Дню студента присвячується…

Добре вчитися - це престижно!
Збереження і розвиток інтелектуального
багатства нації – найважливіше завдання
для ВНЗ нашої країни. ЗДІА усвідомлює
цю почесну місію і є одним з небагатьох
ВНЗ, де добросовісне навчання студента
підтримується, в тому числі й матеріально,
на всіх рівнях керівництвом.
12 жовтня відбулася урочиста церемонія
вручення сертифікатів іменних стипендій
та матеріальної підтримки обдарованої молоді ЗДІА. Це іменні стипендії Президента
Україні, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, а також стипендії мера
міста та стипендії, якими відзначає кращих
студентів наша “самая Ленинская в мире”
адміністрація. На церемонії були присутні
мер Запоріжжя Євген Григорович Карташов,
ректор ЗДІА Володимир Іванович Пожуєв,
голова Ленінської районної
адміністрації
Володимир Васильович
Кияниця, представники
факультетів, студентів,
співробітників
ЗДІА,
а також “фотокори”
та представники ЗМІ.
Детальніше на стор. 2

70

років

Ленінському
району
В історії України не знайти такої
землі, яка б за своїм історичним
значенням, глибиною подій, героїзмом людей набрала такого широкого
розголосу, і так щедро оспівана народом, вплетена у безліч легенд і
переказів, як Запорізький край.
Ленінський район Запоріжжя
— один з найперспективніших
районів потужного індустріального
та культурного центру України, його
історична, природна, промислова
перлина. Нещодавно він святкував
свій офіційний 70-річний ювілей.
Вітаємо тебе, “самый Ленинский в
мире” район!

Можливо, ви народилися,
щоб врятувати чиєсь життя?!

В Україні більш 300 тисяч донорів крові, 50 тисяч
осіб носять звання “Почесний донор України”.
Здебільшого це вже літні люди. Нинішня ж молодь
особливою активністю не відрізняється. Втім,
деякі ВНЗ, серед яких і наша академія, щорічно
проводять День донора.

Студентам про студентів
ЗДІА — один з небагатьох вузів, де величезна увага
приділяється саме якості знань. Ми дорожимо своїм
дипломом, своєю репутацією.
Ще в червні
на
засіданні
Вченої
ради
З а п о р і з ь ко ї
державної
інженерної
академії було
заслухано
інформацію
проректора
з НПР С. С.
Кудієвського
про
призначення іменних стипендій обдарованої молоді та про матеріальну
підтримку для обдарованої молоді згідно з програмою соціального
захисту населення м. Запоріжжя.
Згідно з протоком засідання Вченої ради про призначення студентам денної форми навчання іменних стипендій за результатами
літньої сесії 2005-2006 навчального року
- Іменну стипендію Кабінету Міністрів України з 01.07.06 р.
по 31.01.07 р. було призначено студентці гр.МП-03-1 факультету
менеджменту та фінансів Наталі Сапі;
- Іменну стипендію Президента України — студентам ЗДІА
Парапановій Юлії, ЕК-03-2 та Образцовій Марії, МБГ-03
- Іменну стипендію Верховної Ради України було призначено
студентам академії Мініній Ірині, СП-03-1 та Ковальову Дмитру,
ТЕ-04.

Добре вчиться — це престижно!
Відповідно до програми соціального захисту населення м.
Запоріжжя рішенням Вченої ради матеріальна підтримка для
обдарованої молоді була присуджена молодому вченому ЗДІА,
кандидату філософських наук, доценту кафедри менеджменту
організацій Грецовій Ользі Георгіївні.
Дотримуючись обіцянки минулого року, голова районної
адміністрації Ленінського району В. В. Кияниця замість п’яти
іменних стипендій Ленінської районної адміністрації виділив
такі стипендії вже десятьом студентам ЗДІА. Ними стали Сліпко
Сергій, ОМТ-03; Попівщій Олександр, СП-05-; Ситий Віталій,
ГЕ-03, Чорна Наталія, Ф-04;
Пшенична Тетяна, ЕК-023; Василенко Лілія, Ф-04-2;
Кущ Юлія, ЕК-03-2; Замчий
Євгеній, МК-03; Хохотва
Ірина, МБГ-03 та Надточий
Дар’я, МБГ-03.
Також на засіданні Вченої
ради
були
обговорені
кандидатури
студентів,
які завдяки сумлінному
ставленню до навчання
та активній громадській
позиції мають право на
стипендію міського голови.
Їхня кількість досягла, як і
минулого року, ста осіб.
Вітаємо нагороджених з високою оцінкою їхніх зусиль.

