Екопростір
Приведемо в порядок
свою планету!
Екологія. За останні роки для
багатьох це слово перетворилося на
нудний штамп. Для багатьох, але
не для викладачів і студентів ЗДІА.
Підтвердженням тому став багатоденний
екологічний марафон, який проводили
екологи-актівісти факультету МТФ.

Сама по собі увага, яка приділяється в академії
питанням екології, виправдана, тим фактом,
що антропогенний вплив людини на природу
загрожує вже самому людству. Зважте самі:
завдяки одному з екологічних тестів було
встановлено наступне: не дивлячись на складну
економіко-соціальну ситуацію в Україні, для
задоволення потреб звичайного українця
необхідно приблизно 3,4 га суші нашої планети,
тоді як на кожного иешканця Землі припадає
лише 2 га. Якби все людство жило так само
марнотратно, як і ми - українці, нам знадобилася
б ще одна планета!
Екодесант. Продовження триває
Уважний читач вже зазначив, що в попередньому випуску ми помістили репортаж про
екологічний десант. Але це була, говорячи
військовою мовою, артпідготовка. Основні дії
розвивалися протягом першої декади грудня.
На МТФ сформувалася група активістів на чолі
з головою студсенату Олександром Орловим.
Першочергове завдання - озброїти пропагандистів актуальними відомостями щодо динаміки
розвитку екологічної ситуації Запоріжжя за

допомогою СЕС. Тих, кого цікавлять ці дані за
листопад поточного року, адресуємо до стіннівки,
розміщеної на факультеті.
Під час акції проводилися і інтерактивні
заходи, серед яких анкетування студентів різних
курсів за рівнем екологічних знань, соціологічне
опитування. І, звичайно ж, завершальна вікторина
з конкурсом та з призами, з безпосереднім
спілкуванням між ведучими та учасниками.
Музою, душею і генератором ідей всіх цих
подій ми з повним правом можемо назвати
заступника декана МТФ з виховної роботі
Вікторію Миколаївну Косенко. Без її діяльної
участі, умілого керівництва і ентузіазму навряд
чи відбулося б це, воістину, свято екології.
Анкетування, яким займався вже досвідчений
інтерв’юер, студент-другокурсник групи ОМД04Д Микола Бойко, переконливо довело, що
певні знання з екології першокурсники ЗДІА
принесли з собою з середньої школи. Так само
зрозуміло, що вже до середини другого курсу
наші студенти серйозно поповнюють скарбничку
своїх знань у галузі охорони навколишнього
середовища. В усякому разі, вони «брали» досить
хитромудрі питання опитувальника, складеного
Миколою. Очевидно, третьокурсники були
стурбовані якоюсь іншою проблемою, оскільки
поступи-лися за набраними очками другому
курсу. Абсолютними лідерами показали себе
студенти четвертого курсу. Звернемося до мови
цифр: респондентам пропонувалося 16 питань з
екології. Максимально можлива кількість балів
складала 44. В анкетуванні взяло участь 28
першокурсників, що набрали в сумі 740 балів,
що складає середній бал 26,428. Сімнадцять
другокурсників показали середній бал рівним
30,47. Двадцять третьокурсників «здобули» у
результаті середню оцінку знань - 30,2. Кращі
знання продемонстрували респонденти IV курсу
- їх досягнення складає 34,58 балу! Вражає
і та видима легкість, з якою студенти цього
курсу відповідали на питання. Саме серед них
опинилося троє осіб, що зуміли набрати майже
максимальну кількість балів - 40. Оскільки
анкети були анонімними (за бажанням), то нам
вдалося дізнатися прізвище лише одного героя
дня - Козаченко, МЦ-02Д.
Але найголовніше, зазначив в інтерв’ю М.

“Çåëåíà õâèëÿ” â ñò³íàõ àêàäåì³¿¿
15 грудня в читальному залі бібліотеці
ЗДІА відбулася науково-публіцистична
конференція в межах інформаційнопропагандистського туру “Зелена хвиля” на тему “Відновлювана енергетика
світу”, організатором якої виступив
завідувач кафедри енергоменеджменту
дтн, професор Качан Ю. Г.
Жива, афористична та дуже професійна
мова доповідача - головного редактора
журналу “Зелена енергетика” Андрія
Конеченкова - відразу ж захопила
слухачів. Як слушно нагадав лектор,
енергія сонця, вітру, моря, біомаси,
геотермальна- та гідроенергетика - це
наше майбутнє. Ось чому кожен освічений
спеціалист, інженер, науковець, керівник,
зобов’язаний не просто орієнтуватися в
цій галузі, а мати широкі знання щодо
можливостей та перспектив цієї галузі
енергетики. Перший час зустрічі був
присвячений світовим тенденціям в сфері
ВДЕ (відновлюваних джерел енергії).
Слухачі познайомилися з видами та
класифікацією ВДЕ: вітроенергетикою,
біоенергетикою, енергією з відходів,
геотермальною енегетикою, офшорною,
енергією сонця та іншими. А також з
тими можливостями, які вони надають

