Інформує Приймальна комісія
ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ
Вартість навчання студентів денної та заочної форми у
2009 р. на I ступінь навчання – бакалавр. Ціна за один семестр
навчального року, грн.
Назва напрямів.
Денне, заочне відділення
Металургія — 2452 , 1323
Екологія, Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування — 2930
Машинобудування — 2452, 1323
Теплоенергетика — 2930, 1323
Гідроенергетика — 2452, 1323
Мікро- та наноелектроніка — 2452, 1323
Електронні пристрої та системи — 2930,1323
Будівництво — 2930,1323
Гідротехніка (водні ресурси) 2930,1323
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології —
2930,1323
Програмна інженерія — 3316, 1551
Економічна кібернетика — 3316, 1551
Економіка підприємства — 3316, 1948
Фінанси та кредит — 4306, 1948
Облік і аудит — 4306, 1948
Менеджмент — 3316, 1948
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ДО ЗДІА
Конкурсний відбір вступників на I курс денного і заочного
відділень здійснюється приймальною комісією за рейтингом
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти,
отриманими вступниками в поточному році.
Сертифікати нижче 124 балів за шкалою оцінювання від 100 до
200 балів до участі у конкурсі щодо зарахування не допускаються
(п.16 наказу МОНУ №802 від 02.09.2008 „Про затвердження Умов
прийому до вищих навчальних закладів України”).
ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ВСТУПНИКІВ ДО ЗДІА
У 2009 РОЦІ НА ПЕРШИЙ КУРС
1) МАТЕМАТИКА (профільний предмет); 2) УКРАЇНСЬКА
МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА — на всі напрями підготовки.
За умови подання до приймальної комісії сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками з
кількістю балів не нижче 124 балів за шкалою оцінювання від100
до 200 балів:
1) зараховуються - учасники міжнародних олімпіад, призери
(особи, нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та III етапу
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони
вступають на напрями, для яких профільним є випробування
з дисципліни, з якого вони були учасниками вищезазначених
олімпіад;
Ми живемо в цікавий та складний
час, коли багато речей переоцінюються
в на-ших очах, відкриваються з іншого
боку. В першу чергу це стосується до
нашого минулого.
Трапляється так, що ми забуваємо традиції, без яких раніше люди не уявляли своє
життя. Якщо б ми могли потрапити в
минуле, коли жили наші предки, то б змогли
краще познайомитися з таким святом, як
Масниця. Вона була карнавалом, який
святкували шумно, весело й розгульно.
В народі її звали «веселою», «широкою»,
«п’яною», «ненажерною». Її святкували,
щоб сьогоднішнім багатством викликати ще
більший статок в майбутньому. Для цього
цілий тиждень люди весело святкували
прощання з зимою. Особливим в Масниці
були млинці. Таке млинцеве розмаїття
можна побачити лише на цьому святі!

2) зараховуються поза конкурсом – особи, які користуються державними пільгами.
Зарахування до академії здійснюється на конкурсній основі за
сумою балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості
освіти із зазначених вище предметів.
Особи, які у п’ятиденний термін після оголошення списку
осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним
замовленням, а також за рахунок довгострокових кредитів не подали
до приймальної комісії оригіналів документів про освіту, медичної
довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості
освіти, утрачають право на участь у конкурсі щодо зарахування на
навчання на місця державного замовлення, а також на навчання за
рахунок пільгових дострокових кредитів. На їх місця автоматично,
за рейтинговою системою, рекомендуються особи, які раніше не
потрапили у список рекомендованих до зарахування на навчання за
державним замовленням за недостатньою кількістю балів
ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ:
На денне відділення на 1-й курс - з 29 червня до 29 липня
На заочне відділення на 1-й курс - з 13 липня до 11 серпня
ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ (на 1-й курс): документ про повну
загальну середню освіту (оригінал атестату з додатком або завірену
в установленому порядку копію); оригінал медичної довідки за
формою 086-о або завірену в установленому порядку копію (для
денного відділення обов’язкова також копія карти щеплень); 6
фотокарток розміром 3х4 см; сертифікати (сертифікат) Українського
центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають
переліку вступних випробувань до ЗДІА (оригінал або завірену в
установленому порядку копію); для осіб, що змінили прізвище –
документи, які це засвідчують.
Паспорт (для осіб, які за віком не мають паспорта - свідоцтво
про народження), військовий квиток (посвідчення про приписку до
призовної дільниці), оригінали документа про освіту та медичної
довідки, сертифікати (сертифікат) Українського центру оцінювання
якості освіти з предметів (при поданні їх копій) та документи, що
дають право на пільги, пред’являються особисто при поданні
документів.
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА 1-й КУРС ПРОВОДИТЬСЯ
На денне відділення - з 30 липня
На заочне відділення - з 12 серпня
ЗАРАХУВАННЯ ДО АКАДЕМІЇ:
На денне відділення на 1-й курс – до 10 серпня
На заочне відділення на 1-й курс – до 21 серпня
ІНОГОРОДНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ (для
денного відділення).
Адреса: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226,
телефон приймальної комісії:
8(061) 223-82-21. www.zgia.zp.ua

