Небезпечний поворот
Хто з нас хоча б один раз не порушував Правила дорожнього руху? Не там перейшов
вулицю, не пропустив пішохода, проїхав під «цеглину»?
Якщо серед вас такі знайдуться, то ця стаття — не для них, і не про них. Основна
ж маса наших співвітчизників випадково чи навмисно, але ПДР все ж порушують.
Чому?..

Курйози на дорозі...

Країна в нас велика, доріг багато і дурнів, як завжди, вистачає...

Сьогодні кожне порушення загрожує вилитися у
трагедію. Водії транспортних монстрів, змагаючись
на дорогах у силі та швидкості своїх улюбленців,
часто так захоплюються, що просто не встигають
помічати інших учасників руху. І ось парадокс:
спіймані, що називається, на гарячому, такі водії
так обурюються, так сердяться на патрульних
ДАІ, ніби ущемили їх особисту гідність, особисто образили! Розповідати про
це всім знайомим, а часто і незнайомим, водії вважають не просто несоромно
— природно! Чому ж порушення ПДР у нас вважається мало не гідністю?
Причин, за якими ми порушуємо ПДР, дуже багато, але жодна з них не
виправдовує порушення. В жодній країні світу недотримання ПДР не
вважається доблестю — у багатьох країнах порушувати Правила навіть не
приходить у голову! І якщо ми хочемо вважати себе людьми цивілізовани-ми,
давайте робити так, як це роблять у цивілізованих країнах! Менталітет
— менталітетом, але... Країна в нас велика, доріг багато і дурнів, як
завжди, вистачає. І переробити їх у законослухняних водіїв не так просто,
як жителів «малятка Скандинавії» або «бабусі-Європи». А потрібно ж
небагато. Як у культурі поведінки: вітатися, говорити «будь ласка», їсти
столовими приборами, так і в культурі водіння: не підрізати, не випивати,
не порушувати ПДР, пропускати пішоходів. Адже стали ж уже пристібатися
ременями безпеки, дітей перевозити в спеціальних кріслах. Може, і підрізати
скоро стане поганим тоном. А там, дивись, і в нетверезому вигляді за кермо
перестанемо сідати.

Вдарили автопробігом...
• 14 листопада, рано-вранці біля будівлі управління ДАІ Запорізької області
було багатолюдно. Тут зібралися на автопробіг ті, кому не байдужа безпека
на дорогах. У рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху, який
проходив з 12 по 18 листопада, по центральному проспекту пройшов автопробіг.
У його складі працівники ДАІ на авто і мотоциклах, байкери, клуб ретроавтомобилей «Фаетон», підлітки з підшефної Вольянскої школи-інтернату та
журналісти. За словами начальника обласного ДАІ Віталія Горькова, мета
автопробігу — у черговий раз привернути увагу як водіїв, так і пішоходів
до необхідності дотримуватися правил дорожнього руху, зупинити втрати
«дорожньої війни».
Родзинкою автопробігу стали два автомобілі. Одна машина, яку “пригнали”
з Німеччини і реставрували фахівці клубу ретро-автомобилів «Фаетон»
— справжня машина німецьких поліцейських. Друга — машина радянських
міліціонерів 1965 року випуску — так звана в народі «канарка”.
– Машина була реставрована, всі механізми в ній, її оснащення повністю
відповідають автомобілю, на якому 40 років тому несли службу радянські
міліціонери. Навіть водій авто сьогодні у формі міліції тих часів, – розповів
президент клубу ретро-автомобілів «Фаетон» Дмитро Позняк.
Наприкінці заходу підшефних підлітків співробітники ДАІ відвезли
в музей, куди їх з радістю запросив Дмитро Позняк. Ось де очі хлопчиків

Наші водії порушують правила на
кожному кроці!
• Кожен другий за кермом роз-мовляє
по мобільному.
• Хтось взагалі не тримає кермо лускає насіння!
• Інший тримає на колінах ноут-бук
і працює із ним...
• Жінка-водій додумалась, стоячи в
заторі, фарбувати собі нігті. Смішно?
Адже через неуважність вона могла
врізатися в іншу машину чи збити
пішохода.
• А як вам подобається це? З’ясувалося, в Англії та Шотландії
відмова від включення поворотників
є фірмовою «фішкою» гомосексуалів!
Схоже, і по наших дорогах їздять
виключно представники нетрадиційної орієнтації...

вдруге (після автопробігу) загорілися
по-справжньому.
У
величезному
му-зеї під одним дахом було все: від
старого автомата з газованою водою
до справжньої зброї, від велосипедів і
дитячих машинок до авто з легендарних
«Операція «И», «Кавказька полонянка»
і бойових машин радянської армії.
Не залишились осторонь...
• З 12 по 18 листопада по усій
Україні, і в Запоріжжі зокрема,
проводився Всеукраїнський тиждень
безпеки дорожнього руху.
• У межах Тижня 12 листопада
для студентів ФБВР ЗДІА проведено
лекцію-бесіду на тему «Безпека
на дорогах залежить від кожного»
старшим інспектором з профі-лактичної
роботи відділу ДАІ ЗМУ капітаном
міліції Володимиром Гараніннм та
інспектором з профілактичної роботи
відділу капітаном міліції Олександром
Швецом.
Цей Тиждень завершився Всесвітнім
днем пам’яті жертв дорожньотранспортних подій…
Підготовлено відділом реклами

