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«...Вручення
мені
ордену «За вклад в
розвиток
Запорізького
краю»,
присвяченого
його 70-річчю, — це
велика відповідальність
перед ЗДІА й самим
Запорізьким краєм...»
(стор. 7)

Під час урочистостей
з нагоди Акту Злуки
орденом «За заслуги
перед Запорізьким
краєм» був нагороджений ректор ЗДІА
Володимир Іванович
Пожуєв. (стор. 7)

“Людина року-2008”
Людина року в ЗДІА (про підсумки конкурсу)

У рамках проведення загальнонаціо-нальної програми «Людина року» в академії впродовж 2008
року проводився конкурс «За вищі професійні досягнення». На підставі подання оглядових комісій
за номінаціями та рішення спільного засідання ректорату та профспілкового комітету 26 грудня
відбулося урочисте свято з метою нагородження переможців і лауреатів.
ПЕРЕМОЖЦЯМИ КОНКУРСУ визнані:
“Лектор року” – Середа Борис
Петрович, завідувач кафедри ОМТ.
“Викладач року” – Хорошун Вікторія
Василівна, ст. викладач кафедри ЕК.
“Вчений року” – Червоний Іван
Федорович, завідувач кафедри МКМ.
“Кращий куратор” – Вєльчева Надія
Іванівна, асистент кафедри МО.
“Кращий робітник АГЧ” – Тогобицький Олександр Олександрович, слюсарсантехнік РБД.
“Кращий службовець академії” –
Зарецька Ірина Леонідівна, завідувач
патентно-ліцензійним відділом НДС.
“Кращий
працівник
навчальнодопоміжного персоналу” – Усова Ольга
Олексіївна,
завідувач
лабораторією
кафед-ри хімії.
Також на сцену були запрошені
лауреати конкурсу за номінаціями:
“Лектори року” – Ісаєнко Олександр
Миколайович, доцент кафедри ЕК і
Яковлєва Ірина Геннадіївна, зав. кафедри
ТЕ.
“Викладачі року” – Власов Андрій

Олександрович, ст. викладач кафедри МО
та Архіпова Катерина Каньюлівна, ст.
викладач кафедри МБГ.
“Вчені року” – Ткаченко Алла Михайлівна, зав.кафедри ЕП і Кожемякін Геннадій Борисович, зав.кафедри ОПтаЕМВ.
“Кращі куратори” – Сайкова Тетяна
Юріївна, ст.лаборант кафедри МЧМ і
Севастьянов Родіон Вікторович, доцент
кафедри ЕП.
“Кращі робітники АГЧ” – Кікнадзе
Ксенія Анатоліївна, старший товарознавець
і Худолєй Ольга Євгенівна, маляр РБД.
“Кращі
службовці
академії”—
Муравщик Олександр Федорович, спеціаліст I категорії РВВ і Дмитренко Ірина
Андріївна, начальник відділу зв’язків з
громадськістю та реклами.
“Кращі
працівники
навчальнодопоміжного персоналу” – Артеменко
Лідія Олександрівна, провідний спеціаліст
кафедри ЕС і Симоненко Наталя
Степанівна,
завідувач
лабораторією
кафед-ри ЕК.

Окремою нагородою — грамотою за
значні досягнення в науковій діяльності та
у зв’язку з успішним захистом докторської
дисертації в 2008 році — відзначено
професора кафедри менеджменту організацій Кіндратець Олену Миколаївну.
Свято, яке було присвячено нашим
колегам, відбувалося настільки жваво,
що Володимир Іванович Пожуєв був
змушений
пригальмувати
скоромовку
студентського Діда Мороза. У присутніх
склалося враження, що той “йшов на
олімпійський рекорд” зі скоромовлення, або,
як Попелюшка, квапився висловити текст
наказу до дванадцятого удару годинника. За
ті 9-10 хвилин, впродовж яких відбувалося
вшановування
кращих
співробітників2008 ЗДІА, на сцені побували 22 людини,
не рахуючи нагороджуючих і ведучих!
Так... Напевно, й справді олімпійський
рекорд… Намагаючись якось відшкодувати
переможцям дефіцит уваги, а членам
колективу академії — дефіцит інформації
про досягнення колег, редакція підготувала
невеличкі есе та інтерв’ю про “великолепную
семерку” 2008 року. Читайте!

НИМИ ПИШАЄТЬСЯ ЗДІА

Завідувач кафедри металургії
кольорових металів, професор, а
«за сумісництвом» «Вчений року2008» Іван Федорович Червоний —
людина в академії загальновідома,
так би мовити, публічна. Його статті
або замітки з питань студентської
науки, винахідництва періодично
друкуються на сторінках газети.
Отже, вирішили ми поговорити про
деякі якості його особистості. Ось
наприклад, про нього ходять чутки, що
він приходить в інститут раніше всіх,
а вирушає пізніше за всіх. «…У тому,
що я приходжу на роботу досить рано
й засиджуюся, буває, допізна, провина
або заслуга багатолітньої роботи на
титано-магнієвому комбінаті, до речі,
єдиному в моєму житті (я віддав йому 37 років життя, починаючи з
1963 року). За ритмом добової активності я завжди був “совою”, тому
можна здогадатися, як непросто було сформувати в собі здатність
прокидатися з раннього ранку та зберігати високу працездатність
протягом усього дня. Але... заводський гарт, особистий приклад (і
благотворний вплив)

Інженер-механік, академік академії наук вищої школи України,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри “Обробки
металів тиском” Борис Петрович
Середа працює в ВНЗ з 1989 року.
Його творча, наукова, освітня
біографія — це не один десяток
яскравих сторінок безперервного
руху до нових цілей. І кожен рік
несхожий на будь-який інший…
Чим
запам’ятався
Борису
Петровичу рік 2008, коли його за
підсумками конкурсу «За вищі
професійні досягнення» було
визнано переможцем в номінації
«Лектор року»?
«2008 рік запам’ятався, перш за все, можливістю провести
науково-педагогічну роботу в рамках міжнародної науковотехнічної конференції у Оксфордському (Великобританія),
Колумбійському (м. Нью-Йорк) та Пітсбурському університетах
(США). Значна підготовча робота, як з вивчення мови та і
лекційного наукового матеріалу, зачепили усіх викладачів та

