СтипендіIя — не ДОПОМОГА, а

«Стипендія не повинна мати характер
масової допомоги. Тоді втрачається її
зміст. Стипендія повинна носити характер
винагороди, а точніше — допомоги
студентові, який добре вчиться...».
Анатолій Губа,
проректор ХПУ ім. Сковороди

24 березня 2009 року відбулося
Вручення сертифікатів іменних
стипендій студентам ЗДІА у другому
семестрі 2008-2009 навчального
року.
Завдяки багаторічній традиції ця
церемонія проводилася за участю
наших почесних гостей: мера міста
Запоріжжя Євгена Григоровича Карташова та голови «самої Ленінської
в світі» адміністрації Володимира
Васильовича Кияниці.
Із привітальним словом виступили
ректор В. І. Пожуєв і мер Запоріжжя
Є. Г. Карташов. Євгеній Григорович
особливо підкреслив важливість об’єднаних зусиль у будь-якій справі, а
тим більше у важкі часи економічної
кризи. Проводячи екскурс у минуле,
наш мер назвав злочином розвал
СРСР. А представляючи в Раді Європи
Україну, він відстоював свою позицію,
що кроком у стабільний завтрашній
день є єдиний простір, економічний,
культурний, соціальний. Закінчив свій
виступ наш голова неоригінальним,
але вірним твердженням — студентські
роки є кращим спогадом життя. І
розпочав
вручення
сертифікатів
стипендій. Текст наказу оприлюднила
начальник
організаційно-виховного
відділу І. В. Марті.
І. Сертифікати іменної стипендії
Президента
України
отримують
студенти:
1. Яковлєва Олександра,
ТЕ-06-1
2. Коваленко Ольга,
ПЦБ-06-2
ІІ. Сертифікати іменної
стипендії
Верховної
Ради України отримують
студенти:
1. Авраменко Юлія,
СП-05-2
2. Якось Ірина, ЕП-05-2
ІІІ. Сертифікати іменної стипендії Кабміну
України
отримує
студент-ка
факультету
будівництва та водних
ресурсів Гунько Інна,
гр.МК-05.
ІV. Сертифікати іменних
стипендій міського голови
м. Запоріжжя обдарованим
студентам ЗДІА у ІІ

семестрі 2007-2008 навчального
року вручив міський голова
Євген Григорович Карташов.
МФ – 9 студентів, МТФ – 11
студентів, ФБВР – 14 студентів,
ФЕП – 10 студентів, ФЕЕТ – 12
студентів, ФІТ – 11 студентів,
ФЕЕ – 13 студентів, ФМФ – 20
студентів.
V.
Сертифікат
іменної
стипендії міського голови м.
Запоріжжя вручено молодому
вченому, кандидату технічних
наук,
старшому
викладачу
ка-федри ПЗАС Юрію Пазюку.
VІ. Сертифікати іменних
стипендій Ленінської районної
адміністрації
отримують
студенти:
Верховська Ольга, Ф-05-1
Волошина Дар’я, ЕП-07
Йолкіна Оксана, СП-05-1
Ніколаєв Михайло, СП-07-1
Ракович Ксенія, М-07-1
Римська Зінаїда, МЧ-05-1
Садова Ольга, М-07-1
Степанчук Яна, ЕП-07
Тищенко Ольга, ЕК-06
Чукіна Діана, ТЕ-07-2
З притаманним йому почуттям гумору ці сертифікати
вручив Голова Ленінської районної адміністрації Володимир
Васильович Кияниця. У відповідь виступила стипендіат міського голови Альона Хлебнікова,
гр. МП-06-2.
Начальник організаційновиховного відділу
І. В. МАРТІ

