Факти, події, людина...

Освіта меж не має!!! Іноземні студенти в

У поточному навчальному році іноземних студентів прибуло на навчання як
ніколи багато – наразі навчаються 122. Така
кількість іноземців навчалася тут лише за
радянських часів, коли вони прибували за
державними замовленнями своїх країн.
Тепер же всі іноземні студенти навчаються
за контрактом, самостійно обирають вуз
та умови навчання в ньому. Виявляючи
зацікавленість Україною як державою в
Європі, іноземні абітурієнти сподіваються
одержати тут освіту європейського зразка,
та й репутація радянської освіти все ще
залишається привабливою поза межами
України.
Інша культура завжди цікава. Говорячи
про культурний шок, яким зазвичай
супроводжується переміщення в інше
суспільство, майже всіх іноземців приємно
вражає кількість гарних дівчат на одиницю
запорізької площі, їх манера вдягатись
– довжина спідниць, наприклад, є дещо
незвичною для мешканців арабського світу;
студенти з Марокко Валід і Фуад кажуть,
що тепер їм немає необхідності дивитися
конкурси краси – можна просто пройтися
проспектом. Іншою, неприємною стороною
культурного шоку є підвищена увага
місцевих мешканців, часто агресивного
характеру, до їх іноземних персон. Більшість
студентів вважають, що вечірні прогулянки
містом – це небезпечно.

Вивчаючи нашу мову та спостерігаючи
культуру, іноземні студенти Підготовчого
відділення виявили бажання розповісти
також і про свої країни. Студенти з Марокко,
Сирії, Нігерії, Єгипту, Тунісу та Алжиру
виготовили стінгазети, де вони висвітлюють
життя своїх країн, особливості культури та

З 23.04.09 в читальному залі
№3 кімната 322 відкрито виставку
книг, присвячену Всесвітньому
Дню книги.
Запрошуємо відвідати
виставку!

Буддизм — найдавніша світова релігія, яка є спільним
компонентом різних цивілізацій Сходу — від Індії до Японії.
Його філософія глибока і оригінальна. Буддизм вважається
„ключем до східної душі”, без нього не можливо зрозуміти
багатьох культур і особливостей східних народів.
Сформувавшись в Індії в середині І ст. до н.е., буддизм
поширився далеко за межі своєї батьківщини по всій південній,
південно-східній і центральній Азії аж до Бурятії і Туви на
півночі. Більшість буддистів проживають у таких країнах,
як Шрі-Ланка, М’янма, Таїланд, Японія, Корея та Китай.
Буддійськими країнами вважаються Кампучія, Лаос, В’єтнам,
Монголія. Буддисти кажуть, що всього в світі їх є 356 млн.
В Україні теж багато буддійських громад, є буддійські журнали,
які видаються українською. Ми маємо приклад християнських
країн: Італії, Німеччини, де буддизм вже друга за кількістю
релігія. Засновник тібетського буддизму Падмасадхава вчив, що
Дхарма (істина) повинна відповідати трьом умовам: місцевості,
часу та людині. Тому ми не маємо ненаціональних буддизмів.
А чи можливий на сучасному єтапі український буддизм? Які
його світоглядні, релігієзнавчі аспекти? Відповідь на ці питання
шукали на минулому засіданні Філософського клубу ЗДІА.
(Далі див. стор. 2 Додатку)...

побуту, найбільш цікаві краєвиди та унікальні
пам’ятки старовини. Нігерійські студенти
Стів та Шола надрукували фото, студентки
з Марокко Хасна і Сана та Абдулфаттах
із Сирії займались оформленням газет,
сирієць Валат приніс ліри – сирійські гроші,
а єгиптянин Абуд та марокканець Суфіен
написали цікаві арабські вислови. Арабська
писемність – в’язь - вражає сама по собі і
виглядає як живопис.
Незважаючи на розбіжності культури та
менталітету, студенти завжди знайдуть щось
спільне. В міжнародному відділі можна
спостерігати, як, наприклад, українець Женя
та нігерієць Ізу спілкуються англійською
на різних рівнях, але цілковито спільною
мовою, адже однаково захоплюються як
Шекспіром та Джоан Роулінг, так і YOU
TUBE, DSP, футбольною грою Pro evolution
soccer. “It’s cool”,- говорять вони. Вік та
глобалізація даються взнаки.
Футбол – це також велика об’єднуюча
сила. Мешканці та гості гуртожитків після
занять завжди можуть поуболівати чи
зіграти за місцеву міжнародну збірну.
На початку квітня в актовому залі
гуртожитку відбулися збори іноземних
студентів Підготовчого відділення ЗДІА за
участю проректора з НПР Желябіної Н.К.,
начальника ВМЗ Нікітенко В.О., викладачів
та кураторів ПВ. Обговорювалися питання
успішності та дисципліни, вислуховувалися
проблеми
та
запитання
студентів,
пропонувалися шляхи рішення. Були також
запрошені іноземні студенти старших курсів
Жауад та Шакіб з Марокко, які ділилися
своїм досвідом та давали поради щодо
подальшого навчання в ЗДІА. Збори дали
міцний поштовх до праці, адже студенти
здали свої „борги” та продовжують старанно
навчатися, незважаючи на звабливу весняну
погоду.
Відділ міжнародних зв’язків

Свята, свята, свята...
Шановна Людмило Михайлівно!

