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НАУКА — ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ

Дні науки в Україні — це, мабуть, свято всіх, для кого
наука стала справою життя. Колишні здобутки наукових
шкіл країни незаперечні, імена наших славетних учених
знає світ. Сьогодні, як і багато часу тому, Україна
прагне мати розвинену науку на рівні сучасних світових
стандартів, здатну забезпечити її сталий економічний
розвиток, гарантувати гідне місце у глобалізованому
світі.
Одним з кроків до цієї мети є Всеукраїнський фестиваль
науки, який вже втретє проводе Національна академія
наук України (National Academy of Sciences of Ukraine).
Далі дивиться стор. 2

Посміхається ранок
травневий,
Трепет спогадів, потиск
долонь...
У сльозинках непроханощедрих
Знов виблискує вічний
вогонь.
Але поряд надійне плече
І дитячі допитливі очі,
І душа, в якій серце тріпоче,
Що Ваш спогад
в майбутнє несе.

Дорогі ветерани! Шановні колеги!
На мою думку, тепло травневих днів має
бути ще й людським теплом по відношенню
до наших ветеранів. На порозі — 64-та річниця
Свята Перемоги, тому з великим відчуттям
відповідальності хочу звернутись до усіх визволителів, високоповажних ветеранів Великої
Вітчизняної війни, фронту й тилу.
Саме ваші мужність, життєва мудрість,
ставлення до ратного та громадянського
обов’язку — високий приклад для наслідування.
Наш обов’язок — бути гідними вашого подвигу,
усіма своїми справами утверджувати мир,
злагоду та суспільну гармонію на українській
землі.
Щиро бажаю вам, дорогі ветерани, міцного
здоров’я,
бадьорості духу, довгих років
ак-тивного життя, тепла людських стосунків та
родинного затишку.
З повагою,
ректор ЗДІА В. І. Пожуєв

Про засідання Вченої ради ЗДІА від 09.04. 2009р

Наука має випереджати час, з цим
важко сперечатися. Українська наукова
громада намагається довести необхідність
реформування наукової галузі та бачить
у цьому відповідальне завдання і для
держави, і для сус-пільства, і для
наукової спільноти. Тому все більшого
значення здобуває вузівська наука.
Чергове засідання Вченої ради академії
розпочалося з вручення медалі, грамот
та дипломів студентам-науковцям —
учасникам Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт в галузі
«Металургія» Хабарову Володимиру
(Диплом за творче виконання роботи
та медаль), Тучкову Іллі (Диплом ІІ
ступеня), Кругляку Дмитру (Диплом
за оригінальний експеримент), Ковбасі
Світлані та Ткаченко Ганні (заохочувальні
дипломи).
Є така народна приказка щодо обіцянок, які три роки чекають. Цього разу,
нарешті, отримали дипломи доцентів
наші колеги Володимир Олександрович
Товарниченко, кафедра філософії, Віталій Вікторович Кравчина, кафедра ФБМЕ,
Костянтин Сергійович Пієнко, кафедра
ВВ. Вітаємо новонароджених доцентів!
Члени Вченої ради хвилиною скорботи пом’янули Миколу Васильовича
Павлюка. Але в житті радість та сум
нероздільні, тому відразу привітали з
днем народження Володимира Петровича
Падалку. Далі засідання проходило згідно
порядку денному. А саме:

Всеукраїнський фестиваль
науки-2009
11.03.2009 президія НАН України
прийняла
постанову
“Щодо
організації
ІІІ
Всеукраїнського
фестивалю науки”. У цій постанові
затверджено склад організаційного
комітету, до якого ввійшли представники
Національної
академії
наук, Міністерства освіти і науки,
регіональних наукових центрів НАН
і МОН України, Академії мистецтв,
Української академії аграрних наук,
Академії медичних наук, Академії
педагогічних наук, вищих навчальних
закладів. Також затверджено орієнтовний перелік заходів.
З приводу святкування Її Величності
Науки 13 квітня в ЗДІА розпочалася
наукова-практична конференція...

—
Інформація
ректора
академії
Пожуєва В.І. про
засідання Колегії
МОНУ.
- Про роботу
к а - ф е д р и
менеджменту
організацій. Доповідачі О. М. Кіндратець і голова комісії
Пазюк М.Ю.
- Про затвердження
календарного
плану реалізації “Програми
підвищення
статусу та покращення
професійно-практичної
підготовки студентів на
період 2009-2010 роки”.
Інформація
першого
проректора Швеця Є.Я.
Інформаційний
пакет проректора з
НПР Кудієвського С.С.
про: підсумки наукової
діяльності академії за
2008р.; рекомендацію до видання навчальних
посібників з грифом; затвердження додаткових
програм; корегування тем дисертаційних робіт;
затвердження програми кандидатського іспиту;
надання академічної відпустки аспірантці;
прикріплення пошукувача до ЗДІА; відрахування
з аспірантури.
- Про рекомендацію до друку “Збірника
наукових
праць
“Гуманітарний
вісник
ЗДІА”.
Крім
цього
були
заслухані
додаткові
пи-тання про корегування
навчальних планів заочної форми навчання та
про затвердження згідно
з листом МОНУ №15/20360 від 24.03.09 р. щодо
надання пропозицій до
нагородження
праців-

ників ВНЗ з нагоди святкування
Дня науки. Вчена рада ЗДІА ухвалила такі кандидатури: Ю. П.
Насекан (Почесна грамота МОНУ);
Б. П. Середа (нагрудний знак
“Відмінник освіти України”); Ю.
С. Оселедчик (нагрудний знак “За
наукові досягнення” Міністерства
освіти і науки України).

Була присутня редактор
Н. А. Юсупова.

НАУКА — ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ
Поєднання навчання з науковою діяльністю — один із найважливіших
аспектів
освіти, спрямований на підготовку конкурентоспроможних
фа-хівців. Підвищення якості підготовки фахівців визначено в академії як
пріоритетне завдання, що передбачає впровадження інноваційних технологій
навчання, наскрізну комп’ютеризацію та інформатизацію, активізацію
науково-дослідної роботи, а також надбання студентами практичних навичок
і знань.
Проведення в академії весною, а саме в квітні, науково-технічної студентської
конференції є не тільки доброю традицією, а й важливим науковим заходом.
Проведення студентських конференцій бере початок з 1975 року, а з 1992
року в цих конференціях почали брати участь викладачі, аспіранти, наукові
співробітники. Конференції проводились через рік і на першу сумісну конференцію
було представлено 213 доповідей.
З розвитком науково-дослідної роботи студентів і, особливо магістрантів, з
підвищенням рівня виконаних робіт з’явилась потреба, а також і можливість
видання збірників тез доповідей конференції.
Так, з 2004 року почалось щорічне проведення науково-технічних конференцій
з виданням тез доповідей. Завдяки виданню збірників праць конференції студенти
і магістранти одержують можливість опубліковувати (продовження на стор. 3)