Студенти факультету ФЕЕТ не могли
минути цю подію, тому ми вирішили
провести його в гуртожитку 26.02.2009р.
Веселі скоморохи, українські дівчата, прекрасні моделі-дівчата, що рекламували
символи Масляної, сама Масниця, Зима,
Весна, цікаві конкурси, що заводили усіх
присутніх та, як же без них, млинці провели
зиму 2009 та зустріли весну 2009.
Особливо запам’ятався конкурс на найкращого «ненажеру», що вже став традицією.
Хлопці повинні були швидко з’їсти млинці
та відразу свиснути. Скільки сміху викликав
цей конкурс у молоді, особливо незграбний
свист конкурсантів. Не менше радості
ви-кликав конкурс на «найкращу сваху»,
якою стала «наша мама» Зоя Андріївна. Після
запального танцю з нею наш ряджений не
міг не визнати її «найкращою свахою» та не
нагородити грамотою.

Як і кожне дійство підходить до
завершен-ня, так і наша Масниця закружляла
снігом, заворожила наші душі та вирушила у
часову подорож до зустрічі наступного року.
Прощалися ми з нею спалюючи її символ —
чучело. З вигуками «Гори, гори, Масниця!
Прийди, прийди, весна, прощай, зима!» —
проводжали ми останні хвилини свята.
Що чекає нас у цьому році? Ми впевнені,
що тільки хороше, адже ця традиція нами
не забута та весело продовжується! Велике
спасибі хочеться сказати усім, хто надав нам
можливість так зустріти весну, особливо Зої
Андріївні, Надії Кіндратівні, зав. гуртожитку
Ользі Іванівні та Людмилі Іванівні!
До наступних свят, ФЕЕТ!!!
					
Президент Сенату ФЕЕТ
Петрова Ганна
(кольоровий фоторепортаж на стор. 8)

Додаток 2
Криза во всій своїй красі... Бої філософського значення
(Продовження. Початок на стор. 5)
Криза є менш небезпечне явище, хоча б тому, що її можна
заздалегідь передбачити, попередити, зменшити негативні
наслідки кризи. Політичне прогнозування, виявлення
ризиків як раз цьому мають слугувати.
В Україні існує нагромадження різних криз. Політична
криза доповнилась економічною, кризою управління,
фінансовою кризою, кризою довіри, кризою ідентичності
тощо. Всі ці кризи можуть мати різну гостроту. Але одночасне
поєднання криз в різних сферах життя суспільства створює
небезпеку виникнення системної кризи. Можливість
системної кризи лякає всіх, хто розуміє ймовірні наслідки
такої кризи для суспільства. Не завжди, але часто системні
кризи приводять до руйнування політичної системи,
революцій, охлократії, чисельних людських жертв... Щоб
мати уявлення про можливість кризи, треба враховувати
існуючі ризики.
Поняття „ризик” — політичний, соціальний, у вітчизняній науці використовується недавно. Врахування
ризиків дає змогу політичного прогнозування.
Політичний ризик визначається як ймовірність певних
небажаних політичних подій. Індекс політичного ризику
визначається на основі наступних факторів: використання
примусу в здійсненні влади; соціальна нерівність; міра
соціальних, етнічних, релігійних, расових відмінностей;
міра політичного плюралізму. Плюралістичне суспільство
породжує невизначеність. Однак, в країнах, де демократія
розвинута, ця невизначеність не є абсолютною. Хоча
ніхто не може передбачити результати виборів, але можна
бути певним, що вибори будуть відкритими, переможці
будуть діяти за правилами, вони будуть дотримуватись
законів держави. Це створює певні рамки невизначеності.
Вибори в державах, в яких демократичний транзит не
завершився, створюють невизначеність іншого роду; вплив
на суспільство радикальних політичних сил; порушення
правопорядку; масштаб антиконституційних дій тощо.
Незавершеність демократичного транзиту в Україні,
відсутність консолідованої демократії є ще одним фактором
ризику. Це пояснюється тим, що суб’єкти політики грають
не за правилами. Ні Закони України, ні навіть Конституція
не створюють правил поведінки, які визнаються всіма. Це
зумовлює великий вплив на перебіг подій суб’єктивного
фактора. Багатьом політичним лідерам України характерний
конфронтаційний тип поведінки. Це означає, що замість
пошуку консенсусу вони часто вдаються до нагнітання
напруженості, заганяють самі себе та суспільство в глухий
кут.
В більшості демократичних країн світу, недопущення
системної кризи є однією із задач влади. Не десятиліття,
а століття пішло для того, щоб виробити механізми
захисту системи від руйнування в результаті політичних,
економічних і соціальних криз. Ці механізми включають
механізми узгодження суперечних інтересів завдяки
соціальному партнерству, механізми зменшення нерівності і
подолання бідності, механізми самоорганізації суспільства,
взаємодії громадянського суспільства та держави у
вирішенні болючих проблем тощо”...

