Академічний простір

6-7 грудня делегація ЗДІА приймала активну участь у
проведенні щорічної конференції керівників та інструкторів
мережних академій Cisco. Конференція проводилася у
приміщенні штаб-квартири компанії Cisco, м. Київ.
Справжнім сюрпризом для нас було отримати у подарунок навчальний
стенд для проведення лабораторного практикуму з монтажу мідних та
оптичних кабельних систем, які можуть працювати на швидкості 10
Гбіт/с. Подарунок вручив представник компанії PANDUIT в Україні
Владислав Єрьоменко.
На справді, будь якому
приємному сюрпризу у
співтоваристві мережних
академій Cisco, завжди
передує серйозна праця.
Наша академія отримала навчальний стенд
завдяки впровадженню
матеріалів з курсу «Монтаж мідних та оптичних
кабельних систем» до навчальної програми бакалаврату «Програмна
інженерія». У січні 2012 року представники 10-ти мережних академій
України отримали право викладати цей курс студентам, але тільки в ЗДІА
матеріал почали викладати в студентській аудиторії. Студенти групи
СП-10-1 після проходження курсу першими в Україні здали іспити та
отримали промислові сертифікати PANDUIT.
Компанія PANDUIT працює у галузі телекомунікацій з 1955 року. Штаб
квартира розташована у місті Чикаго, США. PANDUIT підтримує лінійки
продуктів у декількох напрямах. Це шафи та стійки для встановлення
активного мережного обладнання у датацентрах, мідні та оптичні
кабельні системи, які забезпечують високі швидкості передавання даних,
та ще багато чого необхідного у сучасному світі. Продукція PANDUIT
вирізняється на ринку високою якістю. Уявіть собі, що гарантія на її
продукцію встановлена 20 років. Це більше ніж може взагалі проіснувати
Відбулася VIII Всеукраїнська
науково-практична конференція, присвячена
проблемам В.І., голова постійної комісії міської
охорони навколишнього сере- ради по екології Завгородня Л.І.
довища...
В роботі прийняли участь загалом
близько 150 учасників з різних
регіонів України.
Важко переоцінити важливість
даної події для міста Запоріжжя і
України в цілому. Адже в Запорізькій державній інженерній академії
зібралися керівники нашого міста,
що визначають природоохоронну
політику, начальники екологічних
13 грудня в нашій академії
відбулася
VIII
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як
умова сталого розвитку України» .
З привітальним словом виступили
заступник голови нашого міста
Свіркин Д.О., ректор ЗДІА Пожуєв

будь яка мережа передавання даних.
Таке обладнання зазвичай використовують оператори мобільного
зв’язку, провайдери послуг Інтернет, банківські установи. Тому не
дивно, що вже сьогодні в Запоріжжі
є компанії-інтегратори PANDUIT.
Компанії Cisco та PANDUIT
мають давні ділові зв’язки. Якісне
активне мережне обладнання Cisco
зручно розташовується у шафах від
PANDUIT та з’єднується надійними
та
швидкісними
каналами
зв’яз-ку, обудованими з матеріалів
PANDUIT.
Тому не дивно, що курси від
PANDUIT щодо облаштування
фізичної інфраструктури мережі
гарно доповнюють звичайні курси
CCNA мережної академії Cisco.
Навчитися сучасним технологіям передавання даних разом з
Мережною академією Cisco може
сьогодні кожен студент ЗДІА.
Дізнайся, що приходить на
зміну звичайному RJ-45, отримай
додаткову освіту через Центр
безперервної освіти ЗДІА, витримай
іспити на промисловий сертифікат
та отримай гарну роботу з високою
оплатою.
ПОЛЯКОВА Наталія Петрівна,
керівник мережної академії
Cisco, доцент кафедри ПЗАС

служб провідних промислових
підприємств Запорізького регіону і
звичайно ж представники наукових
закладів нашої країни. Саме в
результаті такого відкритого обміну
думками по природоохоронним
питанням, останніми науковими
досягненнями в області промислової
екології і народжуються найбільш
перспективні і передові рішення
в природоохоронній галузі. Як
правило, більшість обговорених під
час роботи конференції екологічних
заходів використовуються на провідних підприємствах нашого міста.
Цьому сприяє давня і плідна
співпраця кафедри ОНС з екологічними службами промислових
підприємств нашого регіону.
Зав.кафедри ОНС
Г.Б. КОЖЕМЯКІН

