26 жовтня в аудиторії 41, яка
носить ім’я Ю. М. Потебні,
відбулася науково-практична
конференція “Металургія:
минуле, сьогодення, майбутнє”,
присвячена

КНИЖКОВЕ РОЗМАЇТТЯ
У ЗАПОРІЖЖІ

Регіональна книжкова виставка-ярмарок
„Хортицькі джерела-2006”, яка, сподіваюсь,
стає традиційною, відбулася 6-8 жовтня
у концертному залі ім. Глінки. Готуючи
виставку, ми боялися лише одного: публіка
в Запоріжжі не дуже читаюча і скоріш за
все надасть перевагу ярмарку на Набережній,
а не книжкам. Але все виявилося краще, ніж
думали, і ми горді за запоріжців: виставка
привернула увагу і відвідувачів було багато.
Організаторами виступили управління з
питань внутрішньої політики та інформації
облдержадміністрації, благодійна організація
„Гуманітарне
відродження”
та
фірма
„Медвін”.
До оргкомітету увійшли представники
держадміністрації, керівники запорізьких видавництв, редакційно-видавничих відділів
ВНЗ. Цього року до Запоріжжя завітали книгарі
з Києва, Сум, Вінниці, Сімферополя, Тернополя
та Черкаської області.
У рамках виставки проходили круглі столи,
презентації книг, зустрічі з письменниками.
Велику увагу привернула до себе зустріч з
відомими письменниками Андрієм Курковим

Болонський процес: вирішальний етап упровадження
Швець Є.Я., перший проректор, професор, Турба М.М., нач. відділу інноваційних
технологій, професор, Швець Д.Є., нач. навчального відділу, доцент
• На початку вересня ц.р. Міністерство розглядаються як завершені та відповідним
освіти і науки України надіслало всім вищим чином задокументовані частини навчальної
навчальним закладам наказ, яким зобов’язало, дисципліни. Кожний заліковий модуль
у зв’язку з приєднанням держави до передбачає виконання студентом навчальної
Болонського процесу, впрова-дити кредитно- роботи у загальному обсязі 36 год., у тому
модульну систему організації навчального числі 16 аудиторних годин (лекції, практичні
процесу на всіх курсах спеціальностей ВНЗ. та лабораторні заняття) та 20 годин самостійної
До речі, конкретних вказівок щодо технології роботи (опрацювання лекційного матеріалу,
впровадження такої організації навчального підготовка до практичних та лабораторних
процесу Міністерський наказ не мав.
занять, виконання індивідуальних завдань,
Для нашої академії це не стало неспо- розрахунково-графічних, контрольних та
діванкою, оскільки такі важливі елементи курсових робіт, написання рефератів тощо,
кредитно-модульної системи, як формування підготовка до контрольних заходів).
залікових модулів, модульні навчальні плани,
Форма та обсяги завдань для самостійної
напівсеместрова організація навчального навчальної роботи студентів плануються
процесу, рейтингове оцінювання знань, відповідно до галузевого стандарту освіти;
вже відпрацьовувалися у нас в 2005/2006 при розробці навчальної програми загальний
н.р. Деканати факультетів були забезпечені обсяг дисципліни задається навчальним
спеціально розробленою навчально-облі- планом спеціальності, залікові модулі
ковою документацією. Щоправда, повне дисциплін визначаються згідно з освітньовпровадження кредитно-модульної системи професійною програмою, а вимоги до знань
поточного року було заплановано для од- та вмінь студентів повинні відповідати
нієї спеціальності (АУТП), а для решти освітньо-кваліфікаційній характеристиці.
передбачалося наступного року.
Відповідно до чинного Положення про
Тож довелося прискорити розробку і організацію навчального процесу в ЗДІА,
затвердження основних документів, які передбачається, що у кожному заліковому
регламентують організацію навчального модулі студент виконує максимум одне
процесу за кредитно-модульною схемою самостійне індивідуальне завдання, а
– навчальних планів спеціальностей. На загальна кількість індивідуальних завдань з
сьогодні в академії розроблені, були дисципліни протягом одного напівсеместру
схвалені у науково-методичних комі- не може перевищувати двох завдань. Крім
сіях МОНУ та погоджені в Інституті того, індивідуальні завдання не плануються,
інноваційних технологій і змісту освіти якщо з навчального курсу передбачено вистандарти ВНЗ - навчальні плани з усіх конання курсового проекту (роботи); курінженерних спеціальностей. Протягом сові проекти (роботи) плануються лише з
листопада-грудня будуть затверджені і професійно-орієнтованих дисциплін для
плани зі спеціальностей економічного набуття студентом відповідних професійних
напрямку.
навичок і за умови, що загальний обсяг
Таким чином, запропонована ЗДІА кон- навчальної роботи з певної дисципліни
цепція кредитно-модульної організації складає не менше 4-х (3-х) кредитів.
навчального процесу дістала офіційне
• Наступним надзвичайно важливим
схвалення і ми всі, від ректорату і кроком є розробка методичних вказівок та
керівників факультетів до професорсько- рекомендацій з усіх завдань самостійної
викладацького складу кафедр, повинні роботи студентів, передбачених навчальним
докласти максимум зусиль для реалізації планом спеціальності та навчальною
вирішального етапу цієї програми.
програмою дисципліни. На жаль, саме
• Основне завдання кафедр – розробка відсутність таких розробок у бібліотеці (а
до кінця першого семестру повноцінних не на шафі кафедри чи у столі викладача)
модульних навчальних програм дисциплін. часто стає на заваді студентам при виконанні
Сутність кредитно-модульної системи ор- домашніх завдань.
ганізації навчального процесу полягає у
структуруванні навчального матеріалу кожної (Продовження на сторинці 2 Додатку)
дисципліни з заліковими моду-лями, які

