Традиція ЗДІА бути першими та найкращими в усьому
не переривається вже багато років. Про те, що в нашій
академії вчаться найкращі студенти,
свідчать численні перемоги
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в номінаціях
обласного конкурсу “Студент року”.
Перша і поки що єдина в нашому регіоні
академія СІSСО - також серед наших здобутків.
А ще в нас найкрасивіші в місті дівчата...

“Міс
Університет” -

Найрозумніша

Alma mater пишається
своїми студентами...

Кращий правоохоронець
Ще одна красуня студентка ФЕЕ

Новий сертифікат
академії Cisco

Кращий організатор
трудового семестру...
Староста кращої групи...

ЗДІА. Офіційно
26-27 жовтня в академії відбулась
науково-практична конференція, присвячена 80-річчю з дня народження
Потебні Юрія Михайловича.
В роботі конференції брали участь
майже 100 працівників академії, а також
представники 16 відомих промислових
підприємств, наукових організацій і
навчальних закладів України, таких
як: ВАТ «Запоріжсталь», Запорізький
сталепрокатний
завод,
Запорізький
алюмінієвий комбінат, ВАТ «АвтоЗАЗ», �
ВАТ «Укрграфіт», Інститут фізики НАН України,
м. Київ, Національна металургійна академія
України, м. Дніпропетровськ, Приазовський
державний технічний університет, м. Маріуполь,
Запорізький національний технічний університет,
Запорізький гуманітарний університет «ЗІГМУ».
На відкриття конференції зібралися співробітники
академії, зокрема кафедри металургії чорних
металів, що очолював перший ректор, наукові та
промислові працівники, які пам’ятають Потебню Ю. М. по сумісній роботі, колишні його
вихованці.
Конференцію відкрив ректор академії проф. Пожуєв В. І. З глибокою пошаною він
згадав проф. Потебню Ю. М. насамперед як засновника нашої академії, а потім вже як
талановитого вченого-металурга, блискучого викладача, вимогливого та турботливого
вихователя молоді. Учасники конференції з великим зацікавленням переглянули фільм,
створений до ювілею з дня народження Потебні Ю. М., після чого почалась робота
наукових секцій.
На конференції було заслухано 62 наукові доповіді, присвячені актуальним питанням
сучасної чорної та кольорової металургії. За матеріалами конференції видано збірник
тез доповідей.

Врожайна осінь-2006

Витяг із приказу ректора ЗДІА
“З нагоди святкування
Міжнародного дня студента”
...Нагородити грамотами переможців
обласного конкурсу “Студент року-2006”:
”Студент - науковець року” Ольгу Олефіренко, ОП-02-2 та ”Студент - правоохоронець року” Сергія Сліпка, ОМТ-03.
...У зв’язку з перемогою у вузівському турі
обласного конкурсу “Студент року-2006“,
нагородити грамотами нижчеперелічених
студентів:
за І місце в номінаціях:
“Студент - суспільний діяч року” Локтіну
Ірину, МБГ-03; ”Студент – староста року”
- Кондратенко Наталію, ЕП-02-1; ”Студент
– артист року” Петренко Ольгу, ОП-02-2;
”Студент – спортсмен року” Наконечнюк
Олександру, МК-04-1; ”Студентська сім’я
року”, Кравченків Андрія (ЕС-03-2) та
Ольгу (ФБМЕ-02-2).
За ІІ місце в номінаціях:
“Студент - суспільний діяч року”
Дремуху Петра, АТП-04-2; ”Студент - науковець року” Кончуковського Дмитра,
ЕС-02-2м; ”Студент – староста року”
Селіну Яну, ГЕ-02; ”Студент – артист
року” Петрухіну Аліну, ЕП-03-2; ”Студент
– спортсмен року” Чабанова Павла, ЕП02-1; ”Студент – правоохоронець року”
Пащетника Сергія, ЕС-05-1; ”Студентська
сім’я року” Печерськіх Олександра (МБГ02) та Олену (МБГ-02).
За ІІІ місце в номінаціях:
“Студент - суспільний діяч року” Плечун
Марина, ЕМ-02м; ”Студент - науковець
року” Луніна Марія, ОіА-02м, ”Студент
– артист року” Сєрих Катерина, ТЕ-03-1;
”Студент – спортсмен року” Щетинін
Сергій, СП-02-2; ”Студент – правоохоронець року” Бабаченко Євген, ОМТ-03;
”Студент – староста року” Халаїм Тетяна,
ФБМЕ-04-1; ”Студентська сім’я року”
Клименкі Антон (ЕП-02) та Тетяна (ЕП-02).
...За успішну організацію та проведення
ІІІ трудового семестру 2005-2006 навчального року нагородити грамотами: Романюк
Ганну, ГЕ-04 та Войтюк Ганну, ОП-04-2.
...За активну, сумлінну працю по охороні
правопорядку нагородити грамотами студентів спецпідрозділу «Барс»: Дем’янець
Віталия, ФБМЕ-1-05д; Вахрамова Сергія,
ФБМЕ-2-05д; Недєєва Олексія, ЕС-05-1д;
Назаренко Андрія, МО-05-1д; Суханова
Сергія, МО-05-1д; Стоволос Егора, Ф-05-2д;
Мєняйло Павла, Ф-05-2д; Питак Олександра,
МО-05-1д; Романова Григорія, СП-04-2д.

