Рік Новий — казковий час!
Хай здивує щастям Вас
Рік добра та рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!
В Новорічні свята міста і
села світу перетворюються
на справжню різдвяно-новорічну казку і кожен з нас на
собі відчуває овіяну легендами
старовини атмосферу зустрічі
Нового Року.
У новорічну ніч Дідусь Мороз
вирушає зі свого крижаного
палацу, щоб роздати всім
довгоочікувані подарунки і
зробити наші найзаповітніши
мрії реальністю…

Шановні колеги,
дорогі студенти!
Від щирого серця вітаємо
всіх вас з Новим 2010 роком і
Різдвом Христовим!
Сподіваємось, що цей
рік, п’ядесятий рік існування
ЗДІА поверне нашу долю
на краще, до стабільності,
впевненості в майбутньому.
Стабільність — ось чого так
не вистачає всім нам. Ми
втомилися від змін, тому
хотілося б вірити в світло в
кінці тунеля. Терпіння всім
нам, мужності, взаємної
поваги, чуйності, любові і
БЛАГОДАТІ!!!
Нехай Новий Рік буде
щедрим на добро, щастя,
творчі успіхи, злагоду,
достаток!!!

З Днем студента!!!
Студентська
молодь
в
усі
часи
була
найбільш
динамічною
складовою
су-спільства.
Студентство
зав-жди вважалося символом
духовності
та
соціальної
активності. Як зазначив Ян
Карліцький,
студентська
мо-лодь — це люди, які
«вчаться
на
інтелігентів».
Сучасне молоде покоління
стало окремою соціальною
групою, яка
має свій статус, менталітет, свій погляд на державу, в якій їм жити і працювати. ...І своє свято.
З цього приводу в ЗДІА
відбулися урочисті свята

Непередбачені ніким позаурочні канікули, які були спричинені загрозою зростання
захворюваності ГРВІ, не лише скорегували навчальні плани та терміни проведення
запланованих раніше заходів. З цих об’єктивних обставин читачі тримають у руках
05.11.2009 р. пройшло чергочве, осіннє
подвійний випуск газети і, відповідно, читають звіти про два (листопадове і грудневе)
засідання Вченої ради ЗДІА.
засідання Вченої ради академії
На порядку денному були такі питання:
Про призначення Пазюка М.Ю на посаду
ПОРЯДОК ДЕННИЙ засідання вченої ради ЗДІА 03.12. 2009р.
проректора з НПР.
Розпочалося грудневе засідання Вченої ради з приємної новини. А саме, ректор ЗДІА
Про затвердження правил прийому до
вручив Тетяні Миколаївні Точиліній атестат доцента. Також звання кандидата технічних
ЗДІА на 2010 рік.
наук присвоєно ст. викладачу кафедри АУТП Олені Миколаївні Баришенко. Вітаємо колег
Доповідач — ректор Пожуєв В.І.
Про підсумки виробничих практик за з цією подією! Далі засідання відбувалося згідно з порядком денним.
Підсумком спільної творчої роботи колишнього проректора з виховної роботи Надії
рік та виконання заходів щодо підвищення
Кіндратівни Желябиної та теперишнього проректора з НПР Зої Андріївни Ніконової стала
якості виробничої практики студентів.
Про рекомендацію до видання навчальних доповідь «Про рейтингування позанавчальних досягнень студентів». Тема сама по собі
дуже цікава, тому викликала дискусію та не залишила байдужими присутніх. Хотілося б
посібників з грифом.
Про затвердження регламенту роботи відзначити, що в наше технократичне, раціональне століття, де буквально все має свою ціну,
саме участь у суспільному житті суспільства, активна громадська позиція, формування
академії
Про зміни в структурі металургійного розумного співвідношення між матеріальними та нематеріальними цінностями покликані
стати духовним стрижнем розвитку майбутнього суспільства...
факультету.
Високу оцінку отримала доповідь «Про роботу кафедри хімії з питання якості підготовки
Про затвердження навчального навантастудентів», доповідач — в.о. зав. каф. хімії Тетяна Василівна Дришлюк.
ження помічникам ректора.
На збереження традицій і розвиток державного нагородотворення та відповідно до п.
Про дозвіл на залучення асистентів
до читання лекцій та керівництва 25 статті 106 Конституції України 22.09. 1996 року встановлено відзнаку Президента
України — орден «За заслуги». Орденом нагороджуються особи за видатні досягнення
дипломними проектами.
в економічній, науковій, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та
Доповідач — перший проректор
інших сферах суспільної діяльності на благо України. Нагородження орденом “За заслуги”
Швець Є. Я.
громадян України здійснюється послідовно, починаючи з III ступеня. Про представлення
Про зміну складу Вченої ради.
Доповідач — вчений секретар Чуб В.Г. ректора, д. ф.-м. наук, професора В.І. Пожуєва до нагородження орденом «За заслуги»
Про висунення підручника на Державну Ш ступеня доповідав перший проректор Євген Якович Швець.
Також перший проректор інформував присутніх про рекомендацію до видання навчальних
премію.
посібників з грифом МОНУ. Йшлося про видання підручника «Основи проектування
Про видання монографій.
гідроенергетичних вузлів» доцента кафедри ГЕ Євгена Григоровича Самойленка. На це
Про прикріплення здобувача.
Про надання академічної відпустки видання вже є позитивні рецензії провідних фахівців ХПІ, ЗНТУ, УкрГідропроекту...
Про затвердження тем дисертаційних робіт та призначення наукових керівників
аспірантці.
Про затвердження додаткової програми зі аспірантам першого року навчання та відрахування з аспірантури доповідав проректор з
НПР Михайло Юрійович Пазюк.
спеціальності.
Була присутня Юсупова Н. А.
Про коригування теми кандидатської
Фоторепортаж Ніколаєва М. І.
дисертації.
Матеріал підготовлено за допомогою
Про відрахування з аспірантури.
секретаря Вченої ради Л. М. Солодовник
Доповідач — проректор з НПР Пазюк
М.Ю.

