Академія зустрічає першокурсників!

Студент, це звучить гордо!
А хто ж це такий - студент? Чим він відрізняється від інших людей? От що із цього
приводу можна прочитати у ВРЕ: Студент (від лат. studens - той, хто наполегливо
працює, займається) - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального
закладу. У Древньому Римі та у середньовіччі студентами називали будь-яких
людей, зайнятих процесом пізнання. З організацією в XІІ ст. університетів термін
“студент” став вживатися для позначення осіб, що в них навчаються (спочатку й тих,
що викладають). Після введення вчених звань для викладачів (магістр, професор
тощо) це слово стало застосовуватися винятково по відношенню до учнів.
Справжній студент може пишатися своєю ерудицією. Така людина, навіть якщо
їй трапляється запитання, на яке вона не знає відповіді, з гідністю зможе вийти із
ситуації, що склалася. Студент кмітливий, завжди готовий відстояти свою точку
зору, вміє розставити пріоритети. Представник співтовариства цих молодих людей
примудряється на мізерну стипендію жити з розмахом. Він відпочиває, коли всі
працюють, і працює, коли всі відпочивають. Студент, це звучить гордо!
Студентське життя являє собою різнобарвний вибір різноманітних подій, у
полоні якого не слід забувати про те, що вища школа призначена у першу чергу
для надання вам високоякісної освіти. Як зуміти достойно скласти іспит? Де знайти
необхідну для навчання літературу? Як отримати іменну державну стипендію?
Чим різниться українська вища освіта від освіти інших країн?
Усі ці і ще безліч інших питань поступово будуть ставати перед тобою. І добре, що
поруч будуть старші товариші і наставники, що допоможуть першокурсникам не
наступити на граблі, які, безумовно, зустрінуться їм на шляху.

ЗДІА офіційна...
ЗДІА – це навчальний заклад І��
V�������������������
рівня
������������������
акредитації.

Відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України від 25.10. 2005 р.
Запорізької державної інженерної академії надана ліцензія від 10.11.2005 р.
АБ № 175955.
Логотип (що “виконує обов’язки” герба) ЗДІА оформлений у
двух кольорах: жовтому (як за нормами геральдики, то золотому)
та блакитному, які символізують багатство, сімостійність, а також
бездоганність, розвиток, рух уперед, надію та мрію.
В жовтому “іспанському” (за формою) щиті у стилізованому вигляді
символічне зображення греблі Дніпрогесу, промислових процесів,
будівництва, які увінчані абревіатурою ЗДІА. По краях у вигляді
синього обідка є облямівка з повною назвою ВНЗ.
Прапор ЗДІА багатого темно-синього кольору має
прямокутну форму. У центрі розміщений вищезгаданий
логотип. У місці, яке в давнину займала “корона”,
розташований державний символ країни - трезубець.
Прапор,
подібно
військовій
хоругві
має три “хвоста”,
які прикрашені рослинним орнаментом.
Усю картину доповнює
кант, що виконаний
також за рослинними
мотивами.
Академічна мантія та
шапочка із китицею
— чорного кольору.
КЕРІВНИЙ СКЛАД ЗДІА

Ректор ЗДІА — проф. Пожуєв Володимир Іванович
Перший проректор — проф. Швець Євген Якович
Проректор з наукової роботи — проф. Переверзєв Анатолій Васильович
Проректор з учбової роботи — проф. Кудієвський Сергій Станіславович
Проректор по УВР — проф. Желябіна Надія Кіндратівна
Проректор по АХР — Баранець Василій Іванович
Декан металургійного ф-та — проф. Водєнніков Сергій Анатолійович
Декан механіко-технологічного ф-та — проф. Грицай Володимир Петрович
Декан ф-та електроніки та електронних технологій — проф. Ніконова Зоя Андрійовна
Декан ф-та інформаційних технологій — проф. Пазюк Михайло Юрійович
Декан ф-та енергетики та енергозбереження — проф. Чепрасов Олександр Іванович
Декан ф-та менеджмента і фінансів — проф. Воронкова Валентина Григорівна
Декан ф-та економіки підприємства — доц. Глущевський Вячеслав Валентинович
Декан ф-та будівництва та водних ресурсів — проф. Банах Віктор Аркадійович