Бойко, - це загальна зацікавленість студентів.
Не менш цікавими і навіть шокуючими
виявилися результати соціологічного опитування, яке проводилося групою з десяти
студентів-ентузіастів, що очолював О. Орлов.
Учасники зуміли опитати не менше 500
співробітників, викладачів і студентів ЗДІА,
починаючи від деканів і закінчуючи відділом
охорони.
Академічній громадськості булов запропоновано тільки одне питання: що, на ваш
погляд, зрушить з “мертвой точки” екологічну
проблему в Запоріжжі? Є і три варіанти
відповіді. На ухвали уряду наївно розраховують
23% опитаних. Віддають належне суспільному
руху 38%. І 39% вважають, що ніщо не здатне
поліпшити ситуацію в нашому «втомленому»
місті. Як сказала в інтерв’ю Вікторія
Миколаївна Косенко, саме для того, щоб
переконливо довести цим 39% опитуваних, які
зневірилися побачити небо над містом чистим,
- наше майбутнє в наших руках! Щоб привести
в порядок свою планету, варто просто цього
захотіти. А, захотівши, - робити.

Завершальним
етапом
екологічного
марафону
стала
концертно-розважальна
програма на екологічну тему, під час якої були
підведені підсумки соціологічного опитування,
анкетування, проведена вікторина на знання
екології, вручені призи її активним учасникам
і переможцям.
Студенти академії дуже активно взяли участь
в цьому заході і ніхто з них не залишився без
подарунку, без хорошого, оптимістичного
настрою.
Так хто, на ваш погляд, врятує нашу землю?
Тільки ми самі. Об’єднавши зусилля. Адже
всім нам потрібна саме наша, жива планета,

для промисловості й побуту. Варто підкреслити, що у будь-якому випадку, це є чисті
види енергії. А в окремих випадках - це
додаткова можливість очистити територію
від промислових відходів і продуктів життєдіяльності людини.

котрими цікавляться за межами регіону.
Наприкінці конференції пан Конеченков
повідомив, що в ЗДІА буде встановлена
електронна версія навчального курсу з
ВДЕ, а також рекомендував деякі сайти з
теми свого виступу.
Ось вони: zelenaenergia.com.ua;
enport.com.ua; biomass.kiev.ua;
windpower.com.ua та ін.

Другою темою зустрічі стала проблема
енергозбереження
як
пріоритетного
напрямку енергетичної політики та
підвищенню енергетичної безпеки України. Було висвітлено енергетичний
потенціал відновлюваних джерел енергії
нашої країни та основні напрямки його
підвищення. Приємно було довідатися, що
Україна є лідером в галузі впровадження
вітроенергетики на території СНД та
має власне виробництво вітроагрегатів.
Зазначимо, що саме у Запоріжжі існує
фірма, яка виробляє вітроустановки,

22-23 грудня в ЗДІА відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
“Охорона навколишнього середовища
промислових
як умова сталого
Текст от Г.регіонів
Б. Кожемякина
о
розвитку України”. К участі в роботі
предстоящих
мероприятиях
конференції
залучені
представники
міськради, медики, екологі, науковці
Запоріжжя, Київа, Харкова, Донецька
та ін.
Окрема сторинка заходу - відкриття
навчальної аудиторії на ім’я Юрія
Павловича Павленко, чиї наукові та
суспільні досягнення відоми усім.
Проблеми зниження антропогенного
тиску на місто, впровадження ресурсозберігаючих технологій - усі ці та багато
інших тем - дуже своєчасні та важливі
для майбутнього України.
Залишається додати, что події були
приурочені 30-річному ювілею кафедри
охорони праці та екології. Вітаємо!

Н. Юсупова

Студентам про студентiв
VIVAT, вiдмiнники!

13 грудня в актовій залі академії в урочистій
і, одночасно, дуже дружній атмосфері відбулося святкування Дня відмінника.
Під звуки академічного гімну на сцену виходили
відмінники навчання на чолі зі своїм деканом.
Тепло привітавши кращих із кращих студентів,
ректор ЗДІА Володимир Іванович Пожуєв
зазначив, що в стінах академії студенти
одержують знання справді європейського
рівня.
З привітальним словом від імені міського голови
виступив Олександр Сергійович Кузьмін. Від
імені Ленінської райадміністрації, єдиної,
яка заснувала іменні стипендії відмінникам
навчання, вручив сертифікати Володимир
Васильович Кияниця.

Під час нагородження на сцену виходили
студенти-стипендіати:
Президента України - Пожуєв Олександр (ЕП-

“Свято факультету”:
iніціатива вітається!

01-1) і Калюжний Сергій (ОМТ-01-1)
Верховної Ради України - Воденникова Оксана
(МЧ-01-1) і Кончуковський Дмитро (ЕС-02-2)
Кабінету Міністрів - молодий учений ктн
доцент кафедри ФБМЕ Небеснюк Оксана
Юріївна
Ленінської районної адміністрації - Ситий
Максим (ФБМЕ-01), Коловський Андрій (Ф-011м), Мирошниченко Юлія (Ф-04-2), Пшенична
Тетяна (ЕК-02-3), Рахуба Людмила (ЕК-02-1),
а також сто студентів-лауреатів стипендії
міського голови і молодий учений - асистент
кафедри ЕС Шмалій Сергій Леонідович.
І, нарешті, для вручення знака і посвідчення
“Відмінник навчання” на сцену були
запрошені 36 найактивніших представників від
факультетів академії. Їх сердечно вітав ректор
ЗДІА і нагороджували дружними оплесками
присутні. Всім іншим відмінникам посвідчення
і знаки вручалися вже в деканатах.

