Студентам про студентiв
День Донора

Студенти ЗДІА вже вкотре взяли
участь в проведенні Дня Донора. Виїзна
бригада Запорізької обласної станції
переливання крові поповнила банк крові
за рахунок щедрого дару 88 студентів, які
прийшли до здравпункту академії 7 листопада 2005 року.
День Донора органічно вплітається в
загальноакадемічну програму “За здоровий спосіб життя”, яка постійно діє в
інженерній академії.

лікування та оздоровлення за путівками,
які надав ректорат нашого внз.
Виносимо подяку усім, хто приймав
участь в організації Дня донора: ректору професору В.І. Пожуєву, членам
ректорату, заступникам деканів з НВР
усіх факультетів, профспілці студентів та
викладачів ЗДІА, директору та працівникам
їдальні “Ластівка”, працівникам здравпункту інженерної академії, підрозділу з
охорони правопорядку “Барс”, студсенату,
співробітникам ОВВ, організації Червоного
хреста Ленінського р-ну. Особисто дякуємо студентам: Тетяні Литвин, Ганні
Корочанській, Євгену Чорнобуку, Юлії
Галочці, Марині Брикун, Тетяні Гатиній,
Олександру Дідику!

Анкетування провiв
студсенат

Кожного разу донори ЗДІА врятовують
чиєсь життя. Академія, у свою чергу, дбає
про фізичний стан своїх донорів, тому з 1
грудня 2005 року всі 88 осіб проходитимуть

11 листопада студсенат ЗДІА провів
опитування студентів з метою виявлення
їх думки щодо якості студентського самоврядування в нашому внз. Результати
ми пропонуємо вашій увазі.
Студсенат поки що залишається “терра

Події
Вчена Рада
3 листопада відбулось чергове засідання Вченої Ради ЗДІА. На порядку
денному
розглядалося
одинадцять
питань, в тому числі й підсумки прийому
до нашого вищого навчального закладу.
Ефективна профорієнтаційна робота
дозволила в цьому році не тільки
дотриматися рівню прийому попереднього
року, а й збільшити його. Найбільший
конкурс був за напрямом “Будівництво”.
Цікаво, що в цьому році вперше під
час вступних іспитів було використано
нову систему тестування за основними
профільними дисциплінами (математикою,
фізикою, хімією) за стодвадцятибальною
шкалою.
Як завжди, вступити до студентського
братства ЗДІА змогли не тільки випускники
ФДП, але й учасники олімпіади, яку
традиційно проводять прийомна комісія та
ФДП. За її результатами вісім переможців
зараховано до інженерної академії “на
бюджет”.
Нові
комп’ютерні
тести
буде
розроблено на кафедрі вищої та прикладної
математики, про роботу якої за останні 5
років звітував професор Пруденко М. М.
Члени Ради переконалися, що підрозділ
працює на високому рівні, і прийняли
рішення про оновлення оргтехніки у
викладацьких кімнатах кафедри.
На засіданні вітали кандидатів на
призначення державних стипендій.
Від щирого серця вітаємо д.ф.н.
професора, відмінника вищої освіти
МОНУ, автора 270 наукових праць
Валентину Григорівну Воронкову із
здобуттям дворічної державної стипендії
та д.т.н. професора, автора 373 наукових
праць, 91 винаходу Віктора Олексійовича
Ніколаєва з призначенням довічної державної стипендії!

Постановка мети
В листопаді для студентів першого
курсу пройшов тренінг “Технологія
постановки і досягнення мети”, який
організувала керівник ОВВ Надія
Іванівна Вєльчева.
Молодь, як найбільш мобільна частина
населення, відчуває гостру недостатність
інформації, не маючи можливостi зробити
правильний вибір життєвого шляху. Це
призводить до проблем у виборі професії,
працевлаштуванні, в питаннях соціальних
гарантій.
Психологи радять навчитися правильно
ставити мету і “розбити” свій шлях на
декілька етапів.
Виконання кожного дозволяє побачити,
ніби в масштабі на мапі, свої проблеми
та способи їх усунення. Студенти мають
навчитися орієнтуватися в “напливі”
завдань, які “сипляться” на їх голови
внаслідок збільшення годин самостійної,
позааудиторної роботи.
Як це зробити, а також як оволодіти
зброєю комп’ютерної ери, в якій ми
живемо, тобто інформацією, і дізнавалися
учасники тренінгу.

