Металургійний факультет
Декан — Сергій
Анатолійович Воденніков

Факультет менеджменту і
фінансів
Декан — Валентина
Григорівна Воронкова

Факультет інформаційних
технологій
Декан — Михайло
Юрійович Пазюк

Факультет будівництва та
водних ресурсів
Декан — Віктор Аркадійович
Банах

Механіко-технологічний
факультет
Декан — Володимир
Петрович Грицай

Факультет економіки
підприємства
Декан — В’ячеслав
Валентинович Глущевський

Факультет електроніки та
електронних технологій
Декан — Зоя Андріївна
Ніконова

Факультет енергетики та
енергозбереження
Декан — Олександр
Іванович Чепрасов

Вищий навчальний заклад, як і будьяка організація, має свою внутрішню
корпоративну або організаційну культуру. Вважається, що це комплексне
явище, яке є набором властивих всім
членам організації пріоритетів, цінностей,
принципів життєдіяльності та норм взаємодії, уявлень і понять, які формуються в
процесі діяльності організації та покликані
укріплювати її внутрішню структуру. Більш
детальну інформацію дивіться за адресою
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/OVO_250908.
pdf. ЗДІА, яка цього року відзначає своє 50річчя, має власну
символіку:
це
логотип, штандарт,
стяг і гімн.
Логотип ЗДІА,
(автором його є
колишній студент
ЗІІ,
нині
декан
ФБВР В. А. Банах)
оформлений у двох
кольорах: жовтому (за нормами геральдики, — золотому) та блакитному, які
символізують багатство, самостійність, а
також бездоганність, розвиток, рух уперед,
надію та мрію. В жовтому “іспанському”
(за формою) щиті у стилізованому вигляді
символічне зображення греблі Дніпрогесу,
промислових підприємств, будівництва,
які увінчані абревіатурою ЗДІА. По колу у
вигляді синього обідка є облямівка з повною
назвою ВНЗ (кольорове зображення — на
обкладинці газети).

Слова та музика — А. Іванова

Наш дім — думки та праця,
Йдемо з ним ми до зірок.
Запорізька академія —
це в майбутнє крок.
Запорізька інженерна —
це в майбутнє крок.
Приспів:
Академія, академія —
це наш дім, де є знання,
Академія, академія —
наші добрі прагнення.
Кожен з нас — велика сила,
України ми є зразок.
Запорізька академія —
це в майбутнє крок.
Запорізька інженерна —
це в майбутнє крок.

Стяг ЗДІА — це оксамитовий двокольоровий прапор із торочкою. У центрі
стяга — позолочений логотип Запорізької
державної інженерної академії.
Штандарт
ЗДІА має прямокутну форму багатого темно-синього
кольору. У центрі
— логотип. У місці,
яке в давнину займала
“корона”,
розташований
д е р ж а в н и й
символ країни —
тризубець. Штандарт, подібно до
військової хоругви,
має три “хвости”, які прикрашені рослинним орнаментом.
Усю картину доповнює кант, виконаний
також за рослинними мотивами.
Академічна мантія та шапочка.
В
урочисті
дні, на вузівські
свята
деяким
студентам
надається
можливість,
а
точніше,
по-чесне право,
з’являтися
на
сцені в чорній академічній мантії та шапочці
з китицею.

