Почесна нагорода одержала
16 травня 2009 року в приміщенні
Національного педагогічного університету
ім.М.П.Драгоманова відбулася чергова
щорічна конференція Академії наук вищої
школи України. Відкриваючи конференцію,
президент Академії М.І.Дробноход привітав
присутніх із Днем науки й нагадав про День
пам’яті жертв політичних репресій, який
також відзначається в ці травневі дні.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять видатного вченого-фізика,
академіка-засновника АН ВШ України
О.Г.Влоха, відомого вченого-економіста
академіка Ю.В.Ніколенка, відомого вченогометалурга академіка Ю.С.Постольника,
відомого вченого-хіміка академіка Шевчука
І.О., які пішли з життя протягом минулого
року.
За доброю традицією, конференція
розпочалася з вручення академічних
нагород. Нагороду Святого Володимира
рішенням Президії Академії присуджено
відомому вченому-фізикові, засновнику
Академії П.В.Петренку за визначний внесок
у розвиток української освіти і вищої науки.
Нагороду Ярослава Мудрого присуджено
академікам Л.П.Бучацькому, М.М.Великому,
В.І.Сергійчуку, Б.П.Середі, І.А.Шайкевичу,
О.К.Закусилу за цикли наукових робіт,
монографії та підручники останніх
років.
В.Г. Литовченко, президент
Українського фізичного товариства,
член-кореспондент НАН України
М.В.Стріха академік АН ВШ України
доктор фіз.-мат. наук
***
Як розповів нам завідувач кафедри ОМТ,
а тепер ще й володар почесної нагороди
Ярослава Мудрого Борис Петрович Середа,
до конкурсної комісії, яка присуджує нагороди
АН ВШ України його рекомендували доктор
технічних наук, професор В. М. Данченко,
заслужений діяч науки і техніки (НМетАУ),
проректор з НПР НМетАУ, д.т.н професор
Ю. С. Пройдак і д.т.н. професор В. Є.
Хричіков. За останні роки Борис Петрович
написав вісім підручників з грифом МОНУ,
три з яких було подано до комісії АН ВШ.
Борис Петрович Середа відомий у ЗДІА

як плідний науковець, для якого найбільший
пріоритет в житті — служіння науці!
Вітаємо нашого колегу зі значним
визнанням його діяльності та бажаємо
подальших успіхів, діяльних соратників та
відданих учнів-послідовників!

СУЧАСНА ДРУГА IT-ОСВІТА
Близько 30% випускників впродовж кількох наступних років після закінчення
ВНЗ отримують другу освіту. Навіщо чекати, коли є можливість отримати за 5
років одразу 2 вищі освіти.
Якщо в цьому році Ви отримуєте диплом бакалавра з будь-якого напрямку підготовки,
то на 5 курсі паралельно з отриманням основної, Ви можете отримати другу спеціальність
із переліку, що пропонує факультет післядипломної освіти ЗДІА.
Гарним додатком до будь-якої технічної або економічної освіти у сучасних умовах
стане вища освіта у галузі інформаційних технологій зі спеціальності «Програмне
забезпечення автоматизованих систем».
Протягом одного року високопрофесійна команда викладачів допоможе Вам стати
професіоналом у цій галузі. Для цього є відповідне сучасне технічне та інформаційне
забезпечення. Зокрема, при викладанні спеціальних дисциплін використовуються
матеріали провідних комп’ютерних фірм Microsoft, IBM, Sun, Cisco. Студенти отримують
безкоштовний необмежений доступ до ліцензійного програмного забезпечення Microsoft,
до методичних матеріалів
навчальних центрів Sun та
Cisco.
На фото — чергове
вручення
сертифікатів
мережної академії Cisco
слухачам ФПО.

