лекцій асистентами в 2012-2013 навчальному році; про
внесення змін до робочих навчальних планів;
• затвердження нового навчального плану згідно з новими стандартами

напряму «Металургія»;
• керівництво дипломними проектами асистентами
у 2012 – 2013 навчальному році;
• затвердження плану організації навчального
процесу на 2012-2013 навчальний рік.
Про затвердження плану організаційно-виховної
роботи на 2012-2013 навчальний рік доповідала
проректор з НПР Зоя Андріївна Ніконова.
Про затвердження наукових шкіл ЗДІА доповідав
проректор з НПР М. Ю. Пазюк. Також Михайло
Юрійович доповідав про наступне:

• відрахування аспірантів; про висунення кандидатів
на стипендію Президента України;
• видання збірника наукових праць «Гуманітарний
вісник ЗДІА», № 51;
• зарахування до аспірантури; про заміну наукових
керівників; про переривання навчання в аспірантурі.
Зі стислим змістом нових законів, які були прийняті
Верховною Радою України, ознайомила присутніх зав.
кафедри менеджменту Валентина Григорівна Воронкова.
Завершив перелік питань засідання Вченої ради зав.
кафедри МКМ Іван Федорович
Червоний інформацією про
підтримку подання комплекту
підручників
на
здобуття
Державної премії України в
галузі науки і техніки.
Фоторепортаж –
М. Ніколаєв.
Матеріал підготовлено
редактором газети “Академія”
Н. Юсуповою

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
Шановний
Германе Олександровичу!
Дозвольте привітати Вас з
ювілейною датою – 75-річчям від
дня народження. Цю знаменну
подію в житті Ви зустрічаєте повним
енергії,
творчого
потенціалу,
лю-бові до праці..
Ваша
біографія,
трудова
і
на-укова діяльність є прикладом
великої любові до життя, до своєї
справи. Ваша багаторічна праця
на факультеті, добротні знання,
притаманна
енергія
створили

Вам репутацію кваліфікованого,
доброзичливого викладача. Ваша
інтелігентність, висока культура і
освіченість заслуговують на повагу
колег та є взірцем для молоді.
Вітаючи з ювілеєм, зичимо Вам
міцного здоров’я, щастя і творчого
натхнення. Нехай щиро сіється
добром і достатком Ваша життєва
нива, наповнюються благополуччям
Ваше сьогодення та майбутнє, здійснюються усі Ваші заповітні мрії!
Ректорат,
профспілка, колектив ЗДІА

