Академічний простір
15 листопада 2012 року відбулися урочистості з нагоди Дня студента,
де грамотами та цінними подарунками нагороджені студентипереможці вузівського туру-конкурсу «Студент року-2012», «Краща
академічна група», огляду-конкурсу студентського гуртожитку на
кращу квартиру-кімнату та лідери студентського самоврядування.
За успіхи у навчанні, активну участь у громадському житті академії, району
та Запоріжжя, вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування та
з нагоди Дня студента грамотами Ленінської райадміністрації нагороджені
лідери студентського самоврядування ЗДІА. Грамоти вручив заступник
голови районної адміністрації Запорізької міськради по Ленінському району
Віталій Володимирович Гриценко.
За активну участь
у роботі первинної
профспілкової
організації ЗДІА та з
нагоди Міжнародного
Дня студентів Грамоти
Президії Запорізького
обкому
профспілки
працівників
освіти
і
науки
України
отримали:
• Апухтіна Ольга,
МН-12с; • Гавриленко
Альона, ЕП-12-1м.
• Грамоти вручив голова профкому ЗДІА Володимир Петрович Падалка.
З нагоди Дня студента грамотами та цінними подарунками нагороджені
студенти-переможці вузівського туру-конкурсу «Студент року-2012»,
«Краща академічна група», огляду-конкурсу студентського гуртожитку на
кращу квартиру-кімнату та лідери студентського самоврядування, а це:
1. Переможець обласного туру-конкурсу «Студент року-2012» у номінації
«Лідер студентського самоврядування», переможець вузівського туру
конкурсу у номінації «Студент-суспільний діяч року» Катерина Дехтярук,
ТЕ-12-1м.
2. Переможець обласного та вузівського туру конкурсу «Студент року
-2012» у номінації «Студент-науковець року» Дмитро Середа, МЕТ-09-4.
3. Переможці вузівського туру-конкурсу «Студент року-2012»:
• «Студент - староста року» Міщенко Владислав, ТЕ-09-3.
• «Студент - артист року» Руденков Олександр, МН-12-1с.
• «Студент - спортсмен року» Покида Ольга, МЕТ-10-1.
• «Студент - правоохоронець року» Захода Олександр, МН-09-1.
• «Студентська сім’я року» Кір’янова Ірина, ОА-09-1 і Кір’янов Євген,
МЕТ-10-1з.
4. За перемогу у номінації «Кращий студент року-2012» серед іноземних
студентів» грамотою та цінним подарунком нагороджений ФБВР Лахбіл
Валід, БУД-09-2 (Марокко).
5. За І місце у вузівському конкурсі “Краща академічна група-2012”
грамотою та цінними подарунками нагороджені студенти групи СП-09-1
(староста Ткаченко Дар’я).
6. У міському конкурсі на «Кращий студентський гуртожиток» гуртожиток
№2 ЗДІА переміг у номінації «ЗАКОН І ПОРЯДОК».
7. За І місце у огляді-конкурсі студентських гуртожитків грамотами
нагороджені старости квартир та мешканці кімнат-переможців:
- квартира 13 факультету енергетики та енергозбереження, староста
Коробка Ольга Валентинівна ТЕ-09-3; - кімната 27/6 Заслона І. І. ЕК-10-1,
Сириця А. І. ЕК-12-1; - кімната 15/3 В’юнова О. В. БУД-10-1, Заікіна М. Ю.
ВР-09-1.
8. Грамотами нагородженні студенти-іноземці, які мешкають у кімнатах
18/4 та 18/6, що перемогли у огляді-конкурсі студентських гуртожитків ЗДІА:
- Лахбіль Валід БУД-09-2, Месснауі Мохамед Алі, БУД-1-11, Бенреззуг Юнес,
БУД-09-2 (Марокко).
Запальні танці, веселі пісні, студентські жарти створили незабутню
атмосферу в залі, додали позитивних емоцій, стали гарним завершенням
святкового дня в академії. (Колаж на с10).

З 8 по 10 листопада 2012 року у
виставковому центрі «КОЗАК-Палац»
проходив «ЯРМАРОК ОСВІТИ». Цей
захід у цьому році нічим не відрізнявся
від попередніх років, на жаль... Учасники
до моменту урочистого відкриття вже
поспілкувалися, від нудьги, між собою,
обмінялися
наочними
матеріалами,
поскаржилися на інертність абітурієнтів
та їх батьків останніми роками… Заради
справедливості зазначу, що відсутність
відвідувачів анітрохи не позначилася на
якості підготовки учасників. І, повірте,
подивитися-таки було на що!
У заході взяли участь понад 60
учасників. Це ВНЗ різних рівнів
акредитації,
заклади
професійнотехнічної освіти, бізнес-школи, освітні
агенції, навчальні центри, а також заклади
дитячого та позашкільного виховання із
Запоріжжя, Мелітополя, Харкова, Одеси,
Києва, а також країн Чехії, Польщі,
Франції, Республіки Мальти...
Стенд ЗДІА займав одне з найбільш

помітних і вигідних місць у холі Козакпалацу. Протягом усієї роботи виставки
там демонструвалися відеоролики, які
були присвячені умовам навчання в
академії, спеціальностям і напрямам
навчання, інфраструктурі нашого ВНЗ,
можливості для майбутніх студентів
реалізувати свої плани та амбіції...
ПТУ під час виставки презентували
колекції одягу та взуття власного
виготовлення, проводили яскраві майстеркласи… Учасники презентаційних програм
з повною віддачею демонстрували свої
вміння, навички і таланти.
Перші два дні роботи виставки не
порадували учасників занадто великою
активністю
відвідувачів
і
їхньою
кількістю. Можливо, час змінити формат
проведення найбільшого запорізького
форуму абітурієнтів, спираючись на більш
сучасні моделі роботи з молоддю?.. Як
свідчить латинське прислів’я, аut viam
inveniam aut ipse facit… Або знайду
дорогу, або прокладу її сам!!!