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі
м.Запоріжжя провела широкомасштабну акцію “Заповни
декларацію”.
На
проведення
акції до Державної
податкової
інспекції
запрошено
ТРК
“Алекс” та студентів 4
курсу, які навчаються
на
спеціальності
“Облік та аудит” в
нашої академії.
Майбутні
фахівці
взяли участь у тренінгу
по заповненню декларації про доходи з
фізичних осіб для отримання податкового кредиту. Учасники
зацікавлено слухали податківців та задавали багато питань щодо
декларування та оподаткування доходів громадян. Завітавши
до нас, студенти не тільки отримали корисну інформацію про
оподаткування доходів громадян та навчилися заповнювати
декларації про доходи, а також ознайомилися з буденною працею
фахівців податкової служби. Екскурсія приміщенням ДПІ викликала
у студентів неабияку зацікавленість в роботі податківців. Деякі
студенти навіть виявили бажання по закінченню навчання прийти
до нашої інспекції на роботу.
П і с л я
тренінгу
та
ознайомлення
з законодавством
щодо
оподаткування доходів
громадян,
студентів
запросили на
проведення
агітаційної
кампанії
“Задекларуйте
доходи”.
Агітаційна
кампанія
відбулася біля
головної прохідної ЗАТ “Мотор Січ”. Студенти охоче погодилися
взяти участь у всеукраїнській кампанії декларування доходів
громадян. Їх можна було впізнати за фартушками з надписом
“Декларування доходів”, разом з податківцями студентська

Від імені колективу викладачів, співробітників та
студентів академії прийміть щирі вітання з нагоди Вашого
славного ювілею.
Свій шлях в ЗДІА Ви почали викладачем кафедри
іноземних мов. Займаючись педагогічною та науковою
діяльністю, за чверть століття роботи в академії Ви
захистили дисертацію на здобуття вченого звання кандидата
філологічних наук, стали доцентом та завідувачем кафедри.

Ваша біографія, трудова, науково-дослідна та педагогічна
діяльність — це яскравий приклад працездатності, любові
до своєї справи, жаги до знань, наполегливості в досягненні
мети.
Від щирого серця бажаємо Вам невичерпної енергії та
оптимізму, міцного здоров’я, душевного тепла й звичайного
людського щастя!
Нехай і надалі Ваш шлях буде щедрий на добро і багатий
на успіхи!
За дорученням колективу академії,
ректор ЗДІА В.І. Пожуєв
голова профспілкового комітету

мо-лодь розповсюджували серед робітників “Мотор Січі”
та пересічних громадян рекламно-інформаційні листівки.
Зацікавлені громадяни із задоволенням підходили до студентів
за отриманням довідкового матеріалу та охоче спілкувалися з
податківцями і молоддю.
Приємно, що громадяни відгукуються на проведення таких
заходів. Особливу подяку хочеться висловити студентам,
які прийшли на допомогу фахівцям податкової служби у

проведенні кампанії декларування: Калашник Тетяні,
Проскуріній Аліні, Ткач Олені, Буряк Ірині, Делібороніді
Анастасії.
Сектор масово-роз’яснювальної роботи та
звернень громадян ДПІ у Шевченківському районі
м. Запоріжжя

А точніше, у студентські маси. Саме
так і діє творчий колектив запорізького
“Театра юного зрителя”, приїжджаючи на зустрічі з нашими
студентами-першокурсниками.

презентації.
Чесно
кажучи, моя думка
про те, кому цікаво,
а кому ні ходити
сьогодні в театри,
змінилося
рівно
на 180 градусів.
Дійсно,
мистецтву

Редакції
теж підкоряється будь-який вік. А те, що
до-велось побувати показали, про що розпові-ли актори,
на такій театральній сучасно, актуально, захоплююче й дужедуже щире.
Також привабливим є той факт, що театр
залишив право на існування в своїх стінах
російській мові, це приємно відрізняє
“тюзовців” від деяких інших колективів ...
Репертуар ТЮЗу розрахований на
різний вік. І служать у ньому Мистецтву
неймовірно талановиті люди, практично
ровесники нашого студентства, дотепні,
спритні, трохи очманілі. Афіші театру
розміщені в Інтернеті, замовити квитки
можна через співробітників ОВВ. Підіть —

не пошкодуєте! Буде цікаво!
Зустрічі з акторами “ТЮЗу” проходили
в академії протягом весни завдяки ініціативі
організаційно-виховного відділу та колектива самого театру.
Дякуємо за цікаве спілкування!!!
Редактор газети Н. Юсупова