Своїми враженнями від навчання з читачами газети поділилися...
Лекції та практичні завдання були цікавими та інформативними. Після отримання
першого сертифікату Cisco CCNA1 я застосував засвоєні знання для побудови мережі
з 3-х комп’ютерів у себе вдома. За час навчання, крім отримання знань в області
мережевих технологій та маршрутизації, я підвищив свій рівень технічної англійської
мови. В цілому, я задоволений рівнем викладання та отриманими знаннями, які мені
знадобляться в найближчому майбутньому.
Роман Боженко, слухач ФПО
Почну з того, що я навчаюсь на факультеті післядипломної освіти за спеціальністю
“Програмне забезпечення автоматизованих систем”, де ми вивчаємо багато
“комп’ютерних” предметів. Особливо мені запам’яталось навчання у мережній
академії Cisco, яке залишило у мене багато вражень, якими я і хочу поділитися.
Сподобалося те, що ми навчалися по міжнародним інтерактивним матеріалам, як
і студенти, наприклад, з Америки або Англії. Хочу відзначити послідовне глибоке
викладання принципів роботи мереж та мережної маршрутизації, практичні
заняття на сучасному устаткуванні фірми Cisco та тести після кожного модуля, які
стимулювали добре вчитися.
Віталій Вахромєєв, слухач ФПО

Факультет післядипломної освіти оголошує набір на
2009-2010 навчальний рік за спеціальностями:
• Економіка підприємства
• Економічна кібернетика
• Облік і аудит
• Фінанси
• Менеджмент організацій
• Програмне забезпечення автоматизованих систем
• Промислове та цивільне будівництво
• Міське будівництво і господарство
За один – два роки ви маєте змогу отримати другу освіту, суттєво
підвищити свої шанси на ринку праці.
Навчання проводиться паралельно з отриманням освіти з основної
спеціальності.
З питань набору звертатися в деканат ФПО, каб. Л312,
тел. 223-83-288, 212-21-90.

Факти, події, людина...
22 травня в академії пройшла науковопрактична
конференція
“Студентське
самоврядування: досвід, проблеми, перспективи
розвитку”. Ця подія привернула до себе увагу не
тільки обласної й міської влади, але й студентської
молоді різних регіонів України. Полтава й Луцьк,
Київ і Львів, Одеса та Херсон, Житомир і Харків —
ось далеко не вся географія учасників. Серед членів
оргкомітету М. Г. Мурашкин, ДФУ (Дніпропетровськ),
І. С. Филипенко (Запорізька міська рада), Е. В. Першин
(ІБП “Форт”), представники ЗДІА. Тон усьому заходу
задав голова оргкомітету ректор академії В. І. Пожуєв,
який виступив з короткою, але змістовною промовою.
Запам’яталася учасникам доповідь проректора з НПР
Н. К. Желябиної, яка супроводжувалася яскравою
відеопрезентацією. Як завжди, оригінальним був
виступ генерального директора фірми «Форт» Євгена
Першина.
По закінченні пленарного засідання й нетривалого
кофе-брейка розпочалася робота секцій. На жаль,
дійсно активний інтерес виявили студенти академії й
наші гості лише до тематики доповідей і обговорень
секції 3, модератор — президент Сенату академії
Альона Хлєбнікова. Саме тут розгорілися принципові
баталії по різних темах. Студентські лідери відверто
обговорювали наболілі питання, намагалися виробити
загальну точку зору й лінію поведінки студентських
організацій з глобальних проблем учнівської молоді.
Шкода, що не знайшлося можливості для демонстрації
всіх програм і презентацій, які привезли наші гости.
Вечір п’ятниці завершився проведенням заключного засідання Філософського клубу ЗДІА. Але це
тема окремої статті, яку ми сподіваємося опублікувати
в наступному випуску газети.
На другий день перебування на запорізькій землі
студентів-активістів відвезли на острів Хортиця, дали
можливість побувати в нашому “профіку” і, зрозуміло,
зазернути в гості до козаків Кінного театру. У цілому,
гості поставили організації конференції високу оцінку
й були задоволені її підсумками...
Своїми враженнями поділилися з читачами
редактор газети Н. Юсупова
та Голова Інформаційного комітету
Сенату ЗДІА Олексій Васильонок

