Студентський простір

КВК — це яскраве
З цього року в інженерній академії починає свою ходу
принципово нова відкрита ліга КВК. Ну як нова... Ну так,
нова! Називатися вона буде: «Молодіжна ліга». 6 березня
пройшов фестиваль, на якому у вас була можливість побачити
усі 16 команд. Отже, знайомтесь:
«Ц.С.К.А.» - вже доволі досвідчена команда зі ЗНУ, хто
цікавиться запорізьким КВК, той її вже точно знає.
«Набір інструментів» - цю команду ви вже добре знаєте.
Впевнена перемога у ½ Ліги ЗДІА-2008, та невпевнена
поразка у фіналі. Команда з неоднозначним гумором та
яскраво вираженим стилем.
«Мурзилки» - теж відома вам по минулим іграм команда,
фіналісти ліги ЗДІА 2008. Команда має свій стиль, та його
дотримується. Гра за грою вони набирають обертів та
підіймають свій рівень. На фестивалі отримали бонусні 0,2
бали до ігор ¼.
«Вітамін И» - Команда із ЗНТУ.Вони не були на фестивалі,
але будуть грати з ¼. Тоді і подивимось на рівень.
«Нестандартний варіант» - також із ЗНТУ .
«Перехрестя сміху» - нова команда будівельного
факультету ЗДІА. На фестивалі у них була дебютна гра.
«Проти вітру» - Команда від ФЕЕТ, теж дебютанти.
«Ювентус» - команда від КПУ. Вони існують вже рік.
Поки відомі тільки на рівні КПУ.
«Квинтець» - команда нова, але має досвідчений склад.
Вони вже не перший рік в КВК. Їх виступ на фестивалі не
сподобався глядачам, хоча на генеральній репетиції вони
«розігрівали зал» кевеенщиків.
«Двойня» - ЗНТУ, на фестивалі запам’яталась глядачам
найбільше, завдяки інтерактивному номеру «Гудіні», подивимось що буде далі. Теж отримали 0,2 бали.
«Збірна Запорізької державної інженерної академії» - ось
така довга назва. «Піжонам» та «Щасливі разом» набридло
займати одне місце на двох, і вони вирішили створити одну
команду. Будемо сподіватись, що в цьому сезоні вони і
справді будуть щасливі разом!
«Просто так» - просто команда з міста Маріуполь, ПГТУ.
«БАЯН» - ще одна команда із ЗНУ.
«Лібідо Бенджаміна» - Луганськ-Запоріжжя, оригінальна
команда, вона складається з 2 чоловік, що не заважає їм бути
смішними.
«Пляж» - Дніпропетровськ, жіноча збірна, а значить вже
відрізняється від усіх інших, хоча б статевим складом. На
фестивалі не були, почнуть відразу з ¼.
«Національна збірна» - команда із Донецька, приїхала
підкоряти Запоріжжя. Ну що ж, поки що в них вдається. На
фестивалі отримали бонусні 0,2 бали.
¼ фіналу буде проходити у два дні по 8 команд, у півфінал
пройдуть по 4 з дня. Ігри відбудуться десь в кінці квітня – на
початку травня.

„Червоний капелюшок”
у німецькому відображенні

(Позанавчальне життя студентів
факультету будівництва та водних ресурсів)

Любі читачі, ми хочемо з вами поділитися тим, як група
викладача з німецької мови Таміли Георгіївни Якутиної вирішила
вивчати іноземну мову, граючи на сцені. Тому з’явилась ідея
поставити невеличку виставу знайомої нам усім казки „Червоний
капелюшок”, але у німецькому відображенні. Використовуючи
іноземну мову таким чином, ми покращуюмо рівень знань цієї
мови та вміння нею спілкуватися. До того ж і група, і сама викладач
готувались до цього. Студенти дуже швидко розподілили усі ролі
та обов’язки: режисер, костюмер, сценарист одразу ж узялися за
роботу. Справа була цікава тим, що ми звикли сприймати цю казку
в одному розумінні, але німецький фольклор значно відрізняється
своїми традиціями та звичками від нашого. Тому відтворення гри,
одягу та сценічного образу акторів було завданням не з легких.
Дуже талановито та винахідливо попрацювали наші декоратори:
мало кто знає з чого робилося ліжко бабусі чи великий живіт вовка.
Особливо хотілось би подякувати за допомогу та активну участь у
підготовці Тамілу Георгіївну — вона виявилась не тільки хорошим
викладачем, але й справжнім костюмером, яка зшила навіть деякі
речі власноруч. Студенти-актори відкрились з зовсім іншого
боку, виявилось, що майбутні інженери можуть бути справжніми
артистами. У творчій атмосфері підготовок та репетицій ми навіть
не збагнули, як швидко пройшов час і до вистави лишились лічені
дні. Першими глядачами та шанувальниками цього видовища
були викладачі Кафедри іноземних мов та їх студенти. Вони із
захопленням подивились нашу виставу, хоча не всі з них володіли
німецькою мовою. Дуже приємно, що студенти таки змогли гідно
проявити себе на сцені з користю для вивчення цього предмету. На
цьому, я вважаю, зупинятися не варто, треба спробувати поглянути
на інші предмети з творчої точки зору. Тоді, мабуть, вчитися з
бажанням вийде в усіх.
ФБВР, групи:
БУД-08-1: Іван Костюк — фотограф;
БУД-08-2: Віктор Афанасьєв — актор („Мисливець”);
БУД-08-3: Єлизавета Одинцова — режисер та ведуча;
Віта Логіновська — ведуча;
БУД-08-4: Сергій Петров — актор („Вовк”);
ВР-08: Анастасія
Нещадім — костюмер, декоратор та
акторка („Мати”);
Андрій Алхімов
— сценарист та актор
(„Бабуся”);
Роман Олейник —
сценарист;
Тетяна Анненко —
акторка („Червоний
Капелюшок”);
Сергій ПЕТРОВ,
БУД-08-4:

До речі, 17 березня у ДСС, на фестивалі «Кубок мера»
брали участь 2 команди з академії: «Набір інструментів»
та «Збірна Запорізької державної інженерної академії», усі
виступили гідно, хоча на одну четверту взяли тільки Збірну.
(Кольорові «приколи» Р. Лобача, БУД-08-2д — на 8 стор.)
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