Якісна освіта — крок до майбутнього
Якісна друга освіта – запорука успіху

Факультет післядипломної освіти ЗДІА створено згідно наказу
Міністерства освіти України від 21 листопада 1994 року №329
на базі міжгалузевого факультету підвищення кваліфікації
спеціалістів, який здійснював свою діяльність з 1977 р., (наказ
Міністерства освіти України №82, від 3 липня 1992 р.). З 1994
р. факультет працює згідно ліцензії МОУ (серія ВРКД-РК
№083085), з 2002 р. ліцензії МОНУ (серія АА №521504).
Навчальний процес і наукову діяльність забезпечують 472
науково-педагогічних працівника, у тому числі 53 доктора наук
та 307 кандидатів наук. За останні 5 років закінчили навчання
116 аспірантів і захищено 61 кандидатську та 6 докторських
дисертацій.
Для організації навчального процесу на курсах підвищення
кваліфікації на ФПО залучено професорсько-викладацький склад
відповідних кафедр ЗДІА.
Курси підвищення кваліфікації слухачів здійснюють свою
діяльність на базі факультету післядипломної освіти Запорізької
державної інженерної академії за акредитованими напрямами.
1. Металургія
2. Інженерна механіка
3. Комп’ютерні науки
4. Менеджмент
5. Енергетика
6. Електроніка
7. Будівництво
8. Водні ресурси
9. Економіка і підприємництво
Протягом 2003 – 2008 навчальних років свідоцтва з підвищення
кваліфікації отримало 446 слухачів.
Особлива увага приділяється співпраці ФПО ЗДІА з
підприємствами чорної та кольорової металургії, енергетичної
галузі. На протязі п’яти років факультет післядипломної освіти
ЗДІА надає послуги з підвищення кваліфікації незайнятого
населення. Кожен рік підвищує кваліфікацію більше ніж 100 осіб.
У цьому році факультет післядипломної освіти знов взяв участь у
вибірковому конкурсі ОЦЗ на надання освітньої послуги.
Факультет післядипломної освіти забезпечує якість освіти
відповідно до вимог державних стандартів освіти. У цьому році
факультет післядипломної освіти проходить ліцензування освітньої
послуги, щодо підвищення кваліфікації за акредитованими
напрямами (спеціальностями) в обсязі 1000 осіб.

Підготовчі курси для абітурієнтів

Для забезпечення підготовки якісного набору студентів на
перший курс навчання в Запорізькій державній академії 1969
році були створені підготовчі курси, а в 1975 році – підготовче
відділення, які у липні 2001 року були реорганізовані у факультет
довузівської підготовки (наказ №393-ВК від 17.07.2001р.). З вересня
2008р. факультет довузівської підготовки став складовою частиною
факультету післядипломної освіти ЗДІА.
Підготовка абітурієнтів, які бажають вступити до інженернотехнічних та економічних спеціальностей, включає в себе навчання
з таких дисциплін, як математика, фізика, українська мова. Для
бажаючих вступити на економічні спеціальності – з математики та
української мови.
На підготовчих курсах впроваджена методика модульнорейтингового контролю. Перевірка знань слухачів проводиться
в формі вхідного, поточного (модульного) та підсумкового (по
закінченню строку навчання) контролю.
Щорічна чисельність слухачів підготовчих курсів складає
приблизно 1000 осіб.
Навчальний процес і наукову діяльність в ЗДІА забезпечують
472 науково-педагогічних працівника, у тому числі 53 доктора
наук та 307 кандидатів наук. За останні 5 років закінчили навчання
116 аспірантів і захищено 61 кандидатську та 6 докторських
дисертацій. Для організації навчального процесу на ФПО залучено
професорсько-викладацький склад відповідних кафедр ЗДІА.
Крім стаціонарних форм підготовки слухачів курсів проводяться
і інші форми роботи:
- співробітництво зі школами, гімназіями, ліцеями по
профорієнтаційної роботі з метою виявлення талановитої молоді
та залучення її до вступу в академію;
- участь у проведенні навчально-методичної та науководослідницької роботи предметних акцій вчителів середніх
учбових закладів з питань пов’язаних з підготовкою до вступу у
вищі навчальні заклади та подальшого навчання в них.
Значна увага приділяється ефективної профорієнтаційної
робо-ти, використовуються її різноманітні форми:
- проведення профорієнтаційних консультацій у школах
м.Запоріжжя та області (м.Енергодар, м.Нікополь, м.Вільнянськ,
м.Гуляйполе, м.Мелітополь та інші);
- проведення оглядових екскурсій для учнів шкіл по
факультетам і кафедрам академії (ЗОШ №99, №31, №11 та ін.);
- підготовка матеріалів проведення міжрегіональної виставки
“Абітурієнт року” у Торговельно промисловій палаті;
- участь у проведенні “Єдиних інформаційних днів Запорізького обласного центру зайнятості”.
З метою виявлення професійних нахилів та здібностей,
забезпечення можливості абітурієнтам більш конкретно
зорієнтуватись у виборі майбутньої професії на протязі навчального
року слухачі курсів відвідують “Дні відкритих дверей”, які
організовують та проводять усі вісім факультетів академії.
Факультет післядипломної освіти забезпечує якість освіти
відповідно до вимог державних стандартів освіти. У цьому році
факультет післядипломної освіти проходить ліцензування освітніх
послуг, щодо підготовки до вступу у вищі навчальні заклади
громадян України в обсязі 1500 осіб.

