Небезпечний поворот
Переходячи дорогу, пам’ятайте:
• водій може вас не помітити;
• переконайтеся в безпеці маневру;
• дочекайтеся поки водій не зупиниться, щоб пропустити вас;
• не думайте, що машина може
зупиниться як укопана, якщо ви
вийшли на пішохідний перехід;
• не переходьте дорогу на червоне
світло, дочекайтеся зеленого;

• не вискакуйте з-за транспортних
засобів, не переконавшись, що
автомобіль з іншого ряду також
зупинився;
• будьте уважні, на той світ ще не хто
не спізнювався!
У Правил дорожнього руху
канікул немає!
http://citylife.uzhgorod.ua/view_post.
php?id=2442

Нещодавно інформаційне
агентство «Наголос» підби-ло
підсумки
Всеукраїнського
фотоконкурсу «Альма-матер
крізь об’єктив», який тривав
з 29-го жовтня до 30-го
листопада.
За умовами конкурсу, бажаючі
могли надіслати фотороботи в
трьох жанрах — портретне фото,

Сумна статистика...
За добу, наприклад, 11 грудня
співробітниками
Державтоінспекції
Запорізької області було виявлено 226
порушень ПДР, з яких:
• керування транспортним засобом
в стані алкогольного сп’яніння – 23
факти;
• перевищення швидкості – 30;
• порушення правил обгону – 1;
• порушення правил проїзду
перехресть – 9;
• порушення правил проїзду
пішохідних переходів – 20;
• порушення правил пішоходами –
50.
На думку водія...
«...Неодноразово
рухаючись
на
власному транспорті, стаєш свідком
необдуманих вчинків пішоходів. Не
можна сказати, що лише від дітей
потрібно чекати небезпечних маневрів.
Дуже часто причиною небезпечних
ситуацій стають люди похилого віку,
а також неуважна молодь.
Наближаючись
до
пішохідного
переходу люди вибігають відразу на
дорогу, відразу порушуючи правила!
Бували випадки коли пішоходи
спочатку дивляться праворуч і
починають рух по пішохідному
переходу, не переконавшись у безпеці
подивившись ліворуч!
Не вкладається в голову і той факт,
що молоді мами, переводячи своїх
дітей через дорогу, не роблять цього
на пішохідному переході.
Мабудь хтось і себе впізнав?
Гумор на дорозі…
Новини Правил Дорожнього Руху
п.1 На машини із спец. сигналами
ПДД не розповсюджуються;
п.2 Додатково до проблискових
маячків і звукових сигналів додається
напис на машині «Куди преш,
бидло!»;
п.3 На машини із спец. сигналами
встановлюються додаткові знаки у
вигляді «розпальцівки» (на дзеркала
заднього виду або на дах);
п.4 Винними у ВСІХ ДТП вважаються
водії машин, на яких не встановлені
вищеперелічені прибамбаси.

жанрове фото та колаж.
Про цей конкурс я дізнався з
газети «Академія» та вирішив
взяти участь. На це мене надихнули
мої одногрупники, бо саме вони
стали героями моїх світлин.
Студентське життя на першому
курсі було яскравим, привабливим
і трішки незвичайним. Тому мені
хотілося відобразити саме ті щирі,
чудові, а іноді кумедні миті нашого спільного навчання.
За результатами конкурсу ці роботи отримали перше місце в
***
номінації «Мій ВНЗ — моя історія».
У зв’язку з введенням відеофіксації
Хочу подякувати організаторам конкурсу за те, що дали змогу
порушень Правил дорожнього руху,
фотолюбителям поділитися своєю творчістю. Але насамперед — ДІБДР оголошує набір співробітників.
подякувати газеті «Академія», яка надихає студентів ЗДІА Вимоги до претендентів – досвідчений
на перемоги!
користувач Photoshop. Зарплата –
Данило САЙКОВ, Буд-11-1 відрядна.

Академічний простір
Вітаємо команду першокурсників
ФІЕТ з перемогою у спартакіаді
серед збірних команд факультетів.
Ця команда з самого початку цього
великомасштабного
ма-рафону
заявила про свої наміри перемогти.
Судіть самі, коли таке було –
п’ять перших місць у таких видах
спорту, як баскетбол, волейбол,
шахи, настільний теніс, шашки!
Провальним
виявився
тільки
футзал, але запас міцності дозволив
ФІЕТ взяти «золото».
Так щодо футболу!.. Переконливу
й блискучу перемогу здобув ФБВР.
І тут не тільки «роль особистості
в історії» – в складі команди
студент, який займається футболом
професійно. Повірте, уся команда
виглядала зіграно й майстерно.
Коротше,
сподобалися
мені
бу-дівельники! Шкода, редакційний
фотоапарат «наказав довго жити»,
а то б ми показали вам всі гострі
моменти змагань! Чесно кажучи,
«срібло» будівельного факультету
теж не може не радувати! У них
«найслабкішою ланкою» цього разу
виявилися шахи. Ну так все одне –
добрий початок.
ФЕЕ... Два четвертих місця
(настільний теніс і шашки) – і ось
енергетики вже треті. Ми чекали
кращого! Ну так все ще попереду?
Мені нескінченно шкода, що я не
потрапила на матч з баскетболу між
ФЕЕ та ФІЕТ, тому що енергетики,
які стали другими в цьому виді
спорту, як на мій погляд, грали
досить сильно…
Наш test-read... Якщо ви прочитали святковий номер газети
та зуміли розгадати завдання
на десятій сторинці, зайдіть до
редакції! Перший, хто це зробить, отримає солодкий приз,
шо-коладний батончик.
Утішити команду металургів міг
би відомий олімпійський лозунг про
те, що головне – це участь, але якось
не втішає. Сподіваємося на залізний
характер МФ!
Що стосується недавнього тріумфатора – ФЕУ, який навесні став
першим
постійним
володарем
Кубка ЗДІА, не засмучуйтеся!
Захистити своє високе звання
набагато складніше, ніж перемогти переможця! Попереду маса
можливостей блиснути спортивними талантами!