24 квітня 2009 р. відбулось засідання “Філософського клубу ЗДІА”
на тему «Запоріжжя та запоріжці у ІІ Світовій війні: світоглядні,
культурологічні аспекти».
Участь в засідання взяли студенти,
аспіранти, викладачі ВНЗ міста, підприємці, учасники Другої світової та
локальних війн, представники Ленінської районної, Запорізької обласної
адміністрації, політичних партій, громадських організацій, учасники
військово-історичної реконструкції…
«ФК ЗДІА» урізноманітнює форми своєї діяльності, тому була представлена
виставка шоломів, кашкетів, зброї 1915-1945 рр., а доповідачі були у військовій
формі. Відкриваючи засідання, завкафедри філософії Калюжний В.С.
наголосив на тому, що Друга світова війна була не тільки трагічною подією
ХХ ст., в якій загинули десятки мільйонів людей, але й великою перемогою
над фашизмом. Ратний подвиг солдата увічнений в меморіальних пам’ятках,
назвах площ, вулиць, в мистецтві…
Все менше залишається учасників Другої світової війни, але історичну
пам’ять треба зберігати, щоб трагедії не повторювались. Доповідач Павлов
О.О. розповів про героїчну оборону Запоріжжя, про визволення рідного краю
від фашистських загарбників, про подвиги запоріжців на фронтах Другої
світової війни. Єрьоменко А.О. розповів про еволюцію солдатської військової
амуніції та стрілецької зброї країн-учасниць війни, її переваги й недоліки.
Своїми спогадами про Велику Вітчизняну війну поділився учасник
Сталінградської битви Попов О. Виступили також доц. Яхненко В.М. (ЗДІА),
проф. Катаєв С.Л. (КПУ), Капцан Б.Б. (радник мера), доц. Макушинська Г.П.
(ЗДІА), Москвін В. Парубець Р.Ф. (ЗТР), торкнувшись проблеми історичної
пам’яті, виказала турботу з приводу закриття в музеї на о. Хортиця панорами
оборони м. Запоріжжя.
Ще довго після засідання тривала жвава дискусія про військові події, а
також огляд та фотографування зі зброєю та амуніцією. Схвильовано виконав
ліричну пісню О. Гребенніков.
Величезний
інтерес,
проявлений
до
теми засідання,
свідчить про те,
що український
народ, запоріжці
ш а н у ю т ь
і с т о р и ч н у
пам’ять Великої
Перемоги!

18 квітня у Запоріжжі, в басейні школи вищої спортивної майстерності, понад 40
колишніх спортсменів-плавців взяли участь в обласних змаганнях з плавання серед
ветеранів. Ініціатором проведення цієї спортивної події є суддя республіканської категорії,
а зараз директор громадської організації спортивного клубу «Посейдон» Володимир
Миколайович Максименко.
Серед постійних учасників — Ірина Крюкова (ЗДІА). Переможці та призери були
нагороджені грамотами, медалями та цінними подарунками центру «Спорт для всіх».
Центром уваги глядачів став яскравий виступ Лариси Нерубальщук, яка, змагаючись
у віковій групі за 70 років, виявила справжню спортивну волю до перемоги і прийшла
першою у двох запливах.
Але саме ЗДІА має право пишатися досягненнями нашої Ірині Крюкової, старшого
викладача кафедри фізичного виховання академії. Серед призерів і переможців вона
завоювала право відстоювати честь регіону у відбіркових змаганнях на Кубок Донбасу,
присвячених Дню Перемоги.
VІІ Відкритий чемпіонат Донбасу в
категорії “MASTERS”
Напередодні Дня Перемоги відбувся
Щорічний турнір для ветеранів плавання
«VІІ Відкритий чемпіонат Донбасу з
плавання в категорії «MASTERS».
Ця подія має за мету пропаганду здорового
способу життя в цілому; популяризацію

З МА ГА Л И С Я З І I Р К И
плавання; залучення в спортивне життя
колишніх спортсменів і аматорів плавання;
зміцнення дружніх зв’язків між клубами
ветеранського плавання всіх країн. Цього
року на плавальний форум майстрів
прибули більш трьох сотень спортсменів з
різних куточків України, Росії й Іспанії.
Честь
Запоріжжя
в
50-метровому

Вітаємо
Ірину Миколаївну Крюкову,
ст. викладача кафедри фізичного
виховання та спорту ЗДІА,
з перемогою в змаганнях!!!

закритому плавальному басейні спорткомплексу “Дельфін” з вісьма плавальними доріжками відстоювали плавцімайстри спортклубу «Посейдон», серед
яких і старший викладач кафедри
физвиховання та спорту ЗДІА Ірина
Крюкова. Ірина перемогла двічі, показавши
найкращий результат у запливах на спині на
50 і 100 метрів.
Організатори змагань — спортивний клуб
“Майстри плавання Донбасу” — зробили
все, щоб чемпіонат перетворився на справжнє свято для ветеранів спорту.

