ЗДІА офіційно...
Вчена рада ЗДІА: що було, що буде… Висновки та плани
Перше засідання Вченої ради відбулося 8 січня, практично в найлютіші зимові
морози. Тому ректор заздалегідь попередив, що час, який відводиться для проведення
засідання, буде не більш години-півтори. Проте, виступи членів ради були настільки
інформативні, насичені, що присутнім довелося добровільно затриматись.
Почнемо з талановитого, артистичного, грамотно спланованого
виступу завідувача кафедри українознавства Ірини Вікторівни
Чернової. Хоча обсяг доповіді в друкарському вигляді складав 45
сторінок, час буквально пройшов на одному подиху. Зі свого боку,
як незмінний учасник (фотограф і репортер) значної частини подій,
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реалізувати себе у цьому напрямі...
Можливо, деяким світилам технічних
наук ця робота здалася не настільки
важливою, але хотілося б заперечити. Адже
радянська система освіти завжди прагнула
“видати на-гора” не просто інженера, але
освіченого, в усіх відношеннях, фахівця.
Мабуть пам’ятаючи про це, наш ректор і
почав засідання з вручення грамот саме
за досягнення в гуманітарної сфері. Грамоти за багаторічну
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професора ЗДІА отримала доцент кафедри ЕП Галина Михайлівна
Остапова... Дружніми оплесками була сприйняті слова відповіді
маститого педагога: “Ми ще попрацюємо!” Ось такі в нас кадри!!!
Звітував про діяльність Спеціалізованої ради її вчений секретар
В. П. Грицай. З інформацією про роботу Вченої ради ЗДІА виступив
вчений секретар В. Г. Чуб.
Про виконання плану підготовки науково-педагогічних кадрів,
рекомендацію до видання навчальних посібників з грифом,
підтримку кандидатури до обрання Членом Кореспондентом НАН
України, про коригування тем дисертаційних робіт інформував
присутніх проректор з НПР С. С. Кудієвський.
Була присутня Н. А. Юсупова

Енергетика — наука ХХІ століття
15 січня відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрів Запорізької
державної інженерної академії спеціальності 8.000008 “Енергетичний
менеджмент”.
Цього року головою
комісії був запрошений
Бегаль В.Н., заступник
начальника Територіального
управління
Державної інспекції з
енергозбереження по
Запорізькій
області.
Заступник
голови
ДЕКу — Качан Ю.Г.,
завідувач каф. ЕМ. До
складу комісії також
увійшли декан ФЕЕ
О.І. Чепрасов, проф.
каф. ЕМ Шкрабець
Ф.П., доц. каф. ЕМ
Артем’єв В.В.
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ДЕК
особливо відзначила
роботи Левицької І.М. (керівник доц. Куріс Ю.В.), Кардіян А. О., Філобок
А. О., Чернявської Н.Є. (керівник проф. Качан Ю.Г.), Гридасової Ю.О.
(керівник проф. Шкрабець Ф.П.), , Ярової В.Є. (керівник проф. Губинський
М.В.) та Воловоденко І. І. (керівник проф. Шкрабець Ф.П.).

В цілому 6 робіт визнані такими, що мають наукову чи
практичну цінність
За результатами обговорення члени ДЕК рекомендували
для вступу до аспірантури студентів Левицьку І.М., Філобок
А.О., Кардіян А.О., Гридасову Ю.О.

Вітаємо з успішним захистом!
22 січня 2009 року ознаменувався для ЗДІА
захистом кандидатської дисертації. В Національному
технічному університеті «ХПІ» захистила дисертацію
за темою «Вдосконалення комбінованих систем
опалювання з різнотипними джерелами енергії»
аспірантка кафедри ЕМ Наталія Анатоліївна
Баташова. Науковий керівник — д.т.н. професор,
завідувач кафедри ЕМ Ю. Г. Качан.
Вітаємо наших колег з успіхом і бажаємо
нових досягнень!

Ми та світ навколо нас...
Баба-Яга, як і положено, прибула на новорічне свято в Дитяче
відділення Обласної психіатричної лікарні, щоб перешкодити
святу. Вона вередувала, топала ногами, відбирала у Діда Мороза
і Снігуроньки дарунки, за що
піддавалася загальному засудженню.
Така її доля. І тим більш вражаюче
став вчинок маленької дівчинки,
яка зі свого новорічного дарунку
від Діда Мороза і Снігуроньки
протягнула Бабі-Язі апельсин! Що
це? Відчуття природженого співчуття
до ображених? Хто ще, окрім цього
малятка, захистив злочинницю?..
Були ігри і конкурси. Щасливі і
захоплені погляди дітей. Адже це
казка! Були слова глибокої вдячності
від адміністрації лікарні, теплий
прийом співробітниками відділення.
А головне, що за п’ять років наших
стосунків, як ні парадоксально
звучить, це дитяче відділення
стало рідним, оскільки все, що оточує дітей, даровано нами,
студентами і співробітниками двох факультетів: енергетики та
енергозбереження і інформаційних технологій. Це пухнаста ялинка
з гірляндами, відеоплеєр, музичний центр з караоке та спортивні