Розкрити
таємницю
переписки
членів королівської родини, розгадати думки видатних економістів
та політичних діячів, зрозуміти логіку
успішних підприємців… Саме такі
завдання стояли перед учасниками
«Економічного брейн-рингу», що
відбувся на ФЕУ 20 грудня 2012 року.
Напередодні обіцяного «кінця світу»
на ФЕУ відбулися інтелектуальні баталії
серед студентів факультету, активну
участь в організації та проведенні
яких взяли заступники декана ФЕУ
Добровольска Н.О. та Клопов І.О.,
асистент кафедри «Облік і аудит»
Семенова Т.А. та Студентський сенат
ФЕУ. Вів брейн-ринг яскравий ведучий,
дотепний ст. викладач каф. ОіА Лев
Костянтинович Феофанов.
Участь у змаганнях взяли шість

команд:
«Google’ята»
(ЕК-12-1д),
«Пози-тивні економісти» (ЕП-12-1д),
«Сила 3-х + 3» (Ф-12-1д), «Одні збитки»
(ОА-12-1д),
«Менеджери»
(збірна
М-12 та М-09-2) та «Апокаліпсис»
(ОА-10-1д).
Друге і третє місця поділили між
собою «Google’ята» і «Менеджери»,
вірно відповівши на вісім запитань,
лише
на
одну
вірну
відповідь
відстали «Позитивні економісти».
Переможцями зі значним відривом
стала
команда
«Апокаліпсис»
(тринадцять вірних відповідей).
Питання
були
спрямовані
на

загальне уявлення першокурсників
щодо економіки та управління. І,
віддамо належне Л.К. Феофанову, який
підготував дуже різноманітні, цікаві
та захоплюючі питання. Година гри
промайнула практично непомітно і
принесла учасникам гарний настрій,
бажання брати участь в подібних іграх і
надалі. Браво, ФЕУ!

З 12-14 грудня у Києві проходив Кубок України зі спортивної та фітнес аеробіки.
У турнірі брали участь команди
з різних міст України – Донецька,
Бердянська, Тернополя, Львова,
Луганська, Красноармійська, Києва,
Одеси, Полтави, Харкова. Честь
Запоріжжя відстоювали спортсмени
нашої академії.
Вітаємо команду у складі Давидової Ю., Савело О., Титаренко Т.,
Килиніч Р., Дурневої І., Нестеренко
Т. та її тренера — Т. О. Шиманицю
з IV місцем в категорії «Спортивні
групи».
***
Вітаємо студентів І. Москаленка.
МБ-09-1 та М. Новосада, ЕП-1-11 з І
місцем на Всеукраїнському турнірі з
фехтування.
***
Вітаємо збірну команду ЗДІА з
волейболу – Шевченка А., Белоуса
А., Мануйленка А., Федорова С. (МБ08-1), Доценка Є., Б-09-2, Купцова
Г., Б-10-1, Багацького А. Б-12-1, –
яка посіла ІІІ місце в Спартакіаді
області серед ВНЗ.
***
Студентку гр. ЕП-12 Компанейщикову Єлізавету з 1 місцем в
турнірі з художньої гімнастики в м.
Полтава.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!
50 років – Юрію Дмитровичу
Ігрунову!
Віітаємо Вас з ювілеєм!
Від Вашої сумлінної праці, невсипущої турботи залежить світло та
тепло в нашій академії. За роки
нашої співпраці Ви зуміли завоювати
прихильність колективу, авторитет
справжнього
професіонала.
Щирий колега,
доброзичлива
людина,
врівноважена і відповідальна – саме
таким
знають
колеги головного
енергетика академії...
Від
щирого
серця бажаємо вам міцного здоров’я,
добробуту, успіхів у всіх починаннях!
Нехай ніколи не залишають Вас
добрий
настрій,
невичерпний
оптимізм, увага та любов рідних і
друзів!
Залишайтесь завжди молодим
душею, посміхайтесь і радійте
життю!
З повагою та любов’ю,
колектив ЗДІА

