“Студгородок”
“Общага” — це “круто”!!!
У день проведення огляду-конкурсу гуртожиток
зустрів комісію, як говорять, у повній бойовій
готовності. Знайшлися навіть “жалісливі” студентки, які врахували, що гості йдуть до них
після виснажливого робочого дня. Таким чином,
ми мали можливість підкріпити свої сили де
варениками, де борщем, де чаєм із печівом. Ну,
а піднесені Володимирові Івановичу хліб-сіль
просто вразили нас у саме серце. Дівчата до того ж і пісні співали... Так... багато
талантів у ЗДІА. І зовсім недаремно протягом багатьох років за нею закріпилася
слава «інституту Поплавського з металургійним ухилом». Але годі жартувати, час
вже звернутися до наших гуртожитків. І до конкурсу...
Говорячи про умови, що створені в академії для студентів, не можна обійти мовчанкою
наші гуртожитки, які має ВНЗ. Обидва вони квартирного типу, дев’ятиповерхові.
Починаючи з 1976 року академія посідала призові місця “за кращу організацію умов праці,
побуту та відпочинку студентів”. А в 1979 році стала переможцем цього змагання та була
нагороджена перехідним Червоним прапором Міністерства вищої та середньої спеціальної
освіти СРСР і ЦК профспілок. Минул час. Але, як і завжди, проходять у ЗДІА щорічні
змагання на найкращу кімнату або квартиру.
За результатами проведення цього заходу у 2006
році визнали переможцями огляду-конкурсу по
академії наступні квартири:
І місце: Савінова Марина, Ф-04-1, гурт. № 1, кв.
№12; Юрікова Любов, ЕС-03-2, гурт. № 2, кв. №9.
ІІ місце: Руднєва Аліна, ЕМ-06, гурт. № 1, кв.
№14; Шпирна Олена, ПЦБ-03-2, гурт. №2, кв.
№14; Гладченко Марина, МП-05-1, гурт.№ 2, кв.
№27.
ІІІ місце: Чорна Наталія, Ф-04-1, гурт. № 2, кв.
№24; Ігнатьєв Микола, ПЦБ-03-1, гурт. № 1, кв.
№8; Рибникова Олена, МП-04-1, гурт. № 2, кв.
№20; Дячек Сергій, МП-04-2, гурт. № 2, кв. №5.
За сумлінне виконання обов”язків, підготовку квартир, кімнат
до огляду-конкурсу винесено подяку та нагороджено грамотами
нижчезазначених студентів: Мироненко Юлія, гр.Ф-04-2, голова
студентської ради гуртожитків; Ситий Віталій, гр.ГЕ-03, заступник
голови студентської ради гуртожитків; Ситий Павло, ГЕ-03, член
ради гуртожитку; Васильченко Олександр, ОіА-04-2, член ради
гуртожитку.
Як свідчить наказ ректора, в 2007 році квартири-переможці оглядуконкурсу чекають на капітальний та поточний ремонт приміщень
санвузлів та душових кабін. Передбачено закупівля за державні
кошти електроплит, світильників та лінолеуму...

Вітаємо переможців!

УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА В CФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ
– СТУДЕНТАМ ЗГИА

Инструктор Сетевой Академии Cisco Веселов А. И.
Сеть Интернет предоставила практически неограниченные возможности
общения и обмена информацией как для специалистов, так и для работодателей во
всем мире.
Коммерческие компании и государственные организации
столкнулись с неимоверным ростом производительности
за счет инвестирования средств в телекоммуникационные
технологии.
Но рост производства и валового продукта нельзя обеспечить
просто закупкой сетевого оборудования. Чтобы заставить
современные сети работать, спланировать, разработать, установить,
сконфигурировать, поддерживать, сопровождать современные
телекоммуникации, находить и устранять неисправности,
нужны высококвалифицированные специалисты. Сетевые
администраторы должны быть уверены, что обеспечен необходимый
уровень безопасности сети и что ее работоспособность будет
поддерживаться на должном уровне. Сетевым администраторам
также следует внедрять новые технологии, которые предоставят
дополнительные возможности, будут отвечать растущим запросам предприятия или
организации и способствовать расширению сети. С целью удовлетворения постоянно
растущего спроса на квалифицированных специалистов по объединенным сетям,
корпорацией Cisco Systems была основана академическая программа Сетевых
Академий (Cisco Networking Academy Program – CNAP).
Программа Сетевых Академий – это обширный набор разносторонних курсов, который
позволяет слушателям получить необходимые навыки по работе с Internet-технологиями
и стать квалифицированными специалистами. (Продолжение на стр. 10)