Для більшості студентів американських вузів пошук засобів оплати
свого навчання може коштувати університетського курсу. Стипендії,
позики на навчання, погодинна робота — маса варіантів, і в кожному
університеті — різні. Без батьківської підтримки, яку одержують
далеко не всі, часто саме те, чи надасть йому стипендію той чи інший
університет, визначає остаточний вибір навчальної установи майбутнім
студентом.

“Степуха” по-американські
Серед стипендій для студентів
університетів і коледжів можна
виділити два основних види — так
звані “академічні” і “неакадемічні”.
Академічні стипендії залежат
від успішності студента і нараховуються тільки тим, у кого відмінні
показники. Хоча залежність тут
зовсім не пряма; відмінників багато, а стипендій мало. Потрібно
ще потрапити в рамки додаткових
категорій, за якими стипендії розподіляються.
Неакадемічні стипендії призначаються тим, хто відзначився в інших
сферах, хоча більшість ВНЗ всежтаки вимагають від студентів
успішності не нижче середньої.
Cеред неакадемічних стипендій
левина частка призначається студентам-спортсменам.
Університетський спорт у США
— це вже не просто частина студентського життя. Для великої
кількості університетів і коледжів —
це “великий бізнес”. У першу чергу це
стосується американського футболу
та баскетболу. Ці види спорту мають
найширшу базу вболівальників і для
університетів є важливим джерелом
і доходів, і популярності. Життя
студентів-спортсменів зовсім не з
легких. Багато з них не дотягують
до диплома, змушені залишити

ВНЗ через погану успішність. Але
для багатьох абітурієнтів, особливо
з доброю академічною підготовкою,
спортивна стипендія — це квиток у
світле майбутнє.
Навчання в США, як відомо,
недешеве. Безліч юних спортсменів зі
Східної Європи приїхали на навчання
в США, ставши стипендіатами як
члени
університетських
команд.
Як і інші студенти-спортсмени, вони можуть учитися на будь-якому
факультеті; немає необхідності своє
життя пов’язувати зі спортом за
допомогою диплома. Їм особливо
пощастило, тому що в США джерела
фінансування освіти для іноземних
студентів обмежені.
Аналогічна до спортивних стипендій є система “стипендій для талантів”. Такі стипендії видаються
тим студентам, хто вдало проходить
прослуховування в університетський
оркестр, чи, скажімо, театральну
трупу.
Принцип той самий, що й у
спортивних командах — дуже схожий
на зарплату. Ці студентські організації
теж приносять дохід університету, і,
відповідно, стипендія видається їх
учасникам як винагорода за працю.
Ірина Періс для BBCRussian.com

Доступ до мережі Internet�
���������
у бібліотеці ЗДІА!
З 23.10.2006 р. бібліотека ЗДІА надає своїм користувачам
безкоштовний доступ до мережі Інтернет в освітніх,
просвітницьких та наукових цілях. Це є частиною
загально-бібліотечної політика, яка спрямована на
задоволення інформаційних запитів усіх категорій
користувачів. Доступ надається через комп’ютери, які
знаходяться у відділі періодичних видань (5-й поверх,
к. 505). Право користування ресурсами мережі Інтернет
надається користувачам бібліотеки, що мають читацький
квиток і навички роботи на комп’ютері.
Надання доступу до мережі Інтернет створюється для:
1) забезпечення масового доступу до інформаційних
ресурсів бібліотеки ЗДІА;
2) підвищення якості та оперативності обслуговування
користувачів, розширення переліку послуг бібліотеки;
3) забезпечення доступності видань та документів,
доступ до яких ускладнено, або обмежено;
4) забезпечення доступу до інформації, яка існує
виключно в електронному вигляді.
Для регламентації роботи за комп’ютерами всі користувачі
розділені за категоріями.
Категорії користувачів і регламентований час роботи:
студенти та магістранти — 1 год./день
аспіранти — 1,5 год./день
викладачі — 2 год./день
співробітники академії —1 год./день.
Адміністрація бібліотеки

