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жовтЕНЬ

В примовклий сад відчинено вікно
В сумного серпня шелести останні.
Замріявсь дуб у білім кімоно,
Полатаному клаптями туману.
Обабіч нього стихлі ясени
В досвітній сон занурені по горло.
В незайманість цієї білизни
Найпершу позолоту ронять гордо.
Лише повільно із долин печаль
Повзе угору із туманом срібним,
Бо вже з небес сумні дощі
мрячать,
Розсипавшись над світлом
дрібно-дрібно.
Неначе у знайомому кіно,
Я жду на щось далеке, призабуте.
…В примовклий сад
відчинено вікно.
І вітру шум.
І шелестіння рути.
Микола Станович

ЗДІА ОФІЦІЙНО...
4 жовтня відбулось друге осіннє засідання Вченої ради академії, забарвлене
сумними, відповідно цій порі року, фарбами. З дня на день міносвіти «порадує»
країну новими правилами прийому. Про це у своїй доповіді «Про підсумки
прийому до академії» говорив ректор ЗДІА Володимир Іванович Пожуєв.
Приємні новини чекають тільки столичні та іже з ними VIP-ВНЗ. Детальніше
про перспективи майбутньої приймальної кампанії — в газеті «Сьогодні»
(http://www.segodnya.ua/ukraine/Pyat-novinok...). Текст проекта — http://
uchis.com.ua/2012/10/usloviia-priema-v-vuzy-2013.html
Далі з доповідями та повідомленнями
виступали члени Вченої ради:
•
Про результати підсумкового
контролю успішності студентів у
другому семестрі 2011-2012 н.р.
доповідав
перший
проректор
Є.Я. Швець. Також Євген Якович інформував присутніх про
корегування
робочих
навчальних
планів
зі
спеціальності
«Водопостачання та водовідведення»
та про порядок затвердження навчальної документації.
• Про представлення документів
для присвоєння вченого звання доцента каф. ОіА Меліховій Т. О. доповідав
вчений секретар В. П. Грицай. Вдруге про подання комплекту підручників
(серед авторського колективу якого є наші науковці В.І. Пожуєв, В.П. Грицай,
І.Ф. Червоний та В.І. Іващенко) на здобуття Державної премії України в
галузі науки і техніки та затвердження складу співавторів від ЗДІА також
інформував вчений секретар.
Після невеличкої перерви для голосування засідання було продовжене.
• Про роботу каф. ОНС із забезпечення якості підготовки фахівців звітував
завідувач кафедри Г.Б. Кожемякін.
• З кількох питань виступив проректор з НПР М.Ю. Пазюк: - звіт
За дорученням колективу ЗДІА,
ректорат,
профком і Рада ветеранів

ГАВРИША
Василя Степановича!

Ви є зразком духовної мудрості
та належите до тих людей, які самі
стають творцями своєї долі завдяки
постійній активності на життєвих і
творчих перегонах.
За змістовні досягнення у навчальній діяльності, вагомий внесок у
справу науково-технічного розвитку
регіону розпорядженням міського
голови Гавриш В.С. нагороджений
медаллю «За особистий внесок у
розвиток міста Запоріжжя». Бажаємо
вам багатьох років здоров’я, бадьорості, благополуччя та щастя!

докторантів; - зарахування до
аспірантури; - про заміну наукових
керівників
аспірантам;
про
прикріплення здобувачів до ЗДІА;
- про затвердження додаткової
програми до кандидатського іспиту;
- про відрахування аспірантів; - про
рекомендацію до видання навчальних
посібників з грифом МОНМСУ
та видання монографії. На цьому
порядок денний було вичерпано.
На засіданні була присутня
редактор газети «Академія»

ВІТАЄМО З ЗАХИСТОМ!

ТОМІЛОВА
Михайла Григоровича!

Майже третину свого життя Ви
присвятили академії, працюючи
на посаді завідувача лабораторії на
кафедрі електронних систем. Ви
були в числі перших, хто створював
кафедру, вкладали весь свій досвід,
знання та енергію в її становлення,
забезпечення роботи за новітніми
навчальними
та
науковими
на-прямками.
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
бадьорості, благополуччя, довгих
років життя, сповнених радощів і
добра!

Колектив ЗДІА вітає
директора Центру
безперервної освіти
Олену Миколаївну
МІХАЙЛУЦУ
з успішним захистом
кандидатської дисертації.
Науковий керівник —
А. В. Пожуєв.
Бажаємо подальших успіхів
у науковій діяльності.

