Ми та світ навколо нас...
академія «хлібом-сіллю», точніше
смачним гарячим обідом.
Після такої перерви ми розНезважаючи на несприятливі от наші мужні хлопці навіть виду не ділились. Частина нашої команди
погодні умови, ми все ж таки подали, що змерзли, – от що значить старшим
діточкам
вирішила
зібрались та відвідали перлину справжні чоловіки!
по-казати металургійне обладнання
нашого міста, колиску українського
Під час екскурсії нас заводили у на нашій кафедрі, крім того спрокозацтва – острів Хортиця.
курені-музеї, де ми могли побачити, бувати на практиці справжній
Як добре, що в нашому місті є як на той час облаштовували металургійний процес – прокатку
такий культурний заповідник, де кімнати. Потрапили ми навіть у заготовки. Друга частина нашої
можна весело та корисно провести діючу церкву на Січі. Діточки, і малі, команди супроводжувала малечу до
свій вільний час у хорошій компанії. і дорослі – помолились, поставили світу творчості.
От і ми вирішили запросити свічечки, наситились святинею і,
Надзвичайно щирі діти, так
наших маленьких друзів з дитячого вже благословенні, вирушили далі.
хо-четься, щоб у їх житті все
притулку «Надія» на невеличку
Отримали
задоволення
усі: склалося добре! А ми, в свою чергу,
екскурсію на Січ, де за легендою і дорослі, і малі від побаченого завжди раді бачити їх у стінах
обороняли рідний край відважні та почутого, але на цьому наша нашого навчального закладу. Нехай
козаки.
мандрівка не завершилася!
усі будуть здорові та щасливі!
***
Від щирого серця організували та
провели цей захід президент Сенату
МФ – Даша Лупол, Ганна Діханова,
Настя Лищенко, Ганна Очинська,
Артем Гирич, Маша Рожко, Антон
Проломов, Ганна Бойко, Павло
Щетінін, Сергій Удод, Альона й
Ганна Якименко...
Сенат особливо дякує всім
ви-кладачам МФ за матеріальну
під-тримку, ректору ЗДІА Пожуєву
Наші маленькі дівчатка, у яких
Далі ми вирішили продовжити В.І. за традиційну допомогу, голові
від прохолодного вітру тремтіли екскурсію, але вже не Хортицею, профбюро МФ Оксані Хтей, співнавіть хвостики зачисок, слухали а нашою рідною інженерною ака- робітникам столової нашої академії
з неймовірною увагою та ловили демією… Тут на нас чекала бойова (особливо Ю.В. Моргун) та О.А.
кожне слово з вуст екскурсовода. А команда нашого металургійного Лисенку, головному інженеру АГЧ,
фа-культету. А зустріла наших гостей за допомогу в організації події...

Свічка пам’яті,
яка не дає остигнути нашим серцям
Осіння пора багата не лише буйством фарб, урожаєм садів і безкраїх
полів нашої країни. Ще осінь приносить нам багато свят. Це грандіозне та
іскрометне свято «Дня міста», патріотично-урочистий, зі сльозами на очах
«День визволення Запоріжжя», пісенно-роздольний «День запорізького
козацтва», світлий, святий день – «Покрови Пресвятої Богородиці»...
Склалося так, що наше рідне місто було визволене від німецькофашистських загарбників якраз на Покриву Пресвятої Богородиці, тому для
наших городян 14 жовтня – це особливий день. У місті урочисто проводилося
багато заходів, присвячених живим і полеглим визволителям Запоріжжя. У
одному з таких заходів брали участь і студенти МФ ЗДІА.
За ініціативою Запорізької православної єпархії і особисто архієпископа
Луки 13 жовтня 2012 року було засвічено символічну «Свічку пам’яті». Вона
символізувала безперервність пам’яті поколінь: від героїчного покоління
Великої Вітчизняної – поколінню сучасної молоді, яка пам’ятає й свято
шанує подвиг своїх дідів і прадідів.
Найактивніші, свідоміші і небайдужі до життя студенти нашого
факультету: Лищенко Анастасія, Очинська Ганна, Бойко Ганна, Якименко
Ганна, а також студентські куратори
Рожко Марія і Проломов Антон
із студентами першого курсу, а це
Суров Артем, Сусяк Владислав,
Гузенко Микита, Гирич Артем,
Балиш Дмитро, Соляр Олександр,
Джамбов Віталій, Клясева Кристина,
Павловська Олена, Тищенко Дмитро,
Савельєва Олена, Одуд Сергій – взяли
участь в цій незабутній події. Хлопцям
і дівчатам дуже важливо пам’ятати

про подвиг їх предків під час Великої
Вітчизняної. І тут, на Алеї Слави
зібралося багато таких однодумців.
Після служби, проведеної Архієпископом Лукою численні присутні
склали кожнен свою свічку, як
частинку свого гарячого серця, в
один великий вогняний хрест.
Ганна ОЧИНСЬКА,
Анастасія ЛИЩЕНКО, МЕТ- 09 - 3
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Клубне життя