Приєднуйся! Відтепер ти — студент...
Склади своC життя яскравим I цIлIсним
Будуючи свою долю, своє сьогодення та майбутнє, ми, як мені здається,
складаємо величезне полотно — картину з пазлів... Зробиш правильний
вчинок, зробиш єдино вірний вибір — величезна частина картинки (твоє життя)
складається добре. Ніде не випинає, ніде не настовбурчується невірно підігнаний
фрагмент...
Студентськи роки, наша академія — це ще один, повірте мені, величезний
шматок вашого життя. Незабутній, найкращий шматок. Тому що ви молоді, у
вас попереду довге життя, можливість зробити її прекрасною і насиченою. І
якою вона стане - залежить лише від вас. Вчися, твори, вигадуй і пробуй! Ти студент!!!
В ЗДІА завжди знайдеться сфера для застосування ваших талантів! Це клуби за
інтересами, спортивні секції, танцювальні, вокальний та театральний гуртки.
Міський Філософський клуб. Президент та
ведуча клубу: Ганна Павлівна Макушинська,
керівник і духовний лідер — к.ф.н., доц.,
завідувач кафедри філософії та політології Віктор
Степанович Калюжний. Філософський клуб ЗДІА
у грудні минулого року відзначив своє 10-річчя.
Міський політичний клуб. Голова клубу:
академік. д.ф.н., проф., завкафедри менеджменту
організацій, декан ФМФ Воронкова Валентина
Григорівна. Десятиріччя клубу також вже позаду.
На базі цього ж факультету з 1993 року існує Клуб
бухгалтерів. Керівник клубу — асистент кафедри
ОіА Меліхова Тетяна Олегівна. На рік проводиться 8 засідань клубу різної актуальної
науково-методичної тематики з запрошенням провідних фахівців у галузі обліку, аналізу
та аудиту.
На ФМФ за підтримки декана В. Г. Воронкової створено ще одну громадську
організацію — це Студентське наукове товариство з правознавства. Ініціатор
створення та науковий керівник — академік, професор права Віктор Євгенійович Львов.
У межах Товариства, чисельність якого наближається до 600 осіб, функціонують три
секції: правознавства, цівільного права, господарського права.
Спортивний клуб ЗДІА. Голова Спортклубу — ст. викладач кафедри фізичного
виховання та спорту Скотник Володимир Володимирович. Спортивний клуб проводить масові змагання, спартакіади... Зараз в академії працюють такі спортивні секції:
атлетична гімнастика; гандбол; аеробіка; гирьовий спорт; баскетбол; міні-футбол;
волейбол; настільний теніс.
Існує також Клуб інтелектуальних ігор. Кожен може взяти участь в ціх іграх!
Студентський Центр мистецтв Port Arte, місце, де гуртуються творчі особистості
— співаки, танцюристи, актори...
Ну й, безумовно, ти можешь стати кореспондентом або хоча б репортером,
фотокором вузівської газети “Академія”. Ії активні журналісти нагороджуються
почесними грамотами, отримують стипендії мера або Ленінської адміністрації.
Безумовно, головне в житті студента - навчання. Причому про те, яким буде твій
рейтинг в кінці 4-го курсу, треба замислюватися вже сьогодні. Зараз же. Пішов з
нудної пари, попив під час практики пива, пропустив «лаби», тому що... ну просто в
облом… «Сачканув» з фізкультури? Махнув рукою на англійський? Ось побачиш —
все це відгукнеться тобі. І практично відразу — протягом другого-третього семестру.
А тому — прислухайся до порад третьокурсників (стор. 6). Поганого не побажають!
У них — свій, причому вистражданий, досвід...
Ось кілька порад, які можуть стати в нагоді першокурсникам:
- Не лякайтеся заплутаності архітектури нашого з вами навчального закладу – не
соромтеся спитати дорогу, якщо зрозуміли, що заблукали. Всі колись були на першому
курсі, тому вам обов’язково допоможуть.
- Запам’ятайте імена ректора, декана та завідуючих кафедрами, запам’ятайте як вони
виглядають (поряд з більшістю кафедр є дошки оголошень з портретами завідувачів,
“преподів”, аспірантів та лаборантів). Це дуже важливо! Коли ви зустрічаєтесь з ними в
коридорах – ввічливо привітайтеся, адже їм подобаються виховані студенти.
- Ведіть конспекти. Конспект, а тим більш добре написаний, повний конспект, може
врятувати все!
- Майте терпіння. Не всі предмети можуть виявитися суперцікавими, але більшість з
них буде вам потрібна в майбутньому.
- Не тягніть із заборгованостями, модульна
система – річ складна й виправити оцінки
закритого у відомостях модуля вже неможливо.
- Вам доведеться неодноразово відвідати
бібліотеку: абонемент (там видаються книжки),
читальні зали (їх в бібліотеці три), Інтернетаудиторію, а також актову та спортивну зали,
ІОЦ і все таке інше. Спробуйте з першого разу
запам’ятати, що де знаходиться.
Навчально-лабораторний корпус — це

Вас вітає Сенат ЗДІА!
У
всі
часи
студенти
завжди
тягнулися один до
одного,
прагнули
до
спілкування
і спільної праці,
намагалися
разом
в и р і ш у в а т и
п р о б л е м и ,
об’єднувалися
в
то-вариства.
Сенати є сполучною ланкою між
профе сорсько-викладацьким складом і нами, студентами.
Метою діяльності Сенату ЗДІА є
збільшення
соціальної
активності
студентів шляхом залучення їх в життя
ВНЗ, підвищення їх ініціативності та
відповідальності
за
своє
навчання.
Сенат є організатором різних заходів:
науково-дослідних конференцій, турнірів
з
інтелектуальних
ігор,
фестивалів,
студентських вечорів, концертів, спартакіад.
Структура Сенату ЗДІА містить наступні
комітети:
- по навчально-організаційній роботі;
- по працевлаштуванню;
- по науковій роботі;
- по культурі і спорту;
- по зв’язках з громадськістю.
Всіх охочих приєднається до роботи Сенату
завжди раді бачити в л 602. Тел. 223-85-95
Адже Студентський сенат це можливість
закінчити академію не тільки з червоним
дипломом, але і з досвідом організаторської
роботи!
(зі знімку вам посміхається президент
Студентського Сенату ЗДІА —
Альона Хлєбнікова).

їдаль-ні, буфет, ксерокс, два банкомати, штабквартири Сенату ЗДІА та профкому студентів,
аспірантів і докторантів академії й багато
інших корисних речей, місцезнаходження
яких треба знати. У цьому корпусі аудиторії
нумеруються за допомогою літери «л». Л-301,
Л-01 і т.п.
А на
цьому
знімку
корпус
лабораторний
(тут
входу
немає).
Аудиторії
нумеруються тризначними номерами без
літер — просто 301, 309 (до речі, це кімната
редакції газети).
У цьому корпусі розташовані актова зала, вся
вузівська бібліотека, кафедри українознавства
та філософії, частина аудиторій інформаційнообчислювального центру та блискучий
Студентський Центр мистецтв Port Arte...
Адмінкорпус ви вже бачили на стор.
1. Аудиторії цього корпусу нумеруються
двозначними номерами (47, 52, 94 і т.п.).