Клубне життя

Засідання ФфК ЗДІА, що відбулося 30.11.2012, порадувало
товариство любителів мудрості заглибленням у нескінченні
виміри Буття завдяки доповіді к. філос. н., доцента Кудінової А.О.
«Осмислення виникнення Всесвіту (креативне творення вічності):
філософські, богословські, релігієзнавчі, природознавчі аспекти».
Доповідь супроводжувалася презентацією нової монографії дослідниці «За
покликом вічності (творчість в осмисленні та освоєнні Всесвіту)». Відкриваючи
засідання, зав. каф. філософії і політології проф. Калюжний В.С. зауважив, що
ця наукова праця є «вдалим і оригінальним синтезом релігійних, наукових та
філософських знань про Вічність, Абсолютне, апофеозом якого є творчість і
свобода».
Проблема сутності вічності як творчості вишукано і професійно була
проаналізована Аллою Олександрівною крізь призму символів вічності (велике
коло, яйце, тріади), космогонічних, космологічних міфів, креаціонізму (в іудаїзмі,
християнстві, ісламі), філософських пошуків, наукових теорій та сучасних
фундаментальних відкриттів. Наскрізним механізмом Вічності є, на думку
дослідниці, Творчість, осмислення ролі та значення якої в життєдіяльності
людини, надасть нам можливість проявити себе у вічності.
Доповідь викликала численні запитання та творчу дискусію присутніх:
студентів, викладачів, науковців, релігійних, громадських діячів… Проф.,
доктор соціол. наук Катаєв С.Л.(КПУ) високо оцінив монографію А.О. Кудінової,
виділивши оригінальну постановку і розв’язання наукових проблем. Доктор
фіз.-мат. наук, проф. О. Ф. Нарбут (м. Сеул) підкреслив необхідність чіткого
розмежування релігійного і наукового підходів аналізу проблеми. К. філос. н., доц.
Ю.О. Наріжний (м. Дніпропетровськ) вважає дискусійними погляди доповідача
на проблеми космогенезу в Античності та Середні віки. Доц. В.М. Яхненко (ЗДІА)
відзначив багатозначність розуміння вічності, тоді як наука потребує точних
дефініцій. Проф. В.С. Калюжний (ЗДІА) розглянув світоглядний, онтологічний та
гносеологічний аспекти проблеми.
Своє бачення проблеми висловили також викладачі ЗДІА: доц. А.І.Безверхий,
доц. Д.В. Алексієвський, доц. Р.В. Севастьянов; Лада Т.А. (Обласна громадська
організація «Макош» ), В. Літвінов, В. Ігорченко (м.Полтава), Р.Ф Парубець, які
взяли активну участь у плюралістичному обговоренні проблем вічності, важливості феномену людської пам’яті як можливості прояву Вічності тощо.

Бібліотека ФфК ЗДІА поповнилась
новими книгами–подарунками: В.
Ігорченко (м. Полтава) «Сказание
про рыцаря Сашеньку и царевну
Дашеньку», А.О. Кудинова «По зову
вечности». Скульптор В. Літвінов
(Руське православне коло) подарував
зображення язицького Бога Сварога.
Президент ФфК ЗДІА,
доц. Макушинська Г.П.

У світі наших захоплень
Мотузки для білизни, фотографії
на прищипках, книги на столах… На
перший погляд усе здається дивним
і не зрозумілим, але це ніщо інше, як
«Сушка».

Вперше цей захід з’явився в СанктПетербурзі, а вже згодом українські
організатори втілили цей проект у
Запоріжжі. Приблизно за два роки захід
швидко поширився серед молоді, що
сприяло його популяризації.
Кожен бажаючий може поділитися своєю
творчістю (фото, малюнки тощо), і для цього їх треба
презентувати — «повісити» і «просушити» (звідси і
назва проекту). Одночасно з Фотосушкою проводиться
книжковий Фрі-маркет — безкоштовний обмін книгами, журналами та іншою
літературою. Кожен може обміняти або цілком безкоштовно отримати бажану
книжку, а натомість позбутися старих і непотрібних. Окрім цього, учасники
«Сушки» мають нагоду побачити дива ручної роботи від магазину «Комод»
та поласувати домашньою випічкою.
Основна мета заходу — благодійна. Усі залишені після заходу фото і книжки
отримають дитячі будинки Запоріжжя.
Нестандартний формат проекту цілком захоплює і ви поринаєте в
атмосферу творчості. Скористайтеся можливістю і неодмінно завітайте на
«Сушку»! Бажаємо вам гарно провести час!
Усі подробиці на сайті: vk.com/bookfree-мarketzp.

