ЗДІА ОФІЦІЙНО...
30 серпня 2012 року відбулися
загальні збори колективу ЗДІА,
на яких із доповіддю про
результати діяльності академії
у 2011/2012 н.р. та завдання на
новий навчальний рік виступив
ректор ЗДІА професор Володимир
Іванович Пожуєв .

Свою доповідь ректор академії
розпочав з підсумків вступної
кампанії, яка показала головне
— академії довіряють і академію
обирають абітурієнти та їх батьки.
Незважаючи
на
труднощі
цього періоду, ЗДІА виконала
держзамовлення
з
прийому
на перший курс. Ректор відзначив напружену роботу всієї
приймальної комісії, персонально
- відповідального секретаря доц.
М.В. Світанька, плідну роботу
багатьох завідувачів випускових
кафедр.
Діяльність ЗДІА отрима-ла
позитивну
оцінку
Міністерства
освіти
і
науки,
молоді та спорту України.
Так, експертними комісіями
МОНМС України при проведенні планових повторних
акредитаційних
експертиз
встановлено, що організація та
рівень підготовки випускників
усіх
освітньо-кваліфікаційних
рівнів у ЗДІА відповідають
вимогам державних стандартів.
Крім того, результати діяльності нашої академії отримали
визнання у рамках апробації
проекту «Національна система
рейтингового оцінювання ВНЗ»,
у якому взяли участь 229 ВНЗ
III-IV рівнів акредитації усіх форм
власності та підпорядкування.
Далі В.І. Пожуєв зупинився на
внутрішніх питаннях, серед яких:
• успішне проведення державної атестації без порушень
та у визначені терміни. ОКР
«Бакалавр» загалом здобули

1509
випускників,
«Спеціаліст»
–
1085
випускників,
«Магістр»
258
випускників;
• виконання науковцями академії 23
н ау к ов о - д о с л і д н и х
робіт, з яких 7 – за
тематичним планом
МОНМСУ. За перше
півріччя 2012 р. подано
9 заявок на видачу патентів і
отримано 9 патентів на корисні
моделі, у 2011 році видано 20
монографій та підручників, 480
статей;
• протягом минулого навчального року співробітника-ми
академії
та
випускниками
аспірантури ЗДІА захищено 13
кандидатських і 2 докторські
дисертації;
•
виконання колективом
АГЧ значного обсягу робіт, що
дозволило повністю і вчасно
підготувати матеріально-технічну
база академії до початку нового
навчального року;
• оформлення державного акта
на право постійного користування
земельною ділянкою площею
5 га на о. Хортиця під СОК
«Студентська Січ» та ін.
Як підкреслив Володимир
Іванович, фінансування академії з державного бюджету
залишається сталим, обсяг же
власних надходжень зменшився,
що зумовлено об’єктивними причинами.
Водночас постійно збільшуються видатки на ремонти,
комунальні послуги тощо. Тоді, як
деякі ВНЗ змушені брати кредит
для виплати заробітної плати,
ЗДІА
винайшла
можливість
виплатити у повному обсязі
зарплатню.
Ректор ЗДІА В.І. Пожуєв
за-певнив
у
безперебійності
виплати заробітної плати і в
подальшому.
Також В.І. Пожуєв констатував,
що всі пункти Колективного
договору ЗДІА у звітному році
повністю ви-конано. Завершуючи
свою
доповідь,
Володимир
Іванович висловив упевненість
в успішному функціонуванні

ЗДІА у подальшому, в тому, що
наші випускники й надалі будуть
отримувати найсучасніші знання
і навички, що дозволить їм бути
затребуваними на ринку праці
регіону.
Друге питання порядку денного
— підведення підсумків оглядуконкурсу серед кафедр з кращої
організації навчального процесу
у 2011-2012 році та з підготовки
до нового навчального року.
Серед випускових технічних
кафедр переможцями оглядуконкурсу стали:
• кафедра ПЗАС (зав. каф.
проф. Пожуєв В.І.) - 1 місце
• кафедра ФБМЕ (зав. каф.
проф. Швець Є.Я.) - 2 місце
• кафедра ПЦБ (зав. каф. проф.
Павлов І.Д.) - 3 місце.
У групі випускових економічних кафедр місця розподілені
таким чином:
• кафедра ЕП (зав. каф. проф.
Ткаченко А.М.) – 1 місце
• кафедра ОіА ( зав. каф. проф.
Макаренко А.П.) - 2 місце.
У групі загальноосвітніх та
загальноінженерних кафедр переможцями стали:
• кафедра ВПМ (зав. кафедри
проф. М.М. Пруденко) – 1 місце;
• на 2 місці — кафедра філософії
і політології (зав. каф. проф. В.С.
Калюжний).