Факти, події, людина...
Благодійна акція «Серце до серця: Почуйте
всі!» зі збору коштів у Запорізькій області в 2008
році проходила під егідою доброти, щирості та
ентузіазму, адже до неї долучилися понад 200 шкіл міста та
області, працювало понад 1000 волонтерів - 700 у всіх районах
та районних центрах області, та 300 волонтерів в м.Запоріжжі!!!
Тематикою збору коштів Міністерством охорони здоров’я було
обрано проблему дитячої офтальмології - ретінопатію у недоношених
дітей. В районних центрах та м.Запоріжжі проводилися святкові
благодійні концерти, виставки дитячої творчості, фестивалі, де
працювали волонтери та збирали гроші у спеціальні одноразові
скриньки, захищені печаткою Фонду та пломбою. Отож спільними
зусиллями студентської молоді, школярів, Центрів соціальних
служб, Управління освіти, Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту, Управління охорони здоров’я, Запорізької міської ради,
особисто мера м.Запоріжжя Євгена Григоровича Карташова, та всіх
небайдужих - ми зібрали 49 963,94 грн.!!!
Бердянськ має статус автономії — зібрали окремо для Бердянської
міської лікарні 9852,90 грн. На зібрані кошти було закуплене медичне
обладнання: три офтальмоскопи Omega 200 загальною вартістю понад 59
тис.грн. (Бердянська міська клінічна лікарня, Запорізька обласна клінічна
дитяча лікарня, Запорізька міська клінічна
лікарня №5).
У 2009 році
тематикою
Акції
«Серце до серця:
Почуйте всі!» було
також визначена проблематика дитячої
офтальмології.
Дата
проведення
Акції — 4-10 травня
2009 року, що буде
проходити в два
етапи — 4—8 травня
збір коштів в школах, навчальних закладах 1—4 рівня акредитації,
лікарнях. 9-10 травня — проведення Фіналу акції — святкові концерти,
де працюватимуть волонтери Акції. У м.Запоріжжя заплановані благодійна
фотовиставка «Посмішка щастя», фестиваль короткометражних фільмів
«Яскравий світ дитячих мрій», концерт молодих запорізьких музичних
колективів «Допомогти — легко».

Особлива подяка за підтримку та
надзвичайну допомогу у проведенні
Акції «Серце до серця: Почуйте всі!» у
2008 році та підготовку у 2009:
- Обласному центру соціальних служб у
справах сім’ї та дітей
- Управлінню у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації
- КП «Обласний центр молоді»
- Управлінню освіти та науки облдержадміністрації
- Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації
- Управління з питань телебачення та
радіомовлення облдержадміністрації
- Комітету у справах сім’ї та молоді
Запорізької міської ради
- Ректору Запорізької державної інженерної академії В.І. Пожуєву.
Координатор Благодійного фонду
«Серце до серця» в Запорізькій області
Чубар Тетяна. cт. гр. ФБМЕ-08с
Будь-які питання по проведенню та
організації Акції: координатор Благодійного
фонду «Серце до серця» в Запорізькій
області Чубар Тетяна (т. 80987752808,
e-mail:Tanya.tak2006@gmail.com

Найпрестижнiша панi ЗДIА-2009
Напередодні жіночого свята в Запоріжжі відбувся регіональний
фестиваль моди „Еліт-Стиль”, організований Ленінською районною
адміністрацією та модельним центром „Еліт”.
Театралізоване
шоу
включало
й
проведення конкурсу ділових жінок, які
мешкають у Ленінському районі міста, „Пані
Правобережанка”. Метою проведення такого
конкурсу була демонстрація інтелектуального
рівня, творчих здібностей та колекцій ділового
одягу від дизайнерів Запоріжжя. Між виходами
учасниць конкурсу, глядачі насолоджувались
колекціями різних дизайнерів (наймолодшій з
них -8 років).
Серед запрошених учасниць була завідувач
кафедри українознавства Чернова І.В., а серед
глядачів - колектив кафедри українознавства.
За підсумком 4-х конкурсів Чернова І.В.
отримала титул Пані Престиж і нагороди досягнувши чогось у професійній сфері, вона
від спонсорів. Участь у цьому конкурсі була прагне бути дружиною, матір’ю, коханою...
свого роду можливістю показати, що жінка у
Колектив
будь-якому віці залишається жінкою, і навіть
кафедри українознавста

