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1 вересня...
І ЗНОВ ВСЕ СПОЧАТКУ
Від імені всього колективу академії хочу привітати наших
«новобранців»-першокурсників. Вони влилися до лав ЗДІА
в ювілейний рік, а це накладає на кожного з них особливу,
високу відповідальність за якість навчання, за ту життєву
позицію, яку вони оберуть за модель свого майбутнього. Й
незважаючи на складні обставини сьогодення, я впевнений
— ці вчорашні старшокласники, ці поки ще «зеленкуваті»
студенти з гордістю пронесуть крізь своє життя почесне
звання вихованців ЗДІА!

Вітаю
колег,
професорськовикладацький склад академії, ії
співробітників зі святом — Днем
знань! Час дуже складний, але з
такою командою, як наш колектив,
командою справжніх професіоналів,
відданих справі свого життя —
рідної академії — ми подолаємо всі
труднощі та кризи!
В 2009 році Запорізька інженерна
академія відзначає свій 50-річний
ювілей.
Цей рік для нас — особливий. Час,
коли ми обертаємось на пройдений
шлях, плануємо майбутнє.
За мірками людського життя, 50
років – вік зрілості. Цей критерій
цілком можна застосувати й до
інженерної академії. Оскільки за роки
свого існування завдяки вдалому
старту навчальний заклад виріс із
філіалу провінційного інституту до
академії. І всі ці роки ЗДІА зростала
і розвивалась, крокуючи в ногу
з потребами Запоріжжя, ставши
невід’ємною частиною його історії,
частиною великого цілого. Частиною
й нашого життя...
Шануйте її, бережіть та пишайтеся
нею. Бо ми — єдині!
Ректор ЗДІА, заслужений
працівник освіти України,
професор, доктор ф.-м. наук
В. І. Пожуєв

Новини з засідання Вченої ради академії

Відпустки — відпустками, а Вчена
рада — за розпорядком!
Так
2
липня,
напередодні
урочистостей з нагоди вручення
дипломів випускникам ЗДІА-2009,
відбулося літнє засідання Вченої ради
ЗДІА.

Розпочалося воно з нагородження
«новонародженого» професора Віталія Гавриловича Чуба Почесною
грамотою Запорізької обласної ради.
Далі присутні аплодували першому
проректорові Євгену Яковичу Швецю
з нагоди присвоєння йому звання
Заслуженого працівника освіти України.
Крім того, шістьом нашим колегам
були вручені дипломи доцентів. Серед
них В. В. Косинський, кафедра ОМТ;
Т. В. Лівошко, каф.ЕП; В. І. Доненко,
каф. ПіБМ; С. В. Шмалій, каф.ЕС;
Т. В. Критська, каф. МКМ, а також
Севастьянов Р. В., каф. ЕП.
Левову частку робочого часу
зайняло обговорення першого пункту
порядку денного, а саме, плану заходів
щодо усунення недоліків, які виявлені
комісією ДІНЗ (14-21 травня 2009р.) з
перевірки якості підготовки студентів.
Ґрунтовною та, як завжди, яскравою
виявилася емоційна доповідь ректора
академії з цього приводу.
Про призначення іменних стипендій
інформувала присутніх проректор з
НПР Н. К. Желябіна.
З приводу надання рекомендацій
щодо вступу до аспірантури доповідав
проректор з НПР С. С. Кудієвський.
Крім того, він інформував з питань:

Першокурсники! Вас вітає ректорат ЗДІА

Дорогі наші першокурсники! Вітаємо вас зі вступом до
лав світового студентства. Нехай цей шлях буде для вас
незабутнім, приведе до високих професійних вершин!!!
Бажаємо усім вам досягти своєї мети у житті, зустріти
добрих і надійних друзів. І ніколи не зупинятися на дорозі
Знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна!

про видання навчально-методичних
посібників з грифом ЗДІА та про
рекомендацію до видання збірника
праць Всеукраїнської студентської
науково-практичної конференції.
Про присвоєння звання професора
ЗДІА начальнику навчально-методичного відділу ЗДІА Валерію Івановичу
Матискіну інформував присутніх
ректор В. І. Пожуєв.
Також була обговорена інформація
декана МФ С. А.
Воденнікова про
навчальне навантаження професора
М. Ф. Колесника
на 2009/2010 н.р.
Була присутня
Н. Юсупова.
Фотосесія —
М. Ніколаєва

Для більшості з вас перші сесії здаватимуться важкими.
Це очікувані труднощі, але за бажанням ви з ними
впораєтеся. Намагайтеся складати іспити вчасно. Завжди
пам’ятайте, що поряд з вами ваші старші товариші —
професорсько-викладацький склад академії, куратори
груп, студентськи куратори та старшокурсники. Вони в
будь-яку мить прийдуть на допомогу.
Не залишайтесь осторонь студентського життя: ваша
доля в ваших руках. Намагайтеся реалізувати себе, брати
участь у програмах та акціях, які відбуваються в нашому
ВНЗ. Для цього є все необхідне.
Нехай успіх стане стилем вашого життя й полягає у
досягненні поставленої мети. Нехай вас супроводжують
у житті віра, надія та любов, які допоможуть досягти
успіху! Адже недаремно на вході у вашу Alma mater вас
зустрічає латинський вислів “Через терни — до зірок”!
Ректорат ЗДІА:
ректор Володимир Іванович Пожуєв,
перший проректор Євген Якович Швець,
проректори з НПР Надія Кіндратівна Желябіна
та Сергій Станіславович Кудієвський,
проректор з АГР
Василь Івановіич Баранець.