Навчання іноземних громадян в ЗДІА
Іноземні студенти навчаються в ЗДІА з 1978. За цей час
Академія підготувала понад 1000 висококваліфікованих
фахівців для більш ніж 20 країн світу, а саме, Китай, Марокко,
Сирія, Туніс, Нігерія, Ізраїль, Іран, Ірак, Судан, Палестина,
Кувейт, Ліван, Македонія, Лівія, Єгипет, Йорданія, Алжир,
Ефіопія, Білорусь, Росія, Таджикистан, Молдова і т.п. З 1993 року
була розпочата довузівська підготовка іноземних громадян.
Підготовка іноземних студентів здійснюється за всіма
спеціальностями ЗДІА, серед яких: Металургія чорних металів,
Металургія кольорових металів, Обробка металів тиском,
Металургійне обладнання, Теплоенергетика, Енергетичний
менеджмент, Гідроенергетика, Електронні системи, Мікро- і
наноелектроніка, Програмне забезпечення автоматизованих систем,
Автоматизоване управління технологічними процесами, Міське
будівництво і господарство, Промислове і цивільне будівництво,
Водопостачання та водовідведення, Економічна кібернетика,
Фінанси, Облік і аудит, Економіка підприємства, Менеджмент
організацій.
Мовну підготовку іноземних студентів здійснюють викладачі
кафедри іноземних мов з відповідною освітою. Всі вони мають

досвід роботи з іноземцями більше 10 років.
Навчальний процес з математики, фізики, основ інформатики та
обчислювальної техніки, інженерної графіки, країнознавства, хімії
здійснюють викладачі відповідних кафедр академії. Викладачі
кафедри іноземних мов здатні забезпечити якісну мовну підготовку
іноземних студентів до вступу у вищі навчальні заклади України.
Слід зазначити, що всі викладачі кожні п’ять років підвищують
свою кваліфікацію, проходять стажування у вищих навчальних
закладах Запоріжжя та України. Актуально наголосити на тому
факті, що викладачі, залучені до роботи з іноземними студентами,
підвищують свій науковий та професійний рівень, беручи участь в
семінарах, конференціях та наукових дослідженнях та ін.
Навчання та підготовка іноземних громадян до вступу у вищі
навчальні заклади здійснюється згідно ліцензійним вимогам
(Ліцензія № АВ 363673). Наразі відбувається робота щодо
продовження дії ліцензії на навчання іноземних громадян в ЗДІА
і на підготовку іноземних громадян до вступу у вищі навчальні
заклади.

