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;

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

Виїзний День відкритих дверей! Це нормально!
Ранком 23 березня в Металургійний коледж ЗДІА виїхала
“волонтерська” команда академії.
До її складу ввійшли декани Металургійного й Механікотехнологічного факультетів, команда Інформаційно-обчислювального центру з технічним забезпеченням зустрічі,
с т уд е н т и активісти
МФ і представники
в і д д і л у
реклами
академії.
... Зустріч пройшла ефективно, з вигадкою, творчо. Здається,
не тільки учні нашого коледжу, але і його викладачі довідалися
для себе чимало нового про ЗДІА.

Додаток 2
22 березня 2009 року відбувся ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
До участі запрошувалися учні 10-11-х класів,
їхні батьки, слухачі підготовчих курсів, студенти
технікумів та усі бажаючі. Як завжди, у програмі –
зустрічі з ректором академії, деканами факультетів,
завідуючими кафедрами, приймальною комісією,
ек-скурсії по академії.

знайомих; 6,7% - від студентів академії; 5% - з оголошення
в гідроколеджі; 3,2% - з інших джерел…

Цього разу «географія»
відвідувачів
по-дії
включала
не
тільки
школи
Ленінського
й
Хортицького
району,
але й учнів паритрійки шкіл Орджонікідзевського району,
міст Енергодар, Дніпрорудний, Василівка,
Н о вом и кол а і в ка ,
Марганець (Нікополь
проігнорував
захід,
хоча абітурієнтам цього міста до нас їздити ближче,
ніж до Дніпропетровська...), Токмак, пст Ро-зумівка та
навіть Харків.
До нас “на вогник” завітали студенти радіо- і
електротехнічного
коледжу,
Дніпрорудненського
індустріального технікуму... Відгукнулися старшокласники Науково-технічного центру “Грані” (Мала
Академія Наук Запоріжжя).
Над підготовкою та проведенням Дня відкритих
дверей працювали не тільки ті, кому це належить у
зв’язку зі службовими обов’язками… Зі своєї сторони
редакція дякує за допомогу кафедрам СП, ЕС і ОіА,
які взяли активну участь у поширенні оголошень і
інформаційних пакетів.
На Дні відкритих дверей (корпус по вул. Добролюбова)
працював «десант» Інформаційного комітету Сенату
ЗДІА. Інформаційний зріз, який проводили хлопці та
дівчата, й дозволив з достатньою часткою ймовірності
зробити висновки. Академія цікава нашому місту,
містам області й навіть за її межами. При відсутності
реклами в ЗМІ приблизно в рівних частках виявилися
ефективними оголошення за підтримкою методкабінету
Ленінського РОНО та по школах і на сторінці нашого
сайту. Але точну інформацію дають нам такі цифри: з
60 опитаних довідалися про проведення заходу: 26,7%
- слухачі ПО (оголошення в інституті ); 26,7% - із
сайту академії; 20% - з оголошення в школі; 11,7% - від

Думаю, багато з нами погодяться — потенціал
розширення інформації про академію і її можливостях,
строках проведення днів відкритих дверей далеко не
вичерпаний (про це свідчать останні рядки статистики).
Особливо турбують ось ці цифри: 11,7% - від знайомих;
6,7% - від студентів академії. Це ж ми з вами! Ми й наші
талановиті, активні й творчі студенти.
Заповзятливі люди говорять, що криза — не причина
жалкувати про загублене, а привід почати щось
робити по-новому, на іншому рівні. Невже всі разом не
придумаємо, як, починаючи з осені, зробити по-новому

ефективну й креативну рекламу улюбленому ВНЗ!?
Над цифрами сумувала

