“Свежести” академической жизни
Вітаємо науковців
Вітаємо завідуючу кафедри економіки та
організації підприємства
Ткаченко Аллу Михайлівну
з захистом докторської дисертації.
Приємний подарунок до дня Святого
Миколая одержали наші колеги. Звання
доцентів присвоєні:
Ганні Геннадіївні Коломоєць,
кафедра фізичної та біомедицинської
електроніки
Станіславу Володимировичу
Солодухіну
кафедра ММЕ і ІТ ((?)
Дмитру Геннадійовичу Алексієвському
кафедра електронних систем
Костянтину Васильовичу Таратуті
кафедра металургійного обладнання

Свято починається!
З 8.12 по 15.12.05г. в академії Радою ветеранів
ЗДІА проведений збір речей малозабезпеченим.
Очолили цю добродійну акцію волонтерські
групи ради ветеранів (керівник групи Зінченко
Г.І.) і студентів. Було зібрано речей в кількості
845 найменувань, 5 кг цукерок, фломастери,
олівці. Все це було передано в організацію
Червоного Хреста, Православний дитячий
будинок милосердя “Надія”, обласний притулок
для неповнолітніх та інші.
Дякуємо студентам за актівність при проведенні
даної акції. Їх імена: Балабуха І. - АТП -03-2,
Бежінарь Д. - УЇАМ, Стрюк Е. - ФПО-05В,
Кисельова А- УЇАМ. Федякова О. АТП - 03-2,
Літвіненко Е. - ФБМЭ-04-1, Шпаляр П. - ГСХ
- 02, Теплов І. - ГСХ.
Дякуємо співробітникам структурних підрозділів: бібліотеці, бухгалтерії, НІС, кафедрі
фізиховання і ГСХ. Низький уклін тим, хто
відгукнувся, приніс речі, не залишився байдужим.
Рада ветеранів

Срібна ракетка академії
Поздравляем
юбиляров ЗГИА!
В декабре отмечают «круглые» даты:
Старший лаборант кафедры МО
КАНЮК Виктор Никитович
Уборщица УЛК
ШУРУПОВА Наталья Михайловна
Уборщица хозотдела
при металлургическом техникуме
РОГАЧ Людмила Николаевна
Швейцар СОК
ЮЗЧУК Галина Назаровна
Администрация и ПК ЗГИА
от всего сердца поздравляют
юбиляров, желают всем
крепкого здоровья,
творческих успехов
и прекрасного
настроения!

Курси иноземних мов!
Англійська, німецька,
французька, іспанська

Лінгвістичний центр ЗДІА набирає
слухачів на курси іноземних мов.
Викладання здійснюється
кваліфікованими фахівцями.
Навчання в малих групах слухачів.
Набір на диференційованій основі
в групи різних рівней.
За довідками звертатися у відділ
міжнародних зв’язків ЗДІА ауд. Л201.
Тел. 223-83-85; 224-62-59
Щодня, крім вихідних

В фокусе фото. Смотреть и видеть - это искусство
Одним из заметных декабрьских событий, хотя бы с точки зрения зрелищности, оказался конкурс фоторабот,
который проводился по инициативе студенческого профкома академии.
Напомним, что работы были представлены
в 10 номинациях, соответственно, и призовых мест должно было быть 30. За
год заметно выросло мастерство наших
постоянных фотоавторов, выставили на
суд общественности свое творчество
и новички. Победители определялись
голосованием зрителей. А уже 8 декабря
на большом перерыве состоялось награждение призеров.
В номинации ПЕЙЗАЖ призерами были
определены: Макаров Д (1 место), Лугин
Е. (2 место), Ласка ? (3 место).
В номинации ЛЮБИМЫЙ ГОРОД:
Синеокий (1 место), Багаев Р. (2 место),
Лугин Е. (3 место).
В номинации ПОРТРЕТ: Киселева А. (1
место), Войтюк А. (2 место), Багаев Р. (3
место).
В номинации ДРУЗЬЯ: Пиценко С. (1
место), Кузьменко А. А. (2 место), Ю.
Рева (3 место).
В номинации ЖИВОТНЫЕ: Багаев Р. (1
место), Мышева Е. (2 место), Жеребцова
Е. (3 место).