Гімн Запорізької державної
інженерної академії
Слова та музика – А. Іванова
Наш дім – думки та праця,
Йдемо з ним ми до зірок.
Запорізька академія –
це в майбутнє крок.
Запорізька інженерна –
це в майбутнє крок.
Приспів:
Академія, академія –
це наш дім, де є знання,
Академія, академія –
наші добрі прагнення.
Кожен з нас – велика сила,
України ми є зразок.
Запорізька академія –
це в майбутнє крок.
Запорізька інженерна –
це в майбутнє крок.
Приспів:
Академія, академія –
це наш дім, де є знання,
Академія, академія –
наші добрі прагнення.

Студенти ЗДІА:
Підтримують традиції та імідж �����
alma�
mater�.
Відповідально ставляться до навчання.
Завжди вічливі, не забувають вітатися з викладачами (навіть після
двійок) та студентами, відвідувачами
ВНЗ.
Знають ім’я та по батькові викладачів
та співробітників.
Не палять в навчальних корпусах.
Не лякають викладачів та відвідувачів своїм зовнішнім виглядом.
Дотримуються правил розпорядку,
пропускного режиму.
Іншими словами, поводяться згідно
з прийнятим 28 квітня 2006 року
Кодексом честі студента ЗДІА.
Наші студенти намагаються
НІКОЛИ:
Не робити шкоди репутації свого навчального закладу негарними вчинками
та нерозважливими словами.
Не бути невічливими.
Не забувати знімати головні убори в
усіх приміщеннях інституту.
Не псувати меблі та устаткування,
й не тільки тому, що це впливає на
вартість навчання, а тому що студенти
– виховані люди.
Не користуватися шпаргалками чи
списувати: вони поважають себе.
Не вживати слова, які не можна
надрукувати.
Не проводити навчальний час в
кафе.

Академія зустрічає першокурсників!
Тот прекрасный миг, когда, замирая от волнения,вы нашли свое имя в списке
Світлий день знань,
зачисленных был настоящим торжеством и настоящим праздником. Но…
науки, мудрості!
праздники, как известно, кончаются быстро. За ними следуют будни. И
вчерашнему школьнику не всегда легко вписаться в новую, студенческую жизнь. В календарі цей день визначений як
Вот вам полезные советы.
міжнародний день знань. Для студентів-