та Юрком Покальчуком, які жваво, цікаво
та з гумором розповідали про свої книги та
задуми. Відбулася також презентація нової
монографії доцента нашої академії Алли
Олександрівни Кудінової «С мечтой о
вечности...». На жаль, натхненну розповідь
автора про роботу над книгою прийшло
послухати не дуже багато відвідувачів.
Відбувся також конкурс на кращу книгу
ярмарки у декількох номінаціях. Дуже
приємно відзначити, що і наша робота була
помічена. Вітаємо авторів - професорів
Колесника М.Ф. і Кудієвського С.С.,
Кіріченка О.Г., Прилуцького О.В., які
отримали Диплом виставки-ярмарку у
номінації «Шлях у майбутнє» за монографію
«Термокаталитический распад монооксида
углерода». Варто подякувати співробітникам
редакційно-видавничого відділу, які багато сил
і часу віддали підготовці та проведенню нашої
виставки.
Гості роз’їжджалися із Запоріжжя приємно

вражені гостинністю господарів та рівнем
професіоналізму, на якому була проведена
книжкова виставка-ярмарок «Хортицькі джерела-2006». А під час прогулянки пароплавом
навколо Хортиці вони загадали бажання:
повернутися сюди восени наступного року...
Начальник редакційно-видавничого відділу
В.В. Качан

“Студгородок”
Бізнес-школа. Ідеї самі знаходять людей,
які їх втілюють…

В останню п’ятницю вересня пройшов, як мовиться, «на ура»
перший семінар Бізнес-школи, організованої в стінах академії
з ініціативи молоді. Як розповів нам віце-президент Сенату
ЗДІА Петро Дремуха, одним з головних практичних завдань
цього починання є проблема здобуття фінансової незалежності.
Програма Школи бізнесу передбачає лекційні форми занять,
тренінги, семінарські заняття, майстер-класи.
П е р ш и м
У ч и т е л е м
Школи
став
Євген Семенович
Тимохін,
віцепрезидент
клубу байкерів
Запоріжжя
«Silver Star».
Високу оцінку
цій
зустрічі
дали не тільки
студенти, але й викладачі, що були присутні на занятті. Надалі
актив Школи сподівається побачити цікавих наставників відомого
«кита» Тима Самарського, одного з заступників міського голови
Валерія Черкаску та інших не менш успішних і цікавих людей.
Ідея створення школи належить магістру ЗДІА Ірині Бутенко,
що подала в Раду президентів свій проект. Положення про
Школу поки що в стадії розробці.

Незабываемое лето-2006!

Дню донора в ЗДІА присвячується…

Можливо, ви народилися для того, щоб
врятувати чиєсь життя?!

Коротко про історію Дня донора. Організація Всесвітнього дня
донора крові здійснюється завдяки тісному співробітництву трьох
основних структур: Міжнародної федерації товариств Червоного
Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародної федерації організації
донорів крові та Міжнародного товариства переливання крові. До
них приєдналася Всесвітня організація охорони здоров’я. День
донора крові щорічно відзначається в 192 країнах світу.
Донорство в Україні. В Україні більш 300 тисяч донорів крові, 50
тисяч осіб мають звання “Почесний донор України”. Здебільшого
це вже літні люди. Нинішня ж молодь особливою активністю не
відрізняється. Утім, деякі ВНЗ, серед яких і наша академія, щорічно
проводять День донора.
Донори в ЗДІА. Крапля крові рятує життя.
17 жовтня, за традицією, у ЗДІА пройшов День донора. У порівнянні
з минулим роком кількість донорів виявилася однаковою – 88 осіб.
Що тішить — ми не здали позицій. Хоча, якщо звернутися до 2003
року, то тоді донорів ми нарахували аж 139 осіб! А серед факультетів
кращими були знов-таки ФЕЕ, ФЕЕТ, до яких приєднався МФ.
Конкретно по факультетах цифри виглядають таким чином: перше
та друге місце поділили факультети ФЕЕ та ФІТ — у них знайшлося
по 23 відважних людини, який побажали допомогти людям. Почесне
третє місце зайняв ФЕЕТ, що делегував 15 донорів. Далі цифри
значно скромніші, а саме: ФБВР – 13 осіб, МФ – 6 осіб, МТФ-5 осіб,
ФМФ – 1 осіб. На ФЕПі героїв не знайшлося...
Слід додати до названих ще двох донорів — це Наталія Василівна
Гришина (спеціаліст 1 кат. ОВВ) та Людмила Михайлівна Євса
(доцент каф. ОПіЕМВ).
Спасибі велике усім, чия кров рятує життя, спасибі за ваше
милосердя, мужність та чуйність.
Беруть участь у такому заході не всі, причому з різних причин. А
даремно, бо коли в донора береться кров, то відбувається оновлення
кров’яних тілець, що призводить до омолодження організму. В
цілому підвищується імунітет, людина стає більш стійкою до втрати
крові при можливих травмах.
З морального погляду, пам’ятайте: щохвилини, щодня люди в
усьому світі незалежно від віку і соціального статусу потребують
донорської крові для того, щоб просто вижити.
Можливо, ви народилися для того,
щоб врятувати чиєсь життя!