В номинации ЮМОР: Макаров Д. (1
место), Киселева А. (2 место), Рева Ю.
(3 место).
В номинации КОМПЬЮТЕРНОЕ ФОТО:
Горячева А. (1 место), Багаев Р. (2 место),
3-е место не присуждалось.
В номинации Я В КАДРЕ: Киселева А. (1
место), Маргарита (2 место), Посмашная
Ю. (3 место).
В номинации РАСТЕНИЯ: Лугин Е. (1
место), Багаев Р. (2 место), Жеребцова Е.
(3 место).
В номинации ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
Лугин Е. (1 место), Грибков В. (2 место),
Пиценко С. (3 место).
Наши искренние поздравления всем тем,
кто подарил зрителям радость общения с
природой, красотой и талантом…

Завершився Кубок області серед вузів
ІІІ-ІV рівня акредитації по настільному
тенісу. У першості брали участь команди
чотирьох запорізьких вузів. Причому ЗДІА
виставила дві збірних команди.
У ході напруженої боротьби в командній
першості І місце зайняла збірна ЗНТУ,
срібло завоювала команда ЗДІА-1, третіми
виявилися тенісисти ЗІГМУ.
В особистій першості наші спортсмени,
Н. Авраменко і Д. Хрипченко, підтвердили
свою високу “срібну“ якість, пропустив
уперед лише тенісистів ЗНТУ. Поздоровляємо призерів і бажаємо їм у
майбутньому році переплавити “срібло”
на “золото”!

Потрапили до збірної
За підсумками обласного чемпіонату
з аеробіки II місце у парному розряді
зайняли студенти ЗДІА Олексій Афонін
(ТЕ-1-04) і Христина Яцук (ЕМ-2-04).
Показавши високий творчий і фізичний
рівень, студенти потрапили до складу збірної команди області і захищають її честь на
Чемпіонаті України.

Хвиля успіху
Не відстає від молоді і “золотий
фонд” академічного спорту. У минулому
Чемпіонаті України з плавання серед
ветеранів перемогу одержав ст. викладач
кафедри физвиховання Ірина Миколаївна
Крюкова. Вона виявилася неперевершеним
“спринтером” як на дистанції 50, так і 100
метрів.

Пам’ятні дати січня

1 січня
Всесвітній День миру
110 років з дня народження Василя Касіяна
(1896-1976), українського художника-графіка
2 січня
80 років з дня народження Віри Вовк
(Селянської) (1926), української поетеси
7 січня
Різдво Христове
10 січня
185 років з дня народження Антіна Петрушевича, історика, філолога та етнографа
13 січня
Старий Новій год
90 років з дня народження Василя Ткачука ,
українського прозаїка
14 січня
135 років з дня народження Сильвестра
Яричевського, письменника і педагога
19 січня
Хрещення
20 січня
День республікі Крим
21 січня
125 років з дня народження Мелетія Кічури,
українського письменника, поета
22 січня
День соборності України
25 січня
Тетянін День, День студентов,
день народження Роберта Бернса
27 січня
95 років Івану Гончару, скульптору,
живописцю
29 січня
Китайський Новий рік

Будьмо щасливі, будьмо здорові
ЗГИА - территория, свободная от курения!
7 декабря в академии стартовал очередной

этап Програми за здоровый образ жизни.
На этот раз инициаторы акции,
направленной на борьбу с курением,
решили обратить особое внимание
курящих на пагубные для организма
(не только лошади, но и человека)
последствия курения. Проба, на наш
взгляд, удалась. А репортаж “из первых
рук” — перед вами!
Хорошее
время
наступило:
идея

«здорового образа жизни» перестала
быть пропагандой сверху. Честно говоря,
совпадение во времени между началом
«академической» акции против курения и
появлением октябрьского указа президента,
скорее всего, случайное. А не случайно,
что студенты нашего внз все активнее

выступают с добрыми инициативами.
Поддержанная отделом организационновоспитательной работы, акция против
курения выросла в настоящее событие.
С самого утра для факультетских
«рекламщиков» были развешаны чистые
листы, на которых ребята воспроизводили
эскизы плакатов «Нет — сигаретам».
Почти одновременно проходил конкурс

стенных газет. Желающие еще до начала
самих «похорон» вредной привычки
имели возможность просмотреть несколько роликов «Бросай курить!» с
антирекламой, а также «полюбоваться»
на фотовыставке «Заядлый курильщик»
снимками внутренних органов человека,
поврежденных вследствие табачной
зависимости. Символическая урна,
пустая с утра, к 12 часам дня уже