УАСС — асоціація студентства,
яка буде відстоювати права та
інтереси студентів

10-11 листопада 2006 року в ЗДІА в
межах регіональної конференції органів студентського самоврядування
„Розвиток українського студентства
в умовах новітніх тенденцій освіти”,
Українською асоціацією студентського
самоврядування були проведені Перші
(установчі) збори Запорізького осередку УАСС.

На зборах були присутні голова комітету
в справах сім’ї та молоді Запорізької
міської ради Ігор Сергійович Філіпенко,
виконуючий обов’язки керівника Управління у справах сім’ї, молоді та
спорту ОДА Ігор Вікторович Міщан та
ін. В роботі конференції взяли участь
60 активістів ЗДІА, ЗНУ, ЗІДМУ,
ЗІЕІТ, ЗЮІ, Бердянського інституту
підприємництва (БІП), Академії управління та інформаційних технологій
“АРІУ”, Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ), Таврійської державної агротехнічної академії
(ТДАТА), Мелітопольського державного
педагогічного університету (МДПУ).
Деякі ВНЗ презентували органи студентського самоврядування. Студентка ЗДІА
Ірина Бутенко представила новий проект
академії під назвою “Бізнес-школа”. У
перервах учасникам був запропонований
так званий “кофе-брейк”.
У зборах також взяли участь Президент
Української
асоціації
студентського
самоврядування Анатолій Ігнатович
(м.Львів) і заступник директора департаменту Молодіжної політики Міністерства по справах родини, молоді та
спорту Олексій Кляшторний (м. Київ).
О. Кляшторний представив програму
Work and Trawel. �������������������������
Відбулися “круглі столи”
за темами “Студентські гуртожитки:
пошук ефективного вирішення проблем”
та “Законодавство України у сфері
студентського самоврядування. Нові законодавчі ініціативи”.

Результатом роботи заходу стало
створення місцевого осередку УАСС,
до складу якого увійшли по двоє

“Студгородок”
Колонка редактора
Хамите, парниша?
(пара слов в защиту культуры речи)
Сначала мы собирались выдать нагора умненькую статью на тему “ай-яйяй, как плохо мы относимся к культуре
речи”. Изваяли, прочитали и поняли, что
кроме нас ее никто читать не будет! И так
же понятно, что ругаться матом, а тем
более на нем разговаривать — плохо. Это
унижает всех: тех, кто говорит, тех, кто
слушает, и тех,
кто вынужден
с л ы ш ат ь .
Потом решили
поискать причины: а почему,
собственно? Кто
или что тянет за
язык и толкает к
сквернословию?
Причины, которые вызывают использование нецензурной лексики, в целом, таковы:
* Отсутствие внутренней культуры и силы;
комплекс физической неполноценности,
слабоволие;
* Попытка скрыть за «крепким словцом»
неуверенность в своих физиологических
качествах (импотенцию);
* Неблагополучная домащняя обстановка и
скрытая агрессивность;
* Темная духовность, тяга к святотатству;
* Самоутверждение в своем окружении за
счет трехэтажных выражений вместо отсутствующих достоинств
По секрету всему свету!
Между прочим, косметологи заметили, что
сквернословящие женщины больше других
страдают от повышенной волосатости ног и
рук, у них более низкий голос. Оказывается,
брань стимулирует выработку мужских половых гормонов – андрогенов.
Как показали исследования, регулярное
мужское сквернословие свидетельствует
о скрытой гомосексуальности, о проблемах с потенцией. По мнению доктора психологических наук, член-корреспондента РАО В. И. Слободчикова,
сквернословие является «тяжелым духовнопсихологическим заболеванием и, как любая
болезнь, требует лечения».
А теперь спросите себя, готовы ли вы
заявлять во всеуслышание о проблемах
вашей личной жизни. Да? Нет? Тогда
попытайтесь отказаться от «слякоти
черных слов». Проявите хоть немного
внутренней силы, чтобы излечить себя от
сквернословия, а окружающих — от печальной необходимости выслушивать вас…
Н. А. Юсупова

Ставити мету, вірити у себе, не бачити перепон!