Студентський простір
17 листопада має особливе значення
для студентів всього світу, адже це —
Міжнародний день студента. Це свято
зближує та об’єднує молодих людей
усього світу, бо це, насамперед, день
студентської солідарності, що не має меж
та кордонів.
Ідея створення міжнародного об’єднання студентської молоді зародилася
в Європі
наприкінці
XIX століття.
У 1893 році в Женеві був скликаний
Міжнародний конгрес студентів-соціалістів, що прийняв рішення: установити
і розвивати зв’язки між студентами
різних країн. Істотний вплив на розвиток
студентського руху мали трагічні події
осені 1939 року в Чехословаччині. Тоді
17 листопада тисячі студентів міста
Праги та їхніх викладачів заповнили
вулиці
міста,
протестуючи
проти
гітлерівської окупації, але вони були
арештовані
німецько-фашистською
владою і розстріляні, або відправлені
в концтабори.
Міжнародний
день
студентів був заснований у 1941 році
в Лондоні на світлу пам’ять загиблих
студентів Чехословаччини.

Студент – це не звання, не
становище – це стан душі. У житті
людини, яка стала студентом з’являються такі поняття як сесія,
заліки, іспити, курсовий проект,
дипломний проект, ректор, декан і
безліч інших студентських понять.
З часом до всього звикаєш і здається,
що бути студентом набагато прості-ше,
аніж бути школярем. Але... Якщо
тобі, студент, вистачить кмітливості,
наполегливості, почуття гумору та,
вибачте, пофігізму... Для початку трохи
теорії. Напевно вам знайомий термін
«пофігізм»? На відміну від байдужості
пофігізм – це РОЗУМНИЙ ВИБІР не
надавати значення будь-яким речам. І
керує ним вже свідома частина людини.
Явище пофігізму набуло широкого
поширення,
його
вже
встигли
поділити на окремі ступені. На
да-ний момент розрізняють такі види
пофігізму як: • повний пофігізм, •
агресивний, • відносний, •розумний,
•прихований. Про прояви пофігізму,
а також про особливу «студентську
породу» — «халявщик здатний» пропонуємо вам читати у грудневому
випуску газети.

Зі святом вас, друзі!

Квест (з англ. quest — пошук, сінонім – аdventure пригоди) — це нова
популярна в світі спортивно-інтелектуальна командна гра, мета якої
— швидше та якісніше від інших команд дістатися фінішу, виконуючи
в процесі різні інтелектуальні та спортивні «примхи» організаторів.
На старті кожній команді (кількість осіб в одній команді, зазвичай,
від 4 до 6) видається загадка (на аркуші паперу, наприклад), де
зашифроване конкретне місце, до якого команді необхідно добратися.
На цьому місці чергує представник організаторів. Він дає командам, які
відгадали загадку і прибули до вказаного пункту, якесь нове завдання,
після успішного виконання котрого команді дістається чергова загадка —
і так далі. Зазвичай, кількість таких етапів становить від 5 до 10-ти. Щоб
дістатися фінішу, необхідно правильно відгадати всі зашифровані місця,
швидко і правильно виконати на них завдання організаторів і зробити це
швидше за інші команди. Можна взяти додаткову підказку, але у такому
разі на команду накладаються штрафні хвилини. Проте, неправильно
відгадана загадка і прибуття до хибного пункту, фактично, позбавляє
шансу на перемогу, тому ризикувати потрібно розумно. Перемагає
команда, яка найшвидше бігає і найменше помиляється із завданнями. Це
основна суть, проте існує багато варіантів. Тут залежить вже від фантазії
організаторів. Обмежень немає.

27 жовтня Студентський сенат ФБВР і Сенат
ЗДІА провели на о. Хортиця спортивно
інтелектуальну гру КВЕСТ. У грі взяли
участь вісім команд нашої академії та
запрошена команда ЗНТУ.
Зранку організатори зібрались на о.
Хортиця, де почали інтенсивну підготовку
до гри. Їх не злякав ні дощ напередодні, ні
те, що треба рано прокидатися у суботу,
ні холодна погода. О10.00 на місці старту
почали збиратися команди.
На гравців чекали цікаві, дуже
несподівані завдання, які вони виконували з легкістю та ентузіазмом.
Під час гри команди показали спортивну
підготовку,
проявили
спритність,
ви-нахідливість, кмітливість. Студенти
виконували спортивні, інтелектуальні,
розважальні та фото завдання.
При визначенні переможців головним
критерієм був термін, протягом якого
проходила гра. Таким чином перемогли
команди:
I місце – команда «Очаровашки», з
часом 2 години 13 хв.
II місце – команда «Ми», з часом 2
години 22 хв.

III місце – команда «Сергей Сивоха», з
часом 2 години 29 хв.
IV місце – команда «Газ-21 «Победа»
», з часом 2 години 30 хв.
У фотоконкурсі перемогла команда
«Ether Fly».
Переможці отримали солодкі призи,
призи від спонсорів гри: «Лазерні війни»
“Клуб М83”», Анти-кафе «Бочка мёду»,
РОЛА-КОЛО – народні катання на
роликах.
Дякуємо за підтримку Студ. сенату
ЗДІА, профкому студентів, аспірантів
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