Євгеній Володимирович був, за традицією, більш ніж емоційний,
яскравий і переконливий. Адже він, за його словами, відповідає за тих
“кого приручив”, за свій виробничий колектив, який складав близько 500
чоловік. Перший дзвінок неминучої кризи він відчув в підприємницькій
діяльності ще, за його словами, в лютому 2008 року, потім тривожна
ситуація підтвердилася в травні. Проте, реального рецепту подолання
кризи не знайшлося й у нього.
Хто винний та що робити...
Деякі абстрактні шляхи виходу з кризи були пропоновані нашими
гостями та членами Філософського клубу. Оплесками завершилися
виступи “жителя шестого посёлка” І. В. Москвіна (представника КПУ),
який впевнений, що наша початкова помилка — непротивлення чужої нам
ідеології; професорів ЗНТУ В. М. Терлецького, доцента кафедри фінансів
В. О. Желябіна... З притаманною Володимиру Олександровичу відвертістю
він зазначив головну причину кризи — „прихватизацію” стратегічно
важливих об’єктів різних галузей промисловості. Механізм її проведення
був порочним — звідси такі наслідки. Три рецепти „виписав” нам доцент
кафедри фінансів: - зміна зако-нодавчої бази; - зміна виборчого законодавства; - прив’-язка зарплати чиновників до мінімальної заробітної плати.
Присутні зацікавлено слухали всіх без виключення виступаючих,
бо надто близька була всім тема. Об’єднувала присутніх, на мій погляд,
переконаність в тому, що влада й олігархія зрослися в єдине ціле, та
упевненість в тому, що шукати порятунку треба не в альянсах і фіктивних
браках між партіями та блоками. Тобто ніхто не висловлював надію на
те, що “вот приедет барин — барин нас рассудит”... Близькою виявилася
слухачам цитата з Булгакова відносно того, що розруха (криза) починається
в головах.
Завітали
до нас “на
в о г н и к ”
представники
французького
(51% акцій)
Укрсиббанку.
Теж з сумною
констатацією
про
те,
які
банки
“ляжуть”
першими (до
речі, наш, за
прогнозами
“французів”, ще побореться). Запевняли, що їхній банк реструктурує
стосунки з клієнтами, що узяли кредит...
У прагненні об’єднати опонентів наприкінці засідання виступив перший
президент клубу ректор Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти Володимир Васильович Пашков. Коротко кажучи, він
поділився своїм досвідом протистояння кризовим проблемам і наполягав
на думці, що кризі (хаосу) повинна протистояти система (космос). Тоді
країна зможе вийти з колапсу на новому, сильнішому рівні.
Як і завжди, учасникам засідання були пропоновані чай-пауза та
концертний номер. Відбулося й вручення грамот членам Філософського
клубу з нагоди минулого в грудні десятиріччя — так би мовити, винагорода
знайшла своїх героїв.
Поділилася з читачами своїми враженнями
редактор газети Н. Юсупова