Традиція проводити дні факультетів
існує у кожному вузі. Зрозуміло, кожен
факультет бачить таке свято по-своєму.
Яким було свято ФЕЕТ, читайте далі...
Усі ті, кому пощастило стати безпосередніми учасниками цього свята,
зазначали високі організаторські здібності
колективу факультету, нетрадиційний
підхід до проведення “професійного”
свята на ФЕ і ЕТ.
Під час підготовки силами студентів при
непомітному керівництві педагогичного
корпусу були випущені святкові стіннівки,
оновлений факультетський стенд.
Cценарій був написаний самими учасниками. У створенні свята брали участь
і студенти, і викладачі, і аспіранти, і
представники громадських організацій.
При цьому, у бесіді з редакцією декан
факультету Зоя Андріївна Ніконова
зазначила особливу активність та
ініціативу студентів 1-го і 2-го курсів

Мы «строим» дом, пусть будут теплы стены его
Общежитие… Вдумайтесь, как много вложено значения в это слово. Общее жилье.
Общее проживание. И как хочется, чтобы пять лет, прожитых в студенческой
«общаге» оставили по себе светлое, теплое и радостное воспоминание, правда?
ЗГИА было признано лучшим в масштабах
всей области. Сегодня там протертый
линолеум, дышащая на ладан мебель.
А освещение?! Ни дать ни взять, дети
подземелья. Да что же случилось-то?!
Кто или что виной тому, что часть комнат
и коридоров, кухонь и ванных комнат
выглядят хуже зощенковской коммуналки

С этой целью ежегодно в академии
проводится смотр-конкурс на лучшую
квартиру в студенческом общежитии. В
самом начале декабря были подведены
итоги этого мероприятия. Победителями
признаны: І место — квартира No 5,
староста Юлия Дуденко (гр. Ф-03-1).
Второе место поделили квартира No 2,
староста Виктория Коваль (гр. СП-04-1)
и квар-тира No 4, староста Елена Шпирная
(гр. ПЦБ-03-2). На ІІІ месте — квартира No
9, староста Любовь Юрикова (гр. ЕС-032). Отдельным списком выделены лучшие
квартиры по общ. No 1 и No 2. .
Разумеется, помимо образцовых квартир
отмечены в приказе ректора академии и
комнаты, состояние которых далеко от
цивилизованного. В общежитии No 2 это
квартиры No 7, No 14, No 23. Номинации
“Три поросенка” там удостоились студенты, проживающие в комнатах NoNo 7/8,
10/1, 14/6, 23/5, 25/4.
Вручены призы, вынесены выговоры.
Но проблема, о которой хотелось бы
поговорить, осталась. Итак, общежитие
— наш второй дом.
Ничто не вечно под луной
Всего несколько лет назад общежитие

20-х годов? Разумеется, ничто не вечно под
луной, приходят в негодность предметы
обихода, мебель... И в этом отношении
всем нам есть над чем поломать голову,
чтобы как-то восполнять этот урон. Первостепенным представляется вопрос с
освещением комнат, в которых студенты
занимаются.
Говорят, что чисто не там, где убирают,
а там, где не сорят. Хотелось бы, чтобы
каждый из проживающих в общежитиях
ЗГИА
студентов
честно-пречестно
спросил себя: а все ли сделал я, чтобы
сохранить для новых поколений учащихся
общежитие? Это ведь ваш второй дом на
долгих пять лет. Дом, который строится
всеми вами. Так пусть будут светлы и
теплы его стены...

У канву самого свята вплелися й
офіційна, і святкова частини. Під час
першої звучали привітальні промови,
були названі номінанти офіційних звань
“Кращий суспільний діяч факультету”,
“Науковий діяч факультету”, “Староста
факультету”, “Краща факультетська родина “ і так далі.

Друга частина, природно, пройшла
в більш нестандартній обстановці. От
коли, буквально, “спочивали на лаврах”
усі ті, хто задумав і здійснив новацію створення восьми неофіційних номінацій,
таких, як “Ledy факультету”, “Дон Жуан
факультету”, “Головний електронщик”,
“Алхімік”, “Завойовник їдальні”, “Мазунчик факультету” і ін.
До речі, жарти жартами, а от призи
були справжніми. Придбати подарунки
для неофіційних “лідерів” вдалося за
допомогою члена Європейської студентської ліги Максима Готовкіна.
Ще одним спонсором стала Асоціація сірійських студентів у Запорiжжі
і представник консульства доктор Луай.
Завдяки їхній підтримці були придбані
солодощі.
Cловом, свято вдалося.