Р ОЗУМІННЯ - ЦЕ ЖИТТЯ. МИ ОБИРАЄМО ЖИТТЯ!
Всесвітній день боротьби зі СНІДом, який
щорічно відзначається 1 грудня, проходив
у нинішньому році під девізом “Розуміння
– це життя”.
Нагадаємо, що ВІЧ–інфекція — це захворювання, викликане вірусом імунодефіциту
в людині, а СНІД — уже кінцева стадія
хвороби. Проблема як першого, так і другого
явища залишається актуальною для України,
Запоріжжя й Запорізької області .
Актуальна інформація. У Запорізькій
області з 1987 року налічується 2298
ВІЧ-інфікованих, причому, за 10 місяців
поточ-ного року інфікувалося 71 особа
(в 2004 році за аналогічний період — 56).
Статистика свідчить, що в нашому місті
з 1987 року зафіксовано 85 випадків
зараження СНІДом, і лише 14 хворих поки
ще живі.
Чи можна вберегтися від цієї «чуми XXІ
століття”? Так, за умови дотримання
рекомендацій, які відомі всім. Питання
тільки в тому, а чи дотримуєте їх особисто
ви? З метою видовищної, яскравої агітації
проти СНІДу та ВІЧ-інфекції в ЗДІА було
Щомісячна газета Запорізької
державної інженерної академії
Газету віддруковано з
комп’ютерного оригінал-макету
в друкарні ТОВ “С-Прінт”
Адреса редакції: м. Запоріжжя,
пр. Леніна, 226, кімната 309
тел. 223-83-62
Тираж 500 прим.

целиком
заполнилась
полупустыми
сигаретными пачками. К моменту торжественного
захоронения
вредной
привычки подъехало Областное телевидение и радио «Юниверс». Так что все
было
по-настоящему.
Авторитетная
комиссия назвала победителей конкурса плакатов, стенных газет, подготовленных факультетами речовок, которым были вручены поощрительные
«мультивитаминные» призы. Выступая
перед собравшимися, ректор академии
озвучил мысль, что у ЗДИА есть серьезные
шансы стать «территорией, свободной от
курения».
И несмотря на то, что к концу дня
территория возле входов в академию опять
была усеяна «бычками», начало положено.
Как рассказали нам в студенческом
профкоме, продолжение уже состоялось:
по случаю наступающего Нового года
22 декабря для студентов ЗГИА была
организована
«Вечеринка-витаминка»
без курения (!) в НК «Вега». И на наш
вопрос, а точно ли курения не было, лидер
студенческого профсоюза Юрий Рева
категорически заявил: “А это основа, сам
принцип праздника, который поддержал и
наш генеральный спонсор.
Кстати, главный “антикурительный”
конкурс прошел на подъеме, а призами
служили огромные красивые яблоки...
Согласитесь, если новые инициативы
не «спускают» сверху, а «рождают»
снизу — им жить! Есть предложение
присоединяться. Вы как?..
Заходи з профілактики СНІДу проводилися
протягом року. Завершальна акція, що
покликана об’єднатися проти СНІДу,
— безумовно змусила дуже багатьох
подивитися на своє життя й цінність цього
життя зовсім іншими очима. Змусила
«знати, діяти, жити”!

проведено акцію «Стоп, ВІЧ/СНІД”. Її
організаторами виступили самі студенти
академії.
Особливою
ініціативою
відзна-чився факультет МІФ. Разом з
відділом НВР, Ленінською районною
СЕС, Ленінською організацією Червоного хреста, хлопці та дівчата
зуміли подати події, з одного боку,
яскраво і виразно, а з іншого, — дуже
серйозно. Учасників акції забезпечили
методичною літературою. За допомогою
вікторини нагадали про важливість
профілактики захворювання. До речі,
призом переможцю був стартовий пакет
Lіfe. Звичайно ж звучали вірші, музика.
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настроения!