Десять советов первокурснику

Совет первый
В первые дни и даже недели учебы вы
наверняка будете чувствовать растерянность, а то и подавленность – все вокруг
незнакомое, народу тьма, никому до вас
нет дела. Это неприятное, но совершенно
нормальное
состояние,
связанное
с
адаптацией к новой обстановке, которое
очень скоро пройдет. Но пока вы плохо
ориентируетесь в хитросплетениях коридоров и нумерации аудиторий, возьмите себе за
правило выходить из дома (или общежития)
минут на 10-15 раньше, чем того требует
время на дорогу в университет. Во-первых,
не опоздаете на первую лекцию, а вовторых, не будете излишне нервничать.
Совет второй
Нужных людей нужно знать в лицо. Поэтому
в первые же дни разведайте, где находится
деканат вашего факультета, загляните туда
(не бойтесь, вас не съедят!) и познакомьтесь
с куратором вашего курса. Это поможет
потом оперативно решать разные вопросы.
С этой же целью почаще заглядывайте на
академический сайт.
Совет третий
Расписание - это ваша Библия. У нас
оно находится на первом этаже главного
корпуса. Поэтому в первый же день найдите
свое расписание и перепишите его. Не
стоит пользоваться для этой цели первой
подвернувшейся под руку тетрадью - листай
их потом все подряд, пока наткнешься на
нужную запись. В отличие от школьного,
институтское расписание может меняться,
поэтому не ленитесь заглядывать в него.
Совет четвертый
Не оттягивайте посещение библиотеки. Для
записи в библиотеку и получения учебников
выделены специальные дни. Постарайтесь
ни в коем случае их не пропустить!
Помните, что наша библиотека имеет свой
собственный сайт, на котором вы можете
узнать немало полезного.
Совет пятый
C блокнотом в руках обойдите институтские
подразделения,
которые
могут
вам
понадобиться – лингафонный кабинет,
компьютерные
классы,
лаборатории.
Запишите дни и часы их работы, выясните,
что нужно для пользования ими. Все в тот
же полезный блокнот запишите номера
телефонов и адреса электронной почты,
особенно домашний телефон старосты
группы и т.д. Поинтересуйтесь, до которого
часа открыты столовые и буфет.
Совет шестой
Запаситесь
достаточным
количеством
тетрадей. Тот, кто, не желая «таскать
лишнюю тяжесть», пишет все конспекты в
одну тетрадь, совершает большую ошибку
– готовиться к экзаменам по таким записям
будет невероятно трудно. На обратной
стороне обложки запишите фамилию, имя
и отчество преподавателя, читающего
предмет. На соответствующей кафедре
узнайте дни и часы, когда он бывает в
институте, и внесите туда же – когда придет