Коли верстався номер
ОБЛАСНА СПАРТАКІАДА СЕРЕД ВИКЛАДАЧІВ І СПІВРОБІТНИКІВ ВНЗ III - IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ
29 - 30 січня 2009 року в Запорізькому національному технічному університеті проводилась
чергова обласна спартакіада серед співробітників і викладачів вищих навчальних закладів III
- IV рівня акредитації.
Змагання проводились з чотирьох видів спорту: волейболу, настільному тенісу, шахів
і стрільби з пневматичного пістолета. У змаганнях брали участь навчальні заклади як:
Запорізький національний технічний університет, Запорізька державна інженерна академія,
Запорізький національний університет, Запорізький державний медичний університет,
Запорізький приватно-комерційний університет і Бердянський державний педагогічний
університет.
У змаганнях з волейболу наша команда у впертій боротьбі зайняла 2
місце, поступившись у фінальній грі команді господарів - ЗНТУ. У стрільбі з
пістолету в особистій першості перше місце зайняв ст.. викладач кафедри
МО Бут В.В., з результатом 42 очки з 50, друге місце зайняв ст. викладач
кафедри ЕМ - Мних А.С. з результатом 41 очко. У змаганнях з шахів
серед жінок 1—3 місце розділили відразу три учасниці змагань серед яких
представник нашої команди Скляр І.В. з кафедри українознавства. Третє
місце в особистій першості серед перших ракеток зайняв О.Г. Васильєв.
Викладачі та співробітники академії — учасники
обласної спартакіади
Команда з волейболу:
1. Баєв В.С.
- голова студентського профкому;
2. Жеребцов О.О. - асистент кафедри ОМТ;
3. Крівуляк В.В. - асистент ПОАС;
4. Муравщик О.Ф. - фахівець РІО;
5. Мних А.С.
- ст. викладач кафедри ЕМ;
6. Швец Д.Є.
- доцент кафедри МО;
7. Скотник В.В.
- ст. викладач кафедри ФВіС.
Команда з стрільби:
1. Бут В.В.
- ст. викладач кафедри МО;
2. Довгаль Т.В.
- викладач кафедри ФВіС;
3. Мних А.С.
- ст. викладач кафедри ЕМ;
4. Разумов О.Д.
- співробітник АХЧ;
5. Скотник В.В.
- ст. викладач кафедри ФВіС;
6. Шапка С.В.
- співробітник АХЧ.
Команда з шахів:
1. Глущевський С.В. - декан ФЕП;
2. Доненко В.І.
- зав. кафедри ПіБМ
3. Скляр І.В.
- зав. лаб. кафедри українознавства
Команда з настільного тенісу:
1. Васильев О.Г.
- кафедра ОМТ
2. Солодухин С.В. - зав. кафедри ЕК
3. Петухова О.В.
- кафедра українознавства
Ми дякуємо всім учасникам змагання
До змагань команди готували:
за волю до перемоги і самовіддачу під час змагань.
з волейболу
- ст. викладач кафедри ФВіС Скотник В.В.
з настільного тенісу - ст. викладач кафедри ФВіС Дєдов Л.В.
День Св. Николая... Конечно же,
эти слова вызывают у нас в памяти
картинки, связанные с детством, с ворохом подарков, целой кучей конфет и
других сладостей, с любимыми мамойпапой-бабушкой-дедушкой,
которые
за-гадочно переглядываются в ожидании:
когда ж ты, наконец, найдешь подарки от
Святого Николая?! Вспомнили?.. Теперь
представьте, что такие ассоциации с
праздником возникают отнюдь не у всех.
Наверняка, их нет у детей, живущих в
детском доме.
Дети приходят в этот мир — и воспринимают через сказки, чудеса, мороженое... А
подарки и сладости, сюрпризы и приятные
неожиданности должны (должны!) быть
в жизни любого ребенка. Чудо, сказка —
спутники детства. Подумав именно так,
ФЭЭТ в канун праздника Св. Николая
отправился в дошк. отделение Каменской
спецшколы-интерната для слабослышащих
детей. Эти ежегодные поездки стали для
нас скорее законом, чем просто доброй
традицией, ведь нет ничего возвышеннее
и справедливее того, чтобы подарить
праздник детям, отрезанным недугом от

После знакомства воспитанники детского
дома устроили нам мини-концерт. До слез
трогательно было, когда эти «маля-вочки» в
костюмах сказочных героев чита-ли стихи,
пели песни, танцевали...
Итог нашему празднику подвел дружный
хоровод вокруг елки и исполнение новогоднего супер-хита «В лесу родилась елочка».
По лицам детишек и взрослых, по собственным ощущениям было понятно, что
праздник удался. При прощании думалось
о двух вещах: как приятно бывает не обмануть детских ожиданий «чуда» и — как
бы было здорово, если бы у таких деток
подобные праздники были не только по
ка-лендарю... (Фото — на стр. 8)
Маша СТЕПЧЕНКО, ЭС-07-2д
P.S.: Адрес дошкольного отд. Каменской
спецшколы-интерната для слабослышащих
детей — Хортицкий р-н, ул. Буденного, 6а

внешнего, привычного нам мира.
До поездки мы выяснили, что главной
проблемой интерната является проблема
отопления. Поэтому, кроме игрушек и
сладостей, мы приобрели обогреватели и
в назначенное время, захватив шарики,
подарки, мы, во главе с деканом — Зоей
Андреевной Никоновой и ее замести-телями
— Анатолием Сергеевичем Ко-ролем и
Дмитрием Александровичем Куз-нецовым,
отправились их вручать!
Все очень волновались: поначалу дети
(от 3 до 6 лет) смотрели с опаской, но —
заинтересованно. Нас же, хоть и старались
не показывать вида, очень смущало, что
почти у каждого ребенка в ушке был не
свойственный понятию «ребенок» слуховой
аппарат...
За даними ОВВ, цього навч. року, окрім
Что очень порадовало — это то, как переФЕЕТ, подарували дітям свято любові й
живают и заботятся о них воспитатели,
турботи: ФЕЕ та ФІТ (див. стор. 6), МФ і
которые тут же стали рассказывать о
МТФ (православн. приют “Надія”), ФМФ
достижениях своих у воспитанников —
рассказывать, как о собственных детях. В (шк.-інтернат №7, о. Хортиці), ФЕП (шк.-інт.
основном это касалось развития речи, ведь №4 для дітей з вадами розвитку). Детальний
список подібних закладів — у редакції.
очень сложно научить маленького человечка
Дякуємо всім,
говорить, если он не слышит да-же себя.
хто не залишився осторонь!!!

