ЗДІА ОФІЦІЙНО...

10 жовтня 2012 року відбулася визначна подія –
вручення сертифікатів іменних стипендій студентам
академії.
Ректор ЗДІА проф. Пожуєв В.І. привітав відмінників
навчання та урочисто відкрив зібрання. З нагоди
вручення сертифікатів іменних стипендій студентам
ЗДІА до академії завітав заступник міського голови
м. Запоріжжя Каптюх Юрій Володимирович, який
підкреслив, що міська влада розраховує на підтримку
молоді, відповів на запитання студентів та викладачів
та побажав подальших успіхів у навчанні, активного
студентського життя, любові й дружби.
За традицією першими отримали сертифікати
стипендіати Президента України – Лупол Дар’я
(МФ) і Мальцева Катерина (ФБВР); Верховної Ради

Державні символи... Здавалося
б, що нового можна сказати з такої
популярної теми? Виявилося, дуже і
дуже багато. У всякому разі, Круглий
стіл за темою «Державні символи
України» переконливо довів – тема
ця невичерпна, захоплююча й вельми
пізнавальна.
Круглий
стіл
проведено
за
ініціативи
та
силами
кафедри
українознавства. У якості доповідачів
були залучені студенти-першокурсники
кафедри ГЕ. Провела засідання
завідувач кафедри українознавста
Ірина Вікторівна Чернова, а почесними
гостями були проректор з НПР Зоя

України – Кубякіна Ольга (МФ) і Ткаченко Дар’я
(ФІЕТ); Кабінету міністрів України - Маркін В’ячеслав
(ФБВР). Cертифікат іменної стипендії Запорізької
обласної ради отримала Машко Наталія (ФБВР).
Сертифікат іменної стипендії Запорізької обласної
державної адміністрації отримала Дехтярук Катерина
(ФІЕТ).
Сертифікати іменних стипендій міського голови
м. Запоріжжя отримали: молодий вчений, кандидат
технічних наук, доцент кафедри «Автоматизованого
управління технологічними процесами» Барішенко
Олена Миколаївна та 80 обдарованих студентів
Запорізької державної інженерної академії.
Зі зворотним словом виступила Голова Студентського
самоврядування академії та заступник міського
молодіжного
мера,
студентка
5
курсу факультету енергетики та
енергозбереження Дехтярук Катерина,
яка висловила слова вдячності міській
владі за підтримку обдарованої молоді,
за розуміння проблем студентів,
залучення студентів до роботи у
Міській молодіжній раді.
Організаційно-виховний відділ
Фоторепортаж:
М.І. Ніколаєв і К. Біченко

Андріївна Ніконова та начальник
відділу Управління у справах дітей
Запорізькой міської ради.
Згідно зі ст.20 Конституції України
«державними символами України є
Державний Прапор, Державний Герб
і Державний Гімн України». Тому
засідання Круглого столу цілком
доречно почалося з державного гімну
України, а завершилося відеороликом
про нашу академію.
Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією слайдів та
відеоряду, присвяченим історії, створенню та сучасному стану прапора,
малого герба і гімна України, а також
прапорів деяких європейських держав.
На нашу думку, подібні заходи
можна з успіхом проводити не тільки
на першому курсі, але й для студентів
2-го, 3-го курсів під час деканської
години. Говорячи про патріотичне
виховання, ми можемо й повинні
підтверджувати
свої
педагогічні
зусилля пам’ятними видовищними
заходами.

Студентський простір

8 жовтня 2012 року пройшов вузівський огляд-конкурс на
кращу квартиру, кімнату гуртожитків ЗДІА-2012. Комісія, яку
очолив ректор академії професор Пожуєв Володимир Іванович,
визначила переможців та номінантів конкурсу.
З метою поліпшення умов навчання, побуту, відпочинку
студентів, які мешкають у гуртожитках академії, дотримання
ними правил проживання та відповідального ставлення до
майна гуртожитків, на підставі “Положення про огляд-конкурс
на кращу квартиру, кімнату гуртожитків” у ЗДІА завершився
огляд-конкурс на кращу квартиру, кімнату гуртожитків ЗДІА.
До складу комісії, яка проводила огляд, увійшли: ректор ЗДІА
В.І. Пожуєв, Пазюк М.Ю. – проректор з НПР , Ніконова З.А. проректор з НПР, Лисенко О.А. – головний інженер, Воденніков
С.А. – декан МФ, Чепрасов О.І. – декан ФЕЕ, Банах В.А. – декан
ФБВР, Пожуєв А.В. – декан ФІЕТ, Глущевський В.В. – декан
ФЕУ, Марті І.В. – начальник ОВВ, Рибальченко Л.І. – заступник
завідувача ЖВК, Машко Н. – голова Ради гуртожитків, Назаров
Г. – в.о.голови проф. студ., асп. та докторантів ЗДІА, Дехтярук
К. – Президент студ. Сенату, Разумов О.Д. – начальник відділу
охорони, Лисенко О.І. – завідувач ЖВК.
Враховуючи пропозиції студентської Ради гуртожитків,
Студентського сенату, профкому студентів, аспірантів та
докторантів ЗДІА, комісія визначила переможців.
Кращі квартири
гуртожитку №2

Кращі квартири, в яких
мешкають студенти-іноземці

І місце – квартира 13 (ФЕЕ),
староста Коробка Ольга, ТЕ-09-3;
ІІ місце – квартира 28 (ФІЕТ),
староста Поступальська Поліна,
АТП-10-1;
ІІІ місце – квартира 31 (ФЕУ),
Мороз Тетяна, ОА-11-1.

– кімната 18/4, Лахбіль Валід
(Марокко), БУД-09-2
– кімната 18/6 Месснауі Мохамед
Алі (Марокко), БУД-11-1; Бенреззуг
Юнес (Марокко) БУД-09-2.

Кращі кімнати
гуртожитку №2

Номінантами стали
квартири та кімнати, які
кілька років поспіль показали
відмінни результати

І місце
– кімната 27/6, Заслона Ірина,
ЕК-10-1, Сириця Анастасія, ЕК-12-1;
–
кімната
15/3,
В’юнова
Олександра,
БУД-10-1,
Заікіна
Марія, ВР-09-1.
ІІ місце
– кімната 21/6, Коваленко Юлія та
КоваленкоЛілія, ТЕ-09-2;
– кімната кімната 6/2, Платонова
Наталія,
МБ-12м
Вальченко
Катерина, МБ-12с;
ІІІ місце
– кімната 4/7, Юденко Руслан,
ОНС-09-1, Носенко Рома, МЕТ-10-1.

– квартира 15 ФБВР, староста
Гришакова Яна, БУД-09-1;
–
квартира
21
ФІЕТ,
староста Василевська Юлія, ЕС-091;
–
квартира
8
МФ,
староста Пастернак Вікторія, ТЕ-121;
– кімната 15/1 Гришакова Яна,
БУД-09-1; Машко Наталія, МБГ12с;
– кімната 30/7 Водвуд Роман і
Сергій, ЕК-12м;
– кімната 21/7 Василевська Юлія,
ЕС-09-1, Стародуб Марія, М-12м.

Нагородження переможців
відбудеться
15 листопада 2012 року
на урочистостях
до Дня студента.

КОЛЕКТИВ PORT ARTE
ОТРИМАВ ПОДЯКУ
ВІД МЕРІЇ
15 жовтня у Великому залі
міськвиконкому колективу
студентського центру
мистецтв Port Arte ЗДІА
мером нашого міста
О.Ч. Сіном було вручено лист
подяки за активну участь в
підготовці
та проведенні заходів,
присвячених
Дню міста-2012.