Школа бізнесу “Твій успіх” ЗДІА є добровільною громадською організацією студентської
молоді, основними напрямками діяльності якої є загальноосвітні,
виховні та науково-практичні завдання: задоволення нестачі
інформації з певних напрямків бізнесу, економіки, менеджменту
та фінансів; оволодіння новітніми методами та методиками
організації бізнесу; демонстрація того, як практично реалізуються
наукові дослідження, теорії та ідеї; розвиток творчих, креативних та
лідерських якостей особистості; оволодіння культурою спілкування
та самоствердження. Основною формою роботи ШБ “Твій успіх” є
семінари, тренінги та майстер-класи.

26 жовтня відбулося
друге заняття школи
бізнесу — мотиваційний
тренінг-семінар “Мечта.
Цель. Реальность”. Саме
про бачення мрії, вибір
мети, силу роботи нашої “підсвідомості” і
розповідав “запрошений
гість” генеральний ди-ректор ЗАТ “Торгконт-ракт” В. І. Бутенко.

Клуб бухгалтерів і аудиторів
З 1 січня 1999 року в нашому ВНЗ, на кафедрі ОіА, функціонує
Клуб бухгалтерів та аудиторів. Очолює його асистент кафедри
Тетяна Олегівна Мелихова.
З початку навчального року в межах Клубу бухгалтерів
організовуються засідання, які проводяться за різною тематикою.
Так остання зустріч була присвячена темі дуже актуальній:
“Важливість автоматизованих комп’ютерних програм у роботі
бухгалтера”. Засідання провів Кучеренко Валерій Олексійович
(старший викладач кафедри ОіА, керуючий ОЦ Запорізького
електротехнічного коледжу):
”Питання автоматизації обліку бухгалтерсько-економічної інформації
дуже актуальні в наш час. Рішення цих питань можливо шляхом правильного вибору
і професіональної експлуатації бухгалтерсько-економічних інформаційних систем спеціалізованого прикладного програмного забезпечення.
Присутнє сьогодні на ринку фінансово-економічне прикладне програмне забезпечення
дуже різноманітне і неоднорідне, що є результатом впливу на його розвиток таких
факторів, як постійно зростаючі вимоги споживачів; нестійкість нормативно-правового
середовища.
Метою засідання Клуба бухгалтерів було знайомство слухачів з існуючими способами
класифікації бухгалтерсько-економічних інформаційних систем, переліком і короткими
характеристиками пропонованого на ринку спеціалізованого прикладного програмного
забезпечення, рейтингом програмних продуктів і фірм виробників. На прикладі найбільш
розповсюдженої бухгалтерської системи 1С:Підприємство продемонстрована технологія
її використання”.

Сучасні �����������
екологічні ���������
проблеми та
��� ������
молодь

21 - 22 листопада в ЗДІА відбулася ����������
III міжвузівська студентська наукова конференція
“Сучасні екологічні
������������������������������
проблеми та молодь”
На засіданні були присутні народний
депутат ВР, член Комітету з питань екологічної політики, колишня випускниця
ЗДІА З. Л. Шишкіна, голова комісії з питань
екології міської ради Л. І. Завгородня,
заступник начальника Держуправління
охорони навколишнього середовища Ф. І
Ліхасенко та ін....

У роботі конференції взяло участь близько
300 студентів як з академії, так і з інших
вузів регіону, а також з міст Луганськ,
Дніпропетровськ та ін. Заслухано близько
200 доповідей.
Робота конференції була спрямована на
рішення проблеми виховання екологічної
свідомості, особистої відповідальності
кожного за той збиток, що наноситься навколишньому середовищу. Бо саме молодь
визначає наше майбутнє.