Штутгарт – заключительный из
городов Германии, с которыми мы
познакомились за время участия в
Deutschland� ���������������������
семинаре 2006. Здесь
живут около 587 тыс. жителей. По
приезде из Нагольда на вокзале нас
встречали семьи, в которых мы потом
жили. “Наша” Frau����������������
��������������������
Ридер работает
в школе. Очень общительная и
доброжелательная женщина, она
занимается с детьми 6-10 лет после
уроков: помогает делать домашнее
задание, играет в развивающие игры.
Herr�������������������������������
Ридер часто уезжает из дому в
Додаткову інформацію про донорство в Україні читайте на сайте
близлежащие города, но выходные
Фонду донорів України http://www.donor.com.ua
дни проводит с семьей. Когда этот
высокообразованный, начитанный,
интеллигентный мужчина появлялся
дома, нас обязательно ждал куЗГИА — территория, свободная от курения…
линарный сюрприз. Каждый день
Или, во всяком случае, стремящаяся к этому. Так что ничего
семинара содержал массу информации, так что приятный ужин в
удивительного в том, что ФЭЭТ провел конкурс «настенного»
семейном кругу был настоящей разрядкой.
На семейный ужин часто собирались дети семьи Ридер: дочь Хана, творчества на эту тему, нет.
Каждый проводимый на любом уровне конкурс хорош тем, что
29 лет и сын Хайко, 25 лет. Нам было интересно общаться с ними и
их друзьями. Коринна, девушка Хайко, рассказала нам о том, как имеет своих призеров и победителей. А потому предлагаем вам
проводит свободное время молодежь Штутгарта, как относится к познакомиться с теми, кто представил лучшие плакаты и газеты.
Номинации были такими: «За лучший научный подход»
учебе, работе. Она сторонница хорошего, качественного образования.
Коринна начала подрабатывать в небольшой рекламной фирме, еще (ФБМЭ-05-1), «За лучшее художественное оформление» (ЭСбудучи студенткой. Хана в студенческие годы работала по программе 05-2), «За лучшее конструкторское решение» (ЭС-04-2), «За
OPEER� во
����������������������������������������������������������
Франции, улучшив знания французского языка и заработав оригинальность» (ФБМЭ-05-2), «Правдивое будущее с сигаретой»
ЭС-06-1) и тому
деньги. Теперь у нее много друзей во Франции, которые ее всегда рады
подобные. В итоге на
видеть. Две недели в Штутгарте пролетели как один день. Впечатлений
1-м месте оказались
— море: и от рыбного фестиваля, и от великолепных бассейнов с
«креативщики»
из
минеральной водой, и от чемпионата мира по футболу, где мы увидели
группы ФБМЭ-04совсем других немцев, не размеренных и правильных, но и азартных,
2, второе досталось
гордящихся своей страной и успехами команды.
ФБМЭ-06-1 и заклюНаши знания немецкого языка улучшались с каждым днем, с
чает тройку призеров
каждым часом, ведь немецкий язык был повсюду: в семье, в автобусе,
группа ФБМЭ-04-1.
на экскурсии, в бассейне, на улицах города, в магазинах, кафе. Мы
Обзор подготовили
даже научились мыслить по-немецки и это, нужно признаться, очень
Яна Памирова и
необходимо.
Ольга Стаенная
Я очень благодарна немецкой стороне в лице профессора �����������
Niethammer�
за то, что как в Нагольде у Frau������������������������������������
����������������������������������������
Huzel������������������������������
�����������������������������������
, так и в Штутгарте, я жила в
абсолютно разных, но замечательных семьях, благодаря которым мое
пребывание в Германии запомнится мне на всю жизнь.
Светлана КИХТЕНКО