Підготовлено
Відділом реклами ЗДІА

Студентський простір
З 16 по 23 листопада 2012 року в
академії проходив фестиваль мистецтв
першокурсників
«ДЕБЮТ-2012»,
який
проводив Cтудентський центр мистецтв
Port Arte. Усі факультети виступили
успішно!
За підсумками кращі учасники були
нагороджені грамотами та цінними
подарунками!
Відбулася довгоочікувана подія – нарешті вручено жадану нагороду!
Гран-При-2012 фестиваля отримав ФЕЕ!
Призові місця факультетів розподілилися таким чином:
• визнаний гідним першого місця ФБВР; • друге місце посів ФІЕТ;
• третє місце розподілили між собою МФ та ФЕУ.
Народилися нові зірки ЗДІА!
Заступник директора Port Arte
Іван КРАВЧЕНКО

Таланти стукаються
в наші двері!
У нинішньому році на святі з нагоди
Всесвітнього дня студентів у «інженерці»
вперше побували старшокласники, завідувач територіальним відділом освіти, молоді
та спорту
управління освіти і науки
Запорізької міськради у Заводському районі Наталія Миколаївна Шаповалова та
директор Запорізького навчально-виховного комплексу №67 Олена Євгенівна Малиш.
За подробицями цього нововведення ми звернулися до декана МФ й голови Ради
деканів ЗДІА Сергія Анатолійовича Воденнікова. І ось що ми почули...
«Із Заводською районною адміністрацією, – розповів Сергій Анатолійович, – ми
тісно співпрацюємо вже три роки поспіль. Така співпраця мені здається взаємно
цікавою, в усякому разі в ній зацікавлені і Заводська райадміністрація, і районний
департамент освіти і науки, які курують цей проект.
Як відомо, Металургійний факультет, завдяки такій співпраці, вже не вперше
відзначає випускні вечори для своїх студентів у ПК Металургів. У минулому
навчальному році ми провели у новому форматі (за участю артистів – студентів
МФ) День відкритих дверей для школярів Заводського району та отримали прекрасні
відгуки. І запрошення у відповідь не змусило себе чекати. Спільно із заступником
голови Заводської райадміністрації цієї осені я взяв участь у святкуванні Дня знань в
ЗОШ № 75.
А ось на студентське свято ми вже запросили не лише старшокласників 75-ої школи,
але і 67-ої школи – нині це Запорізький навчально-виховний комплекс з виробничим
навчанням. Я вважаю ці навчальні комплекси для нас базовими, оскільки більшість
інших шкіл району мають, швидше, гуманітарну спрямованість. Адміністрації шкіл
дуже сумлінно поставилися до цього спільного заходу. Квитки (а ми виділили цілих
60!) на нашу церемонію були своєрідною нагородою школярам за відмінне навчання,
за активну участь у заходах школи та району... Ну і головний критерій, – це бажання
вчитися далі, бажано у нас на МФ, і серйозне ставлення до такого рішення.
Сказати, що школярі та їх учителі залишилися дуже задоволені – це нічого не
сказати. Наші гости побачили на сцені своїх товаришів, своїх колишніх вихованців,
які якнайкраще проявили себе. І до, і після свята молодь активно спілкувалася між
собою. І, як пізніше виявилось, квитків на усіх не вистачило — число тих, хто бажав
потрапити на свято в «інженерку», склало приблизно 250-300 осібвік! Наші друзі тепер
просять запросити їх на новорічне свято.
Під час обговорення підсумків події завідувач територіальним відділом освіти
Наталія Миколаївна Шаповалова висловила ідею про те, що й районна система
освіти в майбутньому відзначатиме своїх колишніх вихованців-наших студентів.
Відбулося й попереднє обговорення проекту заснування заохочення з боку Заводської
райадміністрації студентам МФ, які мешкають у Заводському районі...
Що стосується вражень від концерту, то, як справедливо висловилася Наталія
Миколаївна, «зірочки» — артисти, танцюристи, співаки, яким потрібна сцена, глядацькі
враження — у Заводському районі є. І багато з них, так би мовити, без п’яти хвилин

абітурієнти, з радістю взяли б участь в
академічних святах. Не лише в «Дебюті»,
зрозуміло...
Підводячи риску під сказаним, Сергій
Анатолійович сказав так: «Таланти серед
шкільної молоді є. Вони стукаються в
наші двері — і ми їм відкриваємо»! У
сміливому експериментуванні з новими
формами профорієнтації, у більшій відкритості назустріч молоді, яка прагне
отримати освіту, — запорука нашого
подальшого та стабільного завтрашнього
дня!»
Бесіду провела редактор газети
«Академія» Н. Юсупова
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