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Новый год, Рождество, Старый новый год — приятные, хотя и суетливые праздники. И всем непременно хочется
приукрасить собственный внешний вид или квартиру, сотворить с ними нечто эдакое. Как же оживить свой дом и
привнести нотку самого долгожданного праздника в свои апартаменты?
Все гениальное просто. Чтобы превратить свой дом в
рождественскую сказку , совсем не обязательно тратиться
на дорогие украшения и дизайнерские изыски. Вот
несколько простых, недорогих, но очень стильных идей:
1. Разные по размеру и цвету свечи художественно
расставь у камина. За неимением камина вполне подойдет
подставка для телевизора.
2. В творческом беспорядке разбросай коробки в
подарочной упаковке. Главное, чтобы упаковки были
совершено разными по цвету и желательно — по фактуре.
В них же потом можно будет спрятать и подарки для гостей
и близких.
3. Для любителей минимализма. Комнату в монохромном
стиле «взорвать» ярким пятном (диванная подушка,
огромная коробка в подарочной упаковке).
4. Нежно обвить еловыми веточками телевизор (камин
для этого тоже подойдет) и украсить растительность
украшения елки. Вроде бы дело нехитрое, а имеет свои
мелкими мандаринчиками, звездочками, позолоченными
тонкости, например:
орешками.
1. Попробуй в качестве украшения использовать крупные
5. Завяжи на кухонном светильнике большой атласный
шары и звезды, и ничего больше. Это может обойтись немного
бант.
дороже, но смотрится очень и очень эффектно. Кроме
6. Твой обеденный стол тоже хочет быть нарядным в
того, такая композиция не нуждается в дополнительных
украшениях. Если ты любишь рукодельничать — звезды,
сшитые из золотой парчи и самодельные серебряные шары
— очень актуальный и оригинальный вариант на небольшую
елочку.
2. Поиграй с текстурой. Золотые шары могут гармонично
соседствовать с лентами из тафты, металлическими
звездочками и даже засушенными цветами.
3. Гламурный изыск - электрические гирлянды и крупные
стразы. Роскошная и ослепительная вариация, главное - не
перестараться.
4. Повторяй один тип украшения по всему дереву.
Например, красные украшения разной набивки, формы и
размера.
5. Проявить стильность можно и следующим
образом: украшения одного цвета, но разных размеров
и обязательно матового оттенка. Плюс тонкие золотые
гирлянды крест-накрест поперек елки, а золотые сосульки
добавляют так называемый вертикальный элемент.
6. Украшения в виде бабочек, стрекоз и искусственных
листьев и цветов — садовая тема. Много украшений не
декабре! Маленький и яркий елочный шар и свеча на фоне
нужно. Дизайнеры Creative Home magazine предлагают
белоснежной салфетки - именно то, чего ему не хватает.
следующий расчет — примерно 24 украшения вполне
7. Не забудь о ванной комнате! Большие квадратные свечи,
достаточно на полутораметровую ель. Неплохо выглядит в
серебряные бусы и несколько золотых шаров и шишек.
гостиных, оформленных в теплых тонах.
Кстати, все это потрясающе смотрится на фоне темно-синих
7. Весьма «кутюрно» выглядит монохромная красавица:
полотенец.
серебряная елка с серебряными же шарами. Правда, в идеале
8. С чем у тебя ассоциируется Новый год? Правильно
и интерьер должен быть выдержан в серо-белых тонах.
— с запахами апельсинов, корицы и ванили. Включи эти
8. Елка может быть в китайском стиле: ленты из красной
новогодние ароматы в убранство своего дома. Для этого
тафты, бумажные китайские фонарики, немного шаров в
используй свечи с запахом корицы, ванили и цитрусовых.
темных тонах и венец — китайский зонтик.
Самый простой и доступный вариант — воткнуть палочки
Одним словом, вариаций — море. Включай фантазию,
корицы и веточки хвои в мандарины.
творческое воображение, закатывай рукава и готовься к
И вот она, нарядная,
самым волшебным, сказочным праздникам в праздничном
на праздник к нам пришла...
интерьере.
Теперь переходим к самому главному — технике
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Всеукраїнський молодіжний Саміт 2006
“Розвиток волонтерства та соціального партнерства в Україні”
Цього року Всеукраїнський молодіжний саміт ООН, який став
традицією для представників прогресивної української молоді,
проведено вже вп’яте. Починаючи з 2002 року Представництво
ООН в Україні залучає молодь зі всієї України до відкритого діалогу
щодо Цілей Розвитку Тисячоліття, які полягають в покращенні
життя кожного громадянина країни та гарантії основних прав
людини: права на життя, на охорону здоров’я, якісну освіту тощо.
Таким чином, молодь набуває досвід прийняття рішень щодо
актуальних питань та проблем країни, шукаючи на них відповіді
та налагоджуючи ефективний діалог з владою.
Саміт тривав з 5 по 8 грудня 2006 в оздоровчому центрі в ПущаВодиці, під Києвом. Його програма складалась із роботи учасників
в комісіях, комітетах, пленарних засіданнях та круглих столах.
Близько 150 молодих людей (віком 18-35 років) з усіх регіонів
України, відкритих до змін та суспільно-активних лідерів пройшли
ретельний відбір, подолавши конкурс 9 кандидатів на місце.
