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Дорогі, любі жінки!
Від щирого серця вітаємо вас з
Міжнародним жіночим днем
8 березня.
Ми, чоловіки, вдячні вам за вашу професійність на
роботі, за відданість та невтомну турботу про затишок у
родинах.
Сподіваємося, що кожен день вашого життя буде таким
же світлим, щедрим і сонячним, як ваші усміхнені очі, добрі
й люблячі серця. Бажаємо натхнення та нових звершень
на життєвому шляху
та впевненості у завтрашньому дні!
Нехай прекрасні почуття зігрівають ваші серця,
,
а доля буде щедро наповнена
теплом і любов’ю.

Щиро ваш,
професор, ректор ЗДІА
В. І. Пожуєв

Шановні захисники Вітчизни!
Дорогі ветерани!

Щиро, від усього серця вітаємо Вас зі святом —
Днем захисника Вітчизни. Насправді, небагато в
нас таких важливих дат, як день тих, чия професія
— Батьківщину захищати.
Сьогодні в кожному домі віддають данину шани й
поваги тим, хто в лиху годину війни мужньо боронив
українську землю.
Захисників Вітчизни вшановує вся Україна. Та
найбільша шана вам, дорогі ветерани. Перед
вами ми схиляємося, у вас вчимося любити
Батьківщину.
Щиро зичимо вам доброго здоров’я, довгих років
мирного життя, уваги й турботи рідних та близьких.

ЗДІА офіційно
5 лютого відбулося останнє взимку засідання Вченої ради ЗДІА. Згідно з порядком
денним було розглянуто сім питань. Але
перед тим відбулося вручення нагород нашим
колегам. Почесною грамотою Запорізької
обласної ради за багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм, значні досягнення у
науковій діяльності, вагомий особистий внесок
у науково-технічний розвиток регіонального та
місцевого самоврядування та з нагоди 70-річчя
Запорізької області були нагороджені Швець
Євген Якович, Желябіна Надія Кіндратівна,
Павлов Іван Дмитрович, Глущевський В’ячеслав
Валентинович, Пожуєв Андрій Володимирович
та Їльінкова Олена Олексіївна.
Отримала диплом кандидата економічних
наук Валентина Василівна Хорошун
Далі про призначення іменних стипендій

студентам ЗДІА доповідала проректор з НПР Желябіна Н.К.
Про затвердження робочих навчальних планів на 2009-2010 н.р. інформував
присутніх перший проректор Швець Є.Я.
Про прикріплення пошукувача до ЗДІА, відрахування з аспірантури, рекомендацію до видання навчальних посібників з грифом та про відкриття у
аспірантурі ЗДІА спеціальності 05.14.01 — “Енергетичні системи та комплекси”
доповідав проректор з НПР С. С. Кудієвський
Про присвоєння звання професора ЗДІА інформував присутніх ректор академії
Пожуєв В.І.

Засідання Круглого столу
19 лютого 2009 року в Запорізькій
державній інженерній академії відбулося засідання «круглого столу» за
рекомендацією Запорізької обласної
державної адміністрації
спільно з
проектом партнерства Канада-Україна
«Регіональне врядування та розвиток»,
який реалізується Канадським інститутом урбаністики при фінансовій
підтримці Канадської агенції міжнародного розвитку. Засідання «круглого столу» відбулося спільно з
професорсько-викладацьким складом
кафедри менеджменту організацій, на
якому були присутні проф.Воронкова
В.Г., доц. Богуславська О.Г., доц.
Патлах І.М., доц. Беліченко А.Г., доц.
Ажажа М.А., асистенти – Венгер О.М.,
Бабарикіна Н.А., аспіранти – Сапа Н.В.,
Манзя М.В. У засіданні «круглого
столу» брала участь проректор з НПР
Желябіна Н.К. В роботі засідання взяли
участь Тоні Валері – міжнародний
експерт проекту партнерства «Канада
–Україна» та Тай Шаттук – міжнародний
експерт проекту партнерства «КанадаУкраїна», які виступили з темою

«Регіональне врядування
та розвиток». Засідання
«круглого столу» відкрила
проф., завідувач кафедри
менеджменту організацій
Воронкова В.Г., яка розповіла почесним гостям
про
наукові
здобутки
кафедри
менеджменту
організацій, зокрема про
виконання НДТ по лінії МОНУ «Формування концепції сталого економічного
розвитку та стандартів життя в контексті євроінтеграції», про навчальні посібники
та наукові монографії колективу кафедри. З цікавими доповідями виступили доц.
Беліченко А.Г., в обговоренні взяли участь доц. Желябін В.О., доц. Богуславська
О.Г., доц. Патлах І.М. Доц. Желябін В.О. висунув пропозицію, щоб дисципліну
«Основи бізнесу» вивчали студенти всіх спеціальностей, що було підтримано
міжнародними експертами. Доц. Беліченко А.Г. розповів про участь студентів
кафедри менеджменту організацій у конкурсах бізнес-проектування, в яких вони
виявилися переможцями. Це — Ярош Юлія, яка посіла перше місце в обласному
конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді у номінації
«Студентська ініціатива» (грамота підписана Старухом О.В.), та Іванова Жанна,
яка взяла участь у міському конкурсі «Бізнес-проектів» в рамках молодіжного
підприємництва та отримала сертифікат (підписаний Карташовим Є.Г.). Тоні
Валері та Тай Шаттук розповіли про перспективи наукових досліджень, в яких
вони зацікавлені, серед яких – сільське господарство та житлово-комунальне
господарство. Представник посольства Канади зацікавилася науковою розробкою
асистента Венгер О.М. – гендерна політика в сфері управління та влади. Бібліотека
академії організувала виставку з проблем інноваційного розвитку України. На
засіданні «круглого столу» були присутні представники газети «Академія». В
цілому слід відзначити, що засідання « круглого столу» в рамках міжнародного
співробітництва «Канада-Україна» пройшло цікаво під егідою, що наука може
змінити наш світ в умовах кризи.
В. Г. Воронкова,
доктор філософських наук, професор, академік Української академії
політичних наук. академік Міжнародної академії наук вищої школи

