ЗДІА ОФІЦІЙНО...
ГРУДЕНЬ ЗИМУ ПОЧИНАЄ…
6 грудня відбулося чергове засідання Вченої ради ЗДІА. Дотримуючись
давньої традиції, ректор академії Володимир Іванович Пожуєв відкрив
засідання Вченої ради академії з приємних моментів.
Грамотою обласної ради за високий професіоналізм, багаторічну працю на ниві
освіти, сумлінне ставлення до своєї роботи, вагомий внесок у розвиток Запорізької
області та з нагоди 65-річчя нагороджений вчений секретар Вченої ради ЗДІА
професор Володимир Петрович Грицай.
Почесною грамотою Обласного
управління освіти за високий професіоналізм, багаторічну працю на ниві освіти та
з нагоди славного ювілею нагороджено професора Надію Кіндратівну Желябіну.
Атестат доцента вручений Юрію Володимировичу Курісу (каф. МЧМ),
дипломи кандидатів наук – Каріні Володимирівні Бєлоконь (каф. ОНС), Олексію
Геннадійовичу Кириченку (каф. МЧМ), Ользі Русланівні Бережній. (каф. МКМ)
Крім того, вручено Подяки за активну участь у проведенні Обласного конкурсу
для обдарованої молоді у галузі науки завідувачу кафедри філософії та політології
Віктору Степановичу Калюжному та завідувачу кафедри українознавства Ірині
Вікторівні Черновій.
За спортивні досягнення студентів ЗДІА у різних видах спорту нагороджений
завідувач кафедри фізичного виховання та спорту Олександр Миколайович
Кузьменко. Він також отримав нагородні кубки для переможців міжнародних,
обласних та міських змагань та спартакіад серед студентів у таких видах спорту, як
шашки, художня гімнастика та теніс.
Виконавчий комітет Запорізької міської ради нагородив гуртожиток ЗДІА
(голова студради гуртожитку Наталія Машко) цінним призом і Почесною
грамотою за перше місце у конкурсі на кращий студентський гуртожиток міста у
номінації «Закон і порядок».
Почесними грамотами, дипломами та сертифікатами нагороджені студенти –
науковці, громадські діячі: Дмитро Середа, Катерина Дехтярук, Наталія Машко,
Катерина Мальцева. На цьому церемонія вручення нагород була закінчена. Далі
засідання Вченої ради відбувалося згідно з порядком денним… А саме:
• Про результати рейтингування викладачів за підсумками 2011-2012 н.р. •
Про затвердження звітів про роботу кафедр у 2011-2012 н.р. • Про “Положення
про порядок проведення атестації в Запорізькій державній інженерній академії
працівників адміністративно-управлінського, адміністративно-господарського,
навчально-допоміжного, інженерно-технічного персоналу”. Доповіді першого
проректора Швеця Є.Я.
• Про підсумки виробничих практик та виконання заходів щодо підвищення
якості виробничої практики студентів. Доповідь проректора з НПР Пазюка М.Ю.
• Про роботу ФІЕТ із забезпечення якості підготовки фахівців. Доповідь декана
ФІЕТ Пожуєва А.В.
• Про представлення документів для присвоєння вченого звання Юрію
Вікторовичу Мосейку (каф. МЧМ) та Віктору Сергійовичу Остренку (каф. ЕС).
Доповідь вченого секретаря Грицая В.П.
• Про вибори директора ЗГеК. • Затвердження тем дисертаційних робіт та
наукових керівників. • Про рекомендацію до видання навчальних посібників з
грифом МОНМСУ та видання монографії Куріса Ю. В. «Обладнання та технології
переробки органовмісних джерел енергії» • Про видання збірника наукових
праць ЗДІА «Металургія», випуск 3(28) та видання збірника наукових праць
«Економічний вісник ЗДІА» № З. • Про прикріплення здобувача до ЗДІА. •
Була присутня Н. Юсупова. Коригування тем кандидатських дисертацій та заміна наукового керівника.
Доповіді проректора з НПР Пазюка М.Ю.
Фото — М. Ніколаєва
• Завершив роботу Вченої ради академії звіт вченого секретаря спецради В. П.
Фоторепортаж: Ніколаєв М.І. Грицая про роботу спецради.