Відбулася чергова конференція
Всеукраїнська науково-методична конференція „Кредитно-модульна система
підготовки фахівців” на базі ЗДІА та Запорізької облдержадміністрації 9-ий рік
поспіль проводиться за сформованим Міністерством освіти і науки України планом
організації і проведення конференцій та семінарів у ВНЗ МОНУ. Цього року
конференція відбулася упродовж 4-5 грудня, в її роботі взяли участь загалом 202
учасники. Було представлено 130 доповідей, у тому числі 35 — від колег-освітян
з 16-ти вищих навчальних закладів регіонів України. До нас завітали гості, крім
місцевих ВНЗ, з Київа, Харкова, Одеси, Львова, Дніпропетровська, Краматорська.
На пленарному засіданні були заслухані концептуальні доповіді нач. управління
освіти і науки Запорізької облдержадміністрації О. Г. Вєрозубова та ректора ЗДІА
професора В. І. Пожуєва, із змістовними повідомленнями виступили провідні
науковці і педагоги академії. Активну участь у роботі секцій конференції взяли
співробітники академії з кафедр ЕС, ОМТ, МО, ПЗАС, ФБМЕ, ОіА та інших.
Учасники конференції з цікавістю вислухали змістовні доповіді доцентів Безверхого
А.І., Світанько М.В., Панченко О.М., Беліченка А.Г., Желябіна В.І.
Відповідно до програми конференції було узагальнено досвід впровадження
кредитно-модульної системи та модульно-рейтингової системи оцінювання знань
студентів, розглянуто пропозиції щодо модернізації вищої школи у контексті

Болонського процесу. За результатами
обговорення
доповідей
учасниками
конференції прийняті «Рекомендації
учасників...» щодо найбільш ефективних
шляхів подальшого впровадження в
навчальний процес нових інформаційних
технологій і педагогічних методик
навчання.
Матеріал підготовлений
навчальним відділом ЗДІА