Відповідно до отриманого
місця кафедри-переможці нагороджені премією з цільовим
призначенням коштів (на
придбання обладнання).

Матеріал підготовлено
помічником ректора
з навчальних питань
М.М. Турбою

Студентський простір
вавши при цьому тринадцять
золотих медалей, три срібних та чотири
бронзових медалі.
Хочеться особливо відзначити спортсменів-студентів нашого коледжу, які
перемогли в декількох видах спорту:
• Легка атлетика. Давиденко
Тетяна отримала три золотих медалі,
Семчишина Юлія та Калмиков Сергій
отримали по дві золотих медалі.
• В настільному тенісі відзначились майбутні електрометалурги, сталевари
та прокатники: Гаврилов Єгор, Вахрушева Олена та Макаренко Роман, які
посіли І місце.
• Показали себе найкращими наші студенти й в інтелектуальному виді
спорту – шахах, посівши І місце. Це Молчанов Олексій,
Абромян Артур та Білова Ірина.
• Крім того, команда коледжу посіла ІІ місце з
баскетболу та ІІІ місце – у змаганнях з гирьового спорту.
Студенти
Металургійного
коледжу
видрізнялися яскравою, кольоровою спортивною формою,
яку придбано завдяки спонсорській допомозі ВАТ
«Запоріжсталь».
Наша велика подяка адміністрації та профспілковому комітету заводу: «Ваша допомога завжди
стимулює студентів до вищих нагород та до ще більших
досягнень!»
Бажаємо нашим чемпіонам подальших перемог в
спорті та успіхів у навчанні.

		

Директор коледжу
В.Л. Самойлов

Агов! Привіт! Ну що? Ти ще не чув?
Незабаром розпочинаються вишівські та
«Кращий студент України» – системна конкурсна програма, покликана
регіональні етапи проведення «Кращого
студента України-2012». Саме ти виявити та надати імпульс до подальшого розвитку студентської молоді України
маєш унікальну можливість заявити як авангарду розвитку українського суспільства. Проходить від вишівських,
про себе на всю країну.
регіональних до всеукраїнського етапу.
Якщо ти розумний, активний, комунікабельний студент, маєш цікавий проект,
який давно мрієш представити всім, тоді «Кращий студент України» - саме
та програма, де ти зможеш себе проявити найкраще, показати свої таланти
та вміння в певній сфері, саме тому «Кращий студент України» надає тобі
можливість самому обрати цю сферу, тобто номінацію конкурсу.
У рамках конкурсу
«Кращий студент України» визначаються такі
номінації:
• Кращий студент України (комплексна характеристика);
• Кращий студент-аналітик; • Кращий студент-громадський
діяч; • Кращий студент-дизайнер; • Кращий студент-медійник;
• Кращий студент-науковець; • Кращий студент-програміст; •
Кращий студент-спортсмен.
Ти можеш взяти участь у одній або у кількох номінаціях
одразу, це вирішувати тільки тобі! Але, перш за все, потрібно
пройти обов’язкову, однак дуже просту онлайн-реєстрацію,
котра буде відкрита з 30.09!
Також фішкою цього року для номінації «Кращий
студент України» (комплексна характеристика) є виконання
соціального проекту «Три добрі справи» (необхідно зробити
соціально значимі 3 добрі справи для свого вишу, міста та
для того, кому це дійсно необхідно), а результат представити у
вигляді відео-ролика тривалістю до 3 хв.

Поспішай! Саме завдяки проекту «Кращий
студент України» ти можеш змінити своє
життя, розкритися по-іншому, показати хто ти є
насправді всім оточуючим і самому перевірити
свої можливості! Коли ж ще можна ризикувати
та пробувати себе в чомусь новому, якщо не в
студентські роки?
Тож не барися, реєструйся, візьми участь у
проекті і доведи, що саме ТИ — кращий!
Ми віримо в те, що плідна діяльність кожної
людини заслуговує на визнання та винагороду!
Тому й твоя участь у конкурсі не омине нашої
уваги. Зроби крок назустріч своїй мрії!
За довідками звертатися: (044) 529-13-75.
З питань медіа та партнерства: • бренд-менеджер
Віра Андріюк (097) 883 22 26, vira_andriyuk@ukr.

net brand-manager@studrespublika.com

З організаційних питань: • менеджер проектів
Ольга Коваленко (067) 234 01 94.

