Студентський простір

9 грудня завершився огляд-конкурс на кращу
квартиру, кімнату гуртожитків ЗДІА у 2009 році.
Щорічно до нашої другої домівки – гуртожитку
– приходить головнокомандуючий академії Володимир Іванович Пожуєв зі своїми надійними
проректорами, деканами, замдеканами. Ось і цього
разу все так починалося…
З метою ефективнішої діяльності було створено
2 комісії, які завітали до лівого та правого крила
гуртожитку №2.
Першою приємно здивувала 15 квартира, яка
підійшла до конкурсу дуже творчо.
Дівчата
пригощали
варениками
з картоплею
власноручного
приготовлення,
шишками.
У
задовільному, навіть
відмінному
стані
перебувають
без винятку
кімнати.
Молодці!!!
У 8 квартирі староста
Наталія Лях
розпочала свою екскурсію з маленьких історій життя
мешканців квартири в гуртожитку. Вони також нас
приємно зустрічали. Так тримати!!!
Абсолютно всі учасники готувалися дуже
відповідально. Як наслідок – довгі дебати та суперечки
щодо розподілення місць. Тож, вітаємо переможців:
«Краща квартира гуртожитків»
I місце — кв. 15 гурт. № 2
II місце — кв. 8 гурт.№ 2
III місце — кв. 18 гурт. № 2, 31 кв. гурт. № 2
«Краща кімната гуртожитків»
I місце — 15/1 гурт. № 2
II місце — 13/3, 31/3 гурт. № 2
III місце — 18/4, 5/6 гурт. № 2,
Окрему подяку від студентської ради гуртожитків,
студентів-мешканців гуртожитків, ми висловлюємо
тим людям, які своєю безцінною працею зробили
наш гуртожиток таким гарним, світлим, затишним.
Це завідувач гуртожитку – Лисенко О.І., заступник
завідувача ЖПК з виховної роботи Рибальченко
Л.І.,чергові по гуртожитках №1 та №2 – Васильєва
В.В., Власова А.І., Тимошенко Л.І., паспортист Фокіна
Л.М., кастелянша Бороденко Л.А., а також дякуємо
всім вахтерам, охороні. Міцного здоров’я вам, щастя в
домі, добра, мудрості. З Новим роком вас!

Голова студентської
Ради гуртожитків
Бейдик З.В.

Хіп-хоп (англ. hip
hop) — молодіжна
субкультура,
що
виникла в середині
1970-х у се-редовищі афроамериканців і латиноамериканців. Для неї
характерні своя музика (також звана хип-хоп, реп), свій сленг, своя хіпхоп мода, танцювальні стилі (брейк-данс та ін.), графічне мистецтво
(граффіті) і свій кінематограф. До початку 1990-х р. хіп-хоп став частиною
молодіжної культури в багатьох країнах світу.
На початку вересня стартували змагання
серед 80 реп-виконавців під назвою «Батл
НАЖИВО».
Крім учасників із Запоріжжя так само за
приз і визнання боролися гості з Кривого
Рогу
та
Мелітополя.
Організаторами
шоу, яке проходило в НК «Leo Max»,
виступила R’N’B група «Класика Жанру».
Фестиваль проводився вперше, але, не
зважаючи на це, мав успіх серед молоді
і поцінувачив цього напряму в музиці.
Серед учасників заходу був відзначений
студент нашої академії, першокурсник
групи М-09-1д ФЕУ. Серед досвідчених
конкурсантів і початківців Gera Gerc (він же
Герман Дутковський) увійшовши до трійки
кращих, посів почесне друге місце.

Шоу виявилося досить
яскравим, як для учасників, так
і для глядачів у цілому. Суддями
були відомі представники хіпхоп культури нашого міста.
Серед них — Андрій Лобода
(група
«Хорта»),
Антон
Назаренко, відомий як Lyrik
(представник
об’єднання
LT product) та багато інших.
Порадувала дружня атмосфера
і цікаве виконання треків,
наповнених глибоким сенсом. Приємно відзначити той факт, що нарешті
музика в цьому стилі все більше пропагує любов, єдність, пошану та мир, а
не насильство й антиморальні цінності, як це прийнято вважати.
Сподiваємось, що подібні конкурси проходять не останній раз. У планах
організаторів проведення фестивалю цією весною.
Нестеренко Андрій,
Мет-08-4

Вітаємо ювілярів!
У грудні відзначають свої “круглі”
дати наші шановні колеги — декан
факультету будівництва та водних
ресурсів Віктор Аркадійович Банах
і завідувач кафедри філософії
Віктор Степанович Калюжний!
Ї
х
професійний
шлях
є
невід’ємною
складовою
історії ЗДІА.
Це шлях пошуків і звершень, здобутків і
ус-піхів у збагаченні культури та відродженні
духовності нашого студентства.
Дякуємо вам за ваші працелюбність,
компетентність і життєву мудрість, які
створили вам заслужений авторитет і повагу
серед освітян.
Хай з подихом
холодної зими,
Приходить щастя,
стукає в віконце,
І ти його у душу
пропусти,

щоб зігрівало
наче сонце,
Хай день дарує
усмішку тобі,
А вечір — затишок
й палке кохання,

І щоб завжди
в твоєму крузі,
були любов
і вірні друзі.

А це — святковий
подарунок
від ділового
партнера ЗДІА!

Першокурсник
гр. М-09-1д Gera
Gerc (він же Герман
Дутковський).
Чит. стор. 9!

Здійсніли свою мрію!
Стали ЗІРКАМИ ЗДІА!
За давньою традицією першокурсники
академії мають унікальну можливість
блиснути талантом.
Новобранці, які мають творчі здібності,
хотіли здивувати всіх і бажали заявити
про себе – взяли участь в змаганнях
талантів!
(Далі на стор. Додатку 1)