Фiлософiя простору
Темою дискусії чергового засідання
ФК 28 жовтня 2005р. виступила
“Філософія
простору:
етичні
та
культурологічні аспекти”.
Як завжди, в ній прийняли участь
науковці, викладачі, аспіранти, студенти
внз Запоріжжя, представники творчої
інтелігенції, підприємці.

інкогніта” для більшості (75 %) студентів
ЗДІА. Але все ж таки 32 % знають, як сенат
допомагає студентам. Підтримують і деякі
культмасові заходи, зокрема, першість за
популярністю віддали “Дебюту першого
курсу” (65 %), а от “Що? Де? Коли?” та
спартакіада чомусь менш привертають
увагу студентів: відповідно, 20 % та 15 %
за рейтингом популярності.
Питання конфліктів між студентами і
викладачами вічне, як саме студентське
братство. Але проблеми ніхто не бажає
вирішувати за допомогою студсенату, і
лише 26 % згодні, що це — можливий
шлях розв’язання питання.
“Інтернет” сьогодні в навчальних
цілях не використовує хіба що ледащо, і
добре, що доступ до комп’ютерів в ЗДІА,
як виявилось, мають на кафедрах 38 %
студентів.
Своє здоров’я та час цінують усі, але
і те, і інше марно витрачається в стінах
студполіклініки, якість обслуговування в
якій відома усім студентам нашого міста.
Заклад збираються ліквідувати, і з цим, за
результатами анкетування, згодні 53, 71 %
опитуваних.
Відкриваючи
засідання,
завідувач
кафедри філософії В.С. Калюжний зауважив, що в історії культури людства
категорія простору несла в собі великий
зміст, “підкреслюючи” дух епохи, спосіб її
самовияву і самоорганізації.
Регулювання
ритуалів і звичаїв,
символів мистецтва та типів ментальності,
форм організації виробництва та наукової
діяльності
відтворювалось
в
багатогранності простору і часу.
В виступах професорів Єгорова Ю.П.
(ЗДІА) та Катаєва С.Л. (ЗІДМУ), доцента
Повзло О.М. (ЗНТУ) та викладача Паламарчука С.В. (ЗІЕІТ) досліджувались
соціально-культурний, освітянський, світоглядний, психологічний, історичний,
інформаційний виміри простору.
Хода М.М. (Приморськ) розкрив
внутрішній та зовнішній простір людини, що проявляється в її фізичному,
психологічному здоров’ї, та подарував
“ФК ЗДІА” свою книгу “Я хочу і буду
здоровим”.
Естетизація простору була втілена
у виступах поетів Лойко С.І., Кисіля В.
та співачки Лисенко Тетяни – студентки
групи ЕП-03-2д, лауреата Всеукраїнських
пісенних конкурсів.
Учасники “ФК ЗДІА” дійшли висновку,
що прогрес українського суспільства, його
гуманізація, пов’язані з наближенням
простору до людини, її соціальноісторичного буття, в якому цінністю
постає створення простору для панування
культури, людяності, толерантності та
взаємної поваги між людьми, їхньої
творчої активності та свободи.
Сторінку підготувала Iрина Каширіна

Студентам про студентiв
ДЕНЬ СТУДЕНТА В ЗДIА
Екологічний десант

16 листопада активісти механікотехнологічного факультету провели
екологічну благодійну акцію з висадки
дерев на території Нікольського храму
та школи-інтернату закритого типу для
дітей з діагнозом ДЦП, що розташовані
на Великому Лузі.
Екологічні проблеми зачіпають безпосередньо кожного з нас, але студенти МТФ
сприйняли їх з максималізмом молодості, а
тому не сиділи довго “склавши руки”. Так
з’явилась ідея проведення цього заходу.

Але справа йде гаразд тільки якщо за неї
беруться гуртом. І в академії до ініціативи
студентів поставилися схвально: ректор
проф. В. І. Пожуєв виділив кошти для
придбання саджанців, а проректор з АХР
В. І. Баранець забезпечив “екологічний
десант” транспортом та знаряддями праці.