Черговий осінньо-зимовий сезон засідань “Філософського клубу ЗДІА” відкрито 28
вересня 2012 року. З доповіддю «Релігія, містика, естетика - культурологічні виміри»
виступив д.філос.н., проф., член клубу Мурашкін М.Г. (м. Дніпропетровськ).
Представляючи доповідача, завідувач кафедри філософії і політології, проф.
Калюжний Віктор Степанович підкреслив,
що запропонована тема засідання є
актуальною для сучасного українського
постатеістичного суспільства, яке переживає «релігійний ренесанс».
Презентуючи свою монографію «Религиозно-мистический и эстетический опыт:
линии сходства и различия», д.філос.н.,
проф., член клубу Мурашкін М.Г.
підкреслив, що він намагався приземлити
містичне в людині, яке пов’язане з 4-ма
особливими станами, визначеними ще в Упанішадах.
Особливо М.Г. Мурашкін зупинився
на психоаналітичному ракурсі релігійномістичного
й
естетичного
досвіду,
його
цілющих
властивостях,
що
супроводжуються творчими відкриттями
(формула бензолу була відкрита саме
так), звільненням від застарілих ідей,
ілюзій. Доповідач підкреслив, що святе
письмо різних релігій є символічним
і багатозначним, спрямованим не до
інтелекту, а до почуттєвого світу і тому
воно пробуджує від зомбованої однозначності, спонукає людину до творення нових
світів, в мистецтві зокрема.
Активну участь у дискусії взяли як постійні члени клубу, так і гості та студенти
ЗДІА. Терлецький В.М (проф.) та Паламарчук С.В. (доц. ЗІЕІТ) зупинилися на важливості
релігійно-містичного і естетичного в свідомості людини як фактору очищення і

24 жовтня відбулося друге у цьому навчальному році засідання
Клубу бухгалтерів і аудиторів (голова Клубу – заступник завідувача
кафедри ОіА Т.О. Меліхова). На засіданні з доповіддю виступив
начальник відділення НСПП у Запорізькій області С.І.Четвертак.
Становлення соціально – орієнтованої ринкової економіки
України, забезпечення її нормального функціонування передбачає
створення чіткого механізму соціально – трудових відносин та їх
ефективного регулювання.
Соціально – трудові відносини є ключовим елементом будь-якої
економічної системи, і являють собою комплекс взаємовідносин між
організаціями, що представляють інтереси найманих працівників,
об’єднаннями роботодавців та державними інституціями, що
пов’язані з використанням робочої сили та спрямовані на
за-безпечення високого рівня якості життя особистості, колективу
та суспільства в цілому.
Особливе місце в системі соціально-трудових відносин між
роботодавцем і найманими працівниками належить вирішенню
колективних трудових спорів (конфліктів).
У 1998 році відповідно до Положень ст. 15 Закону України “Про
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”,
Указом Президента України була утворена Національна служба
посередництва і примирення, як постійно діючий незалежний
державний орган, покликаний сприяти поліпшенню трудових
відносин та запобігати виникненню колективних трудових спорів
(конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх
вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів
(конфліктів).
У січні 2001 року було утворено відділення НСПП у Запорізькій
області. За час існування відділення Національної служби
по-середництва і примирення у Запорізькій області крок за
кроком набувало досвіду у своїй роботі щодо сприяння вирішенню

самовдосконалення особистості. Клемешин
О.К. (представник УАРС) підкреслив, що,
незважаючи на те, що релігія завжди була
мистецтвом омани, совість є неодмінною
її складовою, незамінною жодною іншою
духовною сферою. Проф. Калюжний
В.С. (ЗДІА) звернув увагу на важливість
подальшої розробки проблеми: з’ясувати
природу та спеціфічні особливості
містичних, релігійних змінених станів
свідомості; аналізувати парапсихологічне
супроводження змінених станів свідомості;
виявити відмінність змінених станів
свідомості від «нормальної» свідомості…
Участь у засіданні ФфК взяли проф.
Ніконова З.А. (проректор ЗДІА), Прохоров
П.В. (відділ у справах національностей і
релігій Запорізької облдержадміністраціі),
доц. Сепетий Д.П. (ЗДМУ), Гордійченко
В.В. (ЗНТУ), Литвинов В. (Руське
Православне
Коло),
поети
Лойко
С.І., Кисіль В.І., студенти, викладачі,
педагогічні працівники, представники
науково-технічної інтелігенції.
Своє захоплення естетичним досвідом
пісень і хореографії продемонстрували
талановиті студенти ЗДІА: Кубякіна
Єлизавета, Гурцька Моніка, Назаров Гліб,
Самойленко Лідія, Руденко Олександр.
Голова ФфК ЗДІА
доц. Г.П. Макушинська

колективних трудових спорів,
прогнозування та запобігання їх
виникненню, стабілізації соціально-трудових
відносин
на
підприємствах області.
Аналіз діяльності картини
колективних трудових спорів
(конфліктів) (далі КТС) як в
Україні, так і в Запорізькій області
засвідчує – що найбільш відносна
частка вимог КТС припадає на вимоги щодо виплати
нарахованої, але не виплаченої вчасно заробітної плати
(заборгованої заробітної плати).
Захист законом права на своєчасне одержання
винагороди за працю передбачається статтею 43
Конституції України. Стаття 22 основного закону
проголошує, що конституційні права гарантуються,
а отже гарантується і право на своєчасне одержання
винагороди за працю.
Правовий захист прав та інтересів найманих
працівників є актуальним, як з погляду забезпечення
основоположних прав людини, так і для створення умов
економічного розвитку держави.
Відповідне значення має практика виконання судових
рішень, комісії з трудових спорів, трудових арбітражів з
вирішення вищезазначених питань. Водночас, як показує
світова та вітчизняна практика, достатньо актуальними
і ефективними за своєю результативностю є примирні
процедури, які передбачені Законом України «Про порядок
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». У
цьому Законі визначається предмет і характер примирних
процедур.
(Продовження на с. 9)