23 листопада відбулося позачергове засідання Вченої ради ЗДІА. На порядку денному
обговорювалися наступні питання:
1. Звіт кафедри енергоменеджменту про діяльність з підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «магістр». Інформація завідувача кафедри ЕМ професора Ю. П.
Качана.
2. Інформація проректора з НПР професора С. С. Кудієвського про рекомендацію до
видання методичних посібників.
3. Інформація ректора ЗДІА професора В. І. Пожуєва про рішення Колегії МОНУ від 2.ХІ
2006 р. «Про стан виконання державного замовлення вищими навчальними закладами на
підготовку фахівців у 2006 р. та завдання щодо організації прийому у 2007 р.».
Однак засідання почалося з дуже приємної процедури вручення нашим шановним
науковцям їх атестатів: Ткаченко А. М. — атестат професора, Ісаєнко О. М., Патлах І. М.,
Грековій О. Г., Арутюнян І. А., Винарчук Т. В. — атестати доцентів.
Але й протягом всього року та осінніх місяців, зокрема, наукове життя в академії теж
проходило бурхливо. Впродовж року відбулися захисти кандидатських дисертацій Кругляк
Мисс “Университет”
І. В., Єгорова С. Г., Яришко О. В., Павлова Ф. І., Севастьянова Р. В., Євси Л. М.. Врожайна
осінь принесла ВНЗ ще п’ять захистів кандидатських дисертацій: Точиліної Т. М., Щербини
- студентка ЗГИА
Л. В., Ткаченко Є. Ю., Шмалія С. Л., Доненко В. І. Та один захист докторської дисертації
Критської Т. В. Крім того, ще троє наших викладачів відповідно до плану захистів мають В рамках празднования Международного дня
захиститися до кінця року.
студента в Запорожье прошел конкурс
Вітаємо всіх наших науковців і бажаємо ВНЗ подальших досягнень в цій галузі.
“Мисс Университет”. Участницы состязались

в пяти турах конкурса, которые включали
приветствие, демонстрацию их талантов,
достоинства фигуры (в купальнике), умение
выглядеть в вечернем платье, танец...
“Цвета” нашего вуза защищали две студентки
— Наталья Бодня (ФЭЭТ) и Александра
Яковлева (ФЭЭ).
Самой красивой студенткой Запорожья
признана Наташа Бодня.
Обе наши участницы делегированы на
конкурс решением Сената не только потому,
что действительно красивы, но и обладают
опытом участия в подобных мероприятиях,
так как занимаются
в модельном агентстве ”Дива”.