першокурсників це визначна дата початку
нового етапу в їхньому житті. Ще один крок
время сдавать рефераты и курсовые, эта
у навчанні: для деяких - черговий, для деяких
информация окажется очень ценной.
останній, для інших просто наступний.
Совет седьмой
Що думають про це студенти, які вчаться
Позаботьтесь о том, чтобы в сумке всегда
вже не перший рік? Чого бажають молодшим
лежали «про запас» 1-2 ручки – паста в них
товаришам?..
имеет подлое обыкновение заканчиваться в
самый неподходящий момент. На лекциях Початок навчального року... В���
сі �������
кудись ��������
біжать,
очень полезно иметь при себе ручку перелякано репетують на факультеті. По гуртожитку
красного или зеленого цвета или цветной ходять як примари - це першокурсники!
маркер – с их помощью вы сможете по
Першокурсники — народ у своїй більшості
ходу дела подчеркивать наиболее важные сумлінний. Підручники читають уважно, а дещо і
формулы и определения, ставить памятные запам’ятовують...
знаки на полях, выделять новые термины и
т.д. На всякий случай держите в сумке хотя ...Бажаю, щоб ентузіазм перших днів поширився
на весь навчальний рік. І щоб найкращі роки в
бы одну чистую тетрадь – на что-нибудь, да житті (студентські) дійсно були найкращими!
пригодится.
З днем знань вітаю всіх студентів, вітаю вже хоча
Совет восьмой
Как можно быстрее научитесь конспекти- б з тим, що вони студенти!!!
ровать лекции. Это несложно, главное Дивно, але й ми колись-таки були
разработать систему символов и понятных першокурсниками... Приєднуюсь до привітань,
вам сокращений. Все символы вместе с бажаю успіхів (припасти міцні насадки на зуби,
расшифровкой запишите на обратной сто- щоб без напрягу гризти граніт науки). Бажаю,
щоб було багато “шари”! Усім студентам бажаю
роне тетрадной обложки. Конспектируя, не довчитись до кінця, отримати дипломи!
экономьте на бумаге. Оставляйте в тетради
наші����������������
����� ���������������
першокурсники��, �����������������
щиро�������������
вітаємо�����
������������
вас�
����
поля для дополнительных заметок. Помните, Дорогі������
���������������������
вступом��������������
в Запорізьку державну
�������������������
інженерну
что лекция – не диктовка, поэтому не нужно зі����������������������
академію! ���
Ми ����������
дуже раді �������������
прийняти вас ����������
до нашого
записывать за лектором слово в слово. гостинного студентського братства.
Записывайте лекцию в виде тезисов.
Не расстраивайтесь, если у вас не сразу
Посміхніться!
получится. Конспектирование – особая наука, Як студент-сіромаха до семінару готувався...
требующая тренировки. Если чувствуете, Сиджу я оце вдома та й над книжкою куняю. Аж тут
что безнадежно отстаете, оставьте в тетради думка одна (чи не перша за день) лукаво підлізла.
свободное место - возможно, другие ока- “У тебе, - каже, - семінар завтра. Відповіда – а –
жутся проворнее вас, и после лекции вы у льний!!!” Аж мені з того лиха кепсько зробилося.
Ну, думаю, або пропав ні за цапову душу або сідай,
них спишете, заполнив эти пропуски.
пане-брате, за науку. А як його сісти, коли вдома
Совет девятый
Настройтесь на то, что подготовка к сессии ні тобі підручника, ані хоч конспекта завалящого.
начинается …. с первого занятия. Перед Доведеться, мабуть, до бібліотеки навідатися.
Пішов спати зі спокійною совістю, чи що там
очередной лекцией не ленитесь хотя бы бегло студентові замість неї належиться.
просмотреть конспект предыдущей. Заодно Встав я із самого ранечка, годинці так об
выясните, много ли осталось совершенно одинадцятій. Першу пару, як звісно, успішно
темных мест. Если прояснить их не удается проспав. На другу теж не піду – бібліотека чекає
даже с помощью учебника, не стесняйтесь блудного сина.
обратиться к преподавателю – лучше, если З горем навпіл згадав, де ж ота “обитель книжного
вы спросите его сейчас, чем он вас потом – духу”, і почалапав. Отут і почалось. Спочатку
на экзамене. На семинарах не отсиживайтесь пані інтелігентно-окулярного вигляду попросила
в уголке – выступайте с дополнениями, у мене документ. А його ж катма! Ледве вблагав.
Дай же їй Пан Біг здоров’ячка: і книжку дала (ще
уточнениями, задавайте вопросы. Если при й не одну, а щось таке здоровенне, в трьох томах),
этом не будете пропускать лекций и будете і до читального залу припровадила.
вовремя сдавать рефераты, имеете реальный Заходжу. Ого! Скільки ж тут народу набилося?!
шанс попасть в привилегированную касту Всівся собі у куточку, розгорнув книженцію,
«автоматчиков».
знайомі букви шукаю. І чується, що щось воно
не те. Оглянувся. Не розумію: чи я дверима
Совет десятый
Когда вы почувствуете, что “процесс помилився, чи щось забув? А то “розкручені”
пошел”, вспомните, что в академии вы не студенточки мобілочками хизуються, музичку
только учитесь, но и можете найти себе слухають. А вона гримить!!! Ні, думаю, науки
не вийде. Треба мені вшиватися, поки від цієї
дело по душе: заняться общественной “симфонії хаосу” ще вуха не зовсім пов’яли.
работой, наукой, танцами, пением, стать Встаю. З лавкою. Що таке?! Глип, а то я до лавки
организаторами студенческих мероприятий, приклеївся “Орбіт” без цукру... Пропали мої
совершенствоваться в спорте, получить парадові джинси як Химині кури.
навыки репортерской профессии, сотруд- Отак я не підготувався до семінару. Виплив з
ничая в нашей с вами газете “Академия”. аудиторії, ніби давньоміфологічний герой, на
Информацию обо всем этом можно получить білому лебедику. І от пишу вам, панове камради,
от куратора, старост, профоргов группы, про свою невдачу.
отдела по воспитательной работе, студентов Люди добрі! Бо не я ж один! Може, ще хто отак
безневинно провиниться, і буде його “хвіст” на
старших курсов и, наконец, с досок вашій совісті!!!
объявлений, сайта академии в Internet������
��������������
и со
Р. Розумненький
страниц вашей газеты!