Курси иноземних мов!
Англійська, німецька,
французька, іспанська

Лінгвістичний центр ЗДІА набирає
слухачів на курси іноземних мов.
Викладання здійснюється
кваліфікованими фахівцями.
Навчання в малих групах слухачів.
Набір на диференційованій основі
в групи різних рівней.
За довідками звертатися у відділ
міжнародних зв’язків ЗДІА ауд. Л201.
Тел. 223-83-85; 224-62-59
Щодня, крім вихідних

В фокусе фото. Смотреть и видеть - это искусство
Одним из заметных декабрьских событий, хотя бы с точки зрения зрелищности, оказался конкурс фоторабот,
который проводился по инициативе студенческого профкома академии.
Напомним, что работы были представлены
в 10 номинациях, соответственно, и призовых мест должно было быть 30. За
год заметно выросло мастерство наших
постоянных фотоавторов, выставили на
суд общественности свое творчество
и новички. Победители определялись
голосованием зрителей. А уже 8 декабря
на большом перерыве состоялось награждение призеров.
В номинации ПЕЙЗАЖ призерами были
определены: Макаров Д (1 место), Лугин
Е. (2 место), Ласка ? (3 место).
В номинации ЛЮБИМЫЙ ГОРОД:
Синеокий (1 место), Багаев Р. (2 место),
Лугин Е. (3 место).
В номинации ПОРТРЕТ: Киселева А. (1
место), Войтюк А. (2 место), Багаев Р. (3
место).
В номинации ДРУЗЬЯ: Пиценко С. (1
место), Кузьменко А. А. (2 место), Ю.
Рева (3 место).
В номинации ЖИВОТНЫЕ: Багаев Р. (1
место), Мышева Е. (2 место), Жеребцова
Е. (3 место).

В номинации ЮМОР: Макаров Д. (1
место), Киселева А. (2 место), Рева Ю.
(3 место).
В номинации КОМПЬЮТЕРНОЕ ФОТО:
Горячева А. (1 место), Багаев Р. (2 место),
3-е место не присуждалось.
В номинации Я В КАДРЕ: Киселева А. (1
место), Маргарита (2 место), Посмашная
Ю. (3 место).
В номинации РАСТЕНИЯ: Лугин Е. (1
место), Багаев Р. (2 место), Жеребцова Е.
(3 место).
В номинации ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА:
Лугин Е. (1 место), Грибков В. (2 место),
Пиценко С. (3 место).
Наши искренние поздравления всем тем,
кто подарил зрителям радость общения с
природой, красотой и талантом…

Завершився Кубок області серед вузів
ІІІ-ІV рівня акредитації по настільному
тенісу. У першості брали участь команди
чотирьох запорізьких вузів. Причому ЗДІА
виставила дві збірних команди.
У ході напруженої боротьби в командній
першості І місце зайняла збірна ЗНТУ,
срібло завоювала команда ЗДІА-1, третіми
виявилися тенісисти ЗІГМУ.
В особистій першості наші спортсмени,
Н. Авраменко і Д. Хрипченко, підтвердили
свою високу “срібну“ якість, пропустив
уперед лише тенісистів ЗНТУ. Поздоровляємо призерів і бажаємо їм у
майбутньому році переплавити “срібло”
на “золото”!

Потрапили до збірної
За підсумками обласного чемпіонату
з аеробіки II місце у парному розряді
зайняли студенти ЗДІА Олексій Афонін
(ТЕ-1-04) і Христина Яцук (ЕМ-2-04).
Показавши високий творчий і фізичний
рівень, студенти потрапили до складу збірної команди області і захищають її честь на
Чемпіонаті України.

Хвиля успіху
Не відстає від молоді і “золотий
фонд” академічного спорту. У минулому
Чемпіонаті України з плавання серед
ветеранів перемогу одержав ст. викладач
кафедри физвиховання Ірина Миколаївна
Крюкова. Вона виявилася неперевершеним
“спринтером” як на дистанції 50, так і 100
метрів.

Пам’ятні дати січня

1 січня
Всесвітній День миру
110 років з дня народження Василя Касіяна
(1896-1976), українського художника-графіка
2 січня
80 років з дня народження Віри Вовк
(Селянської) (1926), української поетеси
7 січня
Різдво Христове
10 січня
185 років з дня народження Антіна Петрушевича, історика, філолога та етнографа
13 січня
Старий Новій год
90 років з дня народження Василя Ткачука ,
українського прозаїка
14 січня
135 років з дня народження Сильвестра
Яричевського, письменника і педагога
19 січня
Хрещення
20 січня
День республікі Крим
21 січня
125 років з дня народження Мелетія Кічури,
українського письменника, поета
22 січня
День соборності України
25 січня
Тетянін День, День студентов,
день народження Роберта Бернса
27 січня
95 років Івану Гончару, скульптору,
живописцю
29 січня
Китайський Новий рік