ПРИЙШОВ. ПОБАЧИВ. ПЕРЕМІГ!

У № 10 за жовтень цього року в газеті «Академія» був
надрукований
анонс
Всеукраїнського
студентського
фотоконкурсу «Альма матер крізь об’єктив».

Щиро вітаємо студента гр. Буд-11-1 Данила САЙКОВА
з перемогою в номінації «Мій ВНЗ – моя історія»!!!
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ЗДІА ОФІЦІЙНО...

У своїй стислій за регламентом,
але змістовній доповіді професор
Пожуєв В.І. розповів присутнім
про виконання положень Статуту
ЗДІА та колективного договору;
показники ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів
через аспірантуру і докторантуру; стан забезпеченості навчального
процесу навчально-методичною літературою; ефективність
використання державного майна; дотримання законодавства у
сфері діяльності академії.
З виступами на трибуну виходили представники майже всіх
категорій працівників академії та структурних підрозділів:
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
теплоенергетики Яковлєва І.Г. зазначила, що випускові кафедри
здійснюють відповідальний, завершальний, етап підготовки
фахівців, на якому стикаються з певними труднощами, наприклад,
при організації виробничої та переддипломної практик,
працевлаштуванні випускників, упровадженні науково-дослідних
кафедральних розробок. У цій роботі кафедри завжди відчувають
підтримку ректорату і, особливо, ректора В.І. Пожуєва.
Професор Яковлєва І.Г. відзначила також організацію ректором
ефективної системи підготовки в академії наукових кадрів через
навчання в аспірантурі та докторантурі за 17 спеціальностями;
тільки у 2012 році співробітниками академії захищено 2 докторські
та 9 кандидатських дисертацій, протягом року 10 кандидатів
наук отримали вчене звання доцента. Це дуже високий показник
для ВНЗ. Делегат Яковлєва І.Г. запропонувала визнати роботу
професора Пожуєва В.І. на посаді ректора академії у 2012 році
задовільною.
З короткими повідомленнями про досягнення і проблеми у роботі
своїх колективів та з підтримкою пропозиції про визнання роботи
професора Пожуєва В.І. на посаді ректора академії у звітному
році задовільною виступили головний інженер АГЧ Лисенко О.А;
декан факультету економіки та управління доцент Глущевський
В.В.; член ради молодих вчених доцент кафедри АУТП Міняйло
Н.О.; головний лікар санаторію-профілакторію ЗДІА Радченко
О.В.; директор Запорізького металургійного коледжу ЗДІА доцент
Самойлов В.Л.; зав. кафедри гідроенергетики професор Волков
О.В.; проректор з НПР професор Ніконова З.А.; член профкому
академії доцент кафедри ЕП Севастьянов Р.В.; доц. кафедри ПЗАС
Полякова Н.П.; ст. викладач каф. МЧМ Позднякова О.А.
Заслухавши й обговоривши звіт проф. Пожуєва В.І. про результати
діяльності у 2012 році на посаді ректора ЗДІА Конференція
трудового колективу:
1. Відзначила, що діяльність ректора ЗДІА проф. Пожуєва В.І. у 2012
році була спрямована на забезпечення високої якості підготовки
фахівців, підвищення результативності науково-дослідної роботи
співробітників академії, виконання умов контракту із МОНМСУ та
умов Колективного договору.
2. Ухвалила вважати діяльність проф. Пожуєва В.І. на посаді
ректора Запорізької державної інженерної академії у 2012 році
задовільною.
Відділ зв’язків з громадськістю
та реклами