Президент студсенату МТФ Олександр
Орлов та його помічники звернулися до
“Зеленхозу” і вже наступного дня опинилися на безкраїх полях цього підприємства,
де на 24 га ростуть молоді берізки, хвойні
деревця та декоративні рослини. Вибір
був справді широкий, і хлопці трохи
розгубилися, але сміливо покрокували
між рядами дерев. Зупинилися на сортах,
які традиційно прикрашають парки Запоріжжя. Взяли тую, калину, берізку,
горобину, лісний горіх, — майже сорок
струнких лісових мешканців.
А поки в “Зеленхозі” готували до “переїзду” саджанці, біля храму та інтернату
кипіла робота: викопували глибокі ями,

підготували воду для поливу... І в цьому
нашим студентам радо допомагали старші
учні інтернату. Інтернат закритого типу,
тому світ цих дітей обмежується територією
закладу. І кожна можливість поспілкуватися
з однолітками для них — свято.
Святом ця акція стала і для студентів
МТФ: працювали з азартом, контролювали
дотримання правил перенесення дерев в
інший грунт, носили воду...
Потім був обід в старовинній трапезній
Нікольського храму, якому, до речі, вже
більше ста років — це найстаріший храм
нашого міста. Батюшка, отець Михайло
подарував студентам на згадку православні
книги, ікони. Провів храмом, знайомлячи з
його історією.
Заступник декана МТФ з виховної роботи
Вікторія Миколаївна Косенко розповідає,
що трохи нервувалася перед поїздкою, бо
студенти є студенти — дещо галасливі,
з невгамовною енергією. Але, коли
благодійна акція розпочалася, побачила
на обличчях молоді одухотворення, яке
струмувало з глибини душі. “В наших
дітей ще чисті душі! — каже В. М. Косенко.
— Я їм пізніше сказала: хлопці, ось ви
й переступили поріг дорослого життя,
де перше завдання чоловіка — посадити
дерево...”

Доброта врятує світ...

Добре отримувати подарунки до Дня
святого Миколая, але ще приємніше,
коли увагу, чуйність та тепло сердець
дарують дітям-сиротам весь рік.
Студенти МФ відвідали дитячий православний притулок “Надія”, що на Правому
березі.
“Сміх та радість ми приносимо
людям!” — співали бременські музики,
під тим же гаслом підготували концертну
програму студенти-”металурги”.
Крім того, зібрали іграшки, книги,
купили продукти та предмети першої
необхідності...
Архієпископ Запорізький та Мелітопольський
Владика Василій висловив щиру подяку
та вручив Грамоту активістам ЗДІА. Як
малюки, так і їх гості сподіваються на

продовження спілкування. Бо чим більше
радості в житті мешканців “Надії”, тим
більше добра зародиться в їх душах.

“Нашi” в мiстi!
Смiх, що об’єднує серця

Незвичне свято влаштували 8 листопада
в ЗНУ: Міжнародний день КВК. До
участі запросили команди кмітливих
та винахідливих з різних внз міста
Запоріжжя, в тому числі й команду ЗДІА
“Наші”.
І хоча конкурсу, як такого, не було,
присутні отримали велетенський заряд
позитивної енергії — сміху, мабуть
єдиної величини, що дійсно об’єднує
країни і народи!

Що? Де? Коли?

Чи знаєте ви, як пахне космос? А
що слони, пітони та шимпанзе чудові
“бейбісіттери”? Ні? Тоді вам саме час
приєднатися до команди “Що? Де? Коли?”
вашого факультету та разом опановувати
таємниці природи.
А от ті, хто давно вже обрав для себе
пізнання як спосіб життя, грали в згадану
гру на Кубок ректора ЗДІА 10 листопада.
Успішно подолали три тури команди “Ноухау” — перше місце, “Пара белум” — друге
місце та “Кульбабки” — “бронза” розумових
змагань.

Конкурс стіннівок

До святкування Міжнародного дня
студентів на будівельному факультеті
провели конкурс стіннівок. Претендентів
було багато, але “першість” розділили
витвори груп ВВ-05-1-д та ЦБГ-051-д. Заступник декана ФБВР Лілія
Вікторівна Полікарпова розповідає,
що сюжетом для першокурсників
слугували історії з їх ще короткого, але
такого цікавого студентського життя. А
головний приз — фотоальбом та фарби
з фломастерами — знайшов власників
на святкуванні 17 листопада.

Конкурс карикатур

До Міжнародного дня студентів Сенат
ЗДІА організував наприкінці листопада
проведення конкурсу карикатур. Тематика,
звісно, пов’язана з повсякденним життям
студентської спільноти.
Журі, до складу якого увійшли всі
відвідувачі виставки, оцінювало карикатури за дотепністю та майстерністю
виконання.
Автори продемонстрували володіння
пензлем та кульковою ручкою, а журі
— гарне почуття гумору.
А от ім’я автора кращої карикатури ми
повідомимо в наступному номері, бо на
момент виходу газети конкурс ще тривав.
Сторінку підготувала Iрина Каширіна