Кажуть, що Бог зводить дві половинки
на любов …а мені здається, ми самі один
одного знаходимо.
Звичайно, коли двоє людей сходяться, то
в основі можуть лежати цілком прагматичні
міркування - статок, кар’єра тощо й
ніякої романтики або любові. Але що
таке? Це і є почуття? Кажуть, що кохання
викликане певною хімічною сполукою, яка
продукується гормональними центрами
за командою з певної ділянки мозку. І
тоді людина засліплена цією хімічною
інтоксикацією і своїми думками та всією
енергетикою прив’язується до своєї
половинки. Це і є кохання?! Ні!!! Ні одна
людина на землі, а тим більш любляча, так
не зможе сказати про ці тендітні, пухнасті,
важливі для нас усіх почуття…Любов—це
небесні крила, це постійна усмішка на
обличчі, це рожеві окуляри, (які ж вони
гарні), це коли одна людина виділяє іншу
серед решти, шукає рідні, гарні, блискучі
очі серед інших, це коли немає часу ні на
що, але «якого часу», це коли ти встаєш
зрання, і перша думка…це було вчора…. я
щаслива.
Багато вчених, філософів, просто
людей, намагаються пояснити, що таке
«любов», але не можуть, бо кожний, хто
намагався, сам закохувався, і пізнавав вже,
будучи не вченим, а практиком. Любов в
кожного своя, велика, красива, весільна,
її неможливо описати, а якщо й можна,
то навіть трьох томів буде мало. Вона, як
подарунок, як блискавка, як грім, така ж
яскрава, моментальна, сильна, вона як
секунда, береться звідкілясь і зникає в
нікуди…
Хто скаже що таке кохання?
Це щастя? Це надія, сподівання?
Це радість зустрічей, сум розставання?
Чи може це вогонь душі,
Який палає й не дає забути,
Що хтось тебе завжди чекає…
Коли між двома людьми спалахує

мати в ігровій залі, книги, хула-хупи, м’ячі, іграшки, картини,
фарби, навіть студентські креслення на ватманських аркушах у
якості «обороток»…
Так хто ж захистить, хто допоможе
маленьким діточкам, які вже є
пацієнтами, які внаслідок багатьох
обставин так рано зіштовхнулися з
несправедливістю хвороб та страждань? Хто, як не ми з вами!? Низький
уклін усім, хто вніс посильну лепту в
нашу благородну справу!
На завершення хочу процитувати
лист головного лікаря Обласної
психіатричної лікарні Ф. В. Паталаха
нашому ректору В. І. Пожуєву. В
цьому листі висловлюється вдячність професорсько-викладацькому
складу, студентам академії за
постійну благодійну допомогу та
побажання «в канун новогодних и
Рождественских праздников творческого вдохновения, благополучия сотрудникам и отлич-ных успехов
в учебе студентам!». З Новим роком і Різдвом Христовим!
Заст. декана ФЕЕ з виховної роботи
А. О. Кузьменко

блискавка, залишається чекати чогось
приємного, чекати, те що чекаєш завжди,
чекати спільного щастя.
Це почуття нам не дає заснути.
Який там сон? Нам хочеться творити,
Літать, співать, в кінці кінців любити…
Любити кожен крок коханої людини,
Ловити кожне слово, кожен подих.
Можна казати дуже багато про це
прекрасне почуття, і бути при цьому
правим, але все ж для кожного в серці існує
своя історія, своя казка, про те, коли він
був….кохав, літав, співав, мріяв, усміхався
і насолоджувався цим маленьким , а може і
великим щастям…
Кохання – це мабуть найвища нагорода,
Найкраще почуття, найбільша насолода?
…Та мабуть той, хто пережив це відчуття,
Відчув все на собі, любив до забуття,
Той скаже : ні, не все так просто…
У коханні немає правил, немає заперечень,
немає законів, якщо тільки головними
законами є : бажання, об’єкти цього бажання,
мовчазний погляд, гарна усмішка, мовчання
декількома годинами, думки, відчуття один
одного, крик душі, який чуєш тільки ти…
...Це все слова. Слова, нікому не потрібні.
Лиш той, хто це відчув, зітхне і скаже:
„Так, я розумію”... Та всі ми різні.
Всі маємо свої проблеми і негоди,
Щось набагато важливіше за чужі турботи...
Не розраховуй що твій крик почують.
Всі ми люди. А зрозуміють,
Лиш коли самі відчують...
Кохай, люби, кажи ніжні слова, дивись
трепетним поглядом, тримайся за руки,
думай, дій, шаленій, дивуй, це ж так чудово
любити, а ти так любиш?...я люблю…
Анастасія Белендій

У січні відсвяткували
“круглі” ювілеї:

Баранець Василь Степанович,
проректор з АГР
Зінченко Юрій Митрофанович,
доцент кафедри АУТП
Калюжний Віктор Степанович,
завідувач кафедри філософії
Шаровар Михайло Кирилович,
доцент кафедри ПЦБ
Недоросол Віталий Дмитрович,
доцент кафедри ВВ
Матюшенко
Антоніна
Аврамівна,
асистент
кафедри
фізики
Дорогі ювіляри!
Приміть щирі вітання від імені
адміністрації та профспілкового
комітету.
Бажаємо усім вам здоров’я, щастя,
успіху та натхнення у справах. Нехай
рідні завжди оточують вас любов’ю
та розумінням, а колеги повагою.
Сподіваємось, що все це стане
запорукою вдачі та радості
вашого життя.