Запорізьку область представляли 5 учасників, один з яких
випускник Металургійного факультету Запорізької державної
інженерної академії, Перший віце-президент Української
асоціації студентського самоврядування Смирнов Олександр,
що став учасником комітету з питань студентського
самоврядування. Саме він і поділився тими наробітками які були
зроблені його комітетом в рамках саміту:
Сформульовані принципи, які дозволять відрізнити
Студентське самоврядування від клубу за інтересами та
покажуть, в якому напрямку розвиватися:
• Участь у студентському самоврядування тільки студентів (тут і
далі студент -особа що навчається в ВНЗ)
• Усі студенти мають рівні права на участь в самоврядуванні
• Незалежність у діяльності органів студентського самоврядування
• Звітність і відповідальність перед студентами
• Доступність для всіх студентів
• Виборність до представницьких органів
• Загальність, рівність і таємність виборів
• Участь у прийнятті рішення у ВНЗ, що стосується студентів
• Гласність, відкритість, прозорість, демократичність
• Захист прав та інтересів студентів
• Участь в організації навчально-виховного процесу
• Представляти інтереси всіх студентів має право тільки органи
студентського самоврядування.
Для оцінки ефективності роботи студентського самоврядування
були запропоновані наступні критерії, вироблені на базі
проведеного SWOT-аналізу:
• Функціонування механізмів захисту прав студентів
• Раціональна (ефективна) структура
• Активність апарату управління
• Ефективність залучення та використання коштів
• Перспективність розвитку
• Ефективність виховання лідерів
• Передача досвіду, активність громади
• Диверсифікація діяльності
• Співпраця з іншими органами студентського самоврядування
• Здобутки від співпраці з адміністрацією ВНЗ та держави
• Ефективність зв’язків з громадськістю.
Актуальним питанням стало проведення прямих таємних
виборів до керівного складу органів студентського
самоврядування (ОСС). Адже не секрет що на даний час вибори
у більшості навчальних закладах України проходять за схемою
делегування представників від факультетів або академічних
груп на студентську конференцію, на якій саме ці представники
і вирішують питання з приводу обрання керівника (керівних
органів) ОСС та інших питань що на них виносяться. Проте в
такій системі є великі недоліки:
1. Висловлюють свою думку тільки невеликий відсоток від
загальної кількості студентів ВНЗ (як правило це 2-4% від кількості
студентів денної форми навчання).
2. Велика ймовірність тиску на делегатів з боку адміністрації
ВНЗ.
3. Велика ймовірність обрання “випадкового” кандидата, що

лише виступить краще за інших кандидатів.
4. Велика залежність результату виборів від головуючого на
конференції.
5. Відсутність відчуття відповідальності перед усіма студентами
ВНЗ.
Також в рамках роботи комітету з питань студентського
самоврядування відбулася зустріч з головним консультантом з
питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань
науки та освіти Оленою Іванівною Козієвськой. Представники
студентства наполягли на якнайскорішому прийнятті змін до
закону “про вищу освіту” з питань студентського самоврядування
що розширюють повноваження студентського самоврядування
ВНЗ, та довели їх необхідність розібравши та обґрунтувавши
кожен пункт внесеного законопроекту. Олена Іванівна запросила
учасників саміту на круглий стіл 26 грудня 2006 року “Студентське
самоврядування: проблеми законодавчого забезпечення” що
відбудеться у Верховній Раді України за участю Міністра України
у справах сім’ї, молоді та спорту В.Корж, Міністра освіти і науки
України С.Ніколаєнко, Голови Комітету Верховної Ради України
з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму М.Томенко,
голови постійних комісій обласних рад з питань науки і освіти,
лідери органів студентського самоврядування, громадських
студентських організацій з усіх регіонів України. На якому студенти
разом з депутатами ВР та Міністром освіти нарешті вирішать
питання про рівень участі органів студентського самоврядування
в навчальних, соціальне - побутових та ін. процесах пов’язаних з
студентством.
Комітетом з питань студентського самоврядування були також
сформульовані цілі студентського самоврядування, розроблені
організаційні схеми ОСС, та механізми формування ОСС, виявлені
їх сильні та слабкі сторони.
Результатом роботи стало більш широкого розуміння мети
та завдань студентського самоврядування членами комітету
і можливість подальшого інформування більшої кількості
студентів.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БОЛЬШОГО ГАНДБОЛА
Свершилось! Спустя годы былая гандбольная
слава ЗИИ на пути к возрождению.
“Процесс” начался с совместной работы кафедры
физвоспитания ЗГИА с ДЮСШ, часть воспитанниковгандболистов которой выбрали для учебы наш вуз.
Сейчас наша гандбольная сборная укомплектована
студентами І и ІІ курсов, плюс нашими бывшими
студентами и гандболистами — воспитанниками ЗТР.
По итогам первого круга Чемпионата Украины в
Первой лиге по гандболу наша команда заняла І место.
Ближайшая задача для гандболистов ЗГИА — войти
в состав Высшей лиги страны по гандболу еще в этом
сезоне.
ПО-ЗДРАВ-ЛЯ-ЕМ!
ВЕРИМ! НАДЕЕМСЯ! ЖДЕМ!
новогодний турнир - вновь ветераны

Ежегодный Новогодний турнир ЗГИА по волейболу
завершился победой команды ветеранов академии. В
финальной “пульке” встретились команды ФИТ, ФЭЭТ
и сборные преподавателей: команда ветеранов и, как ее
любя называют в вузе, команда “олимпийских надежд”.
Со счетом 2:1 опыт одержал верх над молодым задором.
Поздравляем сборную ветеранов ЗГИА в составе: В. В.
Скотник, В. С. Калюжный, Ю. П. Егоров, В. М. Яхненко,
В. Г. Аносов, В. В. Губачов, В. К. Тарасов.
В схватке за “бронзу” команда ФИТ переиграла ФЭЭТ

