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
(Продовження. Початок на стор. 4)
- Для Вас не секрет, що багато
студентів намагаються користуватися шпаргалками. Як ви ставитесь
до них?
- Для мене це несуттєво, оскільки вже
з першого слова стає зрозуміло, що
студент користувався шпаргалкою та
нічого не знає. Я не звертаю увагу на
списування, хоча. якщо студент написав
шпаргалку й розуміє, що в ній, то це
навіть добре.
- Недавно вам вручили державну
премію. Як вам вдалося досягти таких
високих результатів?
- Спочатку була велика праця. Наукова,
експериментальна... На 1 місце претендувало 7 робіт колективів, серед
яких такі могутні підприємства, як
«КрАЗ» (Кіровоград). Потім кількість
претендентів зменшилася до 4-х, але
ми, тримаючи І місце впродовж всієї
боротьби, одні вийшли на Президію

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

Державною премією України в області науки та техніки
нагороджено нашого викладача...
Комітету з державних премій, який очолює академік НАН України Борис Євгенович Патон.
Потрібно було набрати 64 голоси з 85. Ми ж набрали 83 і нас підтримав особисто Б. Є. Патон.
Вперше за весь час вручення премій було віддано таку велику кількість голосів «за». Ми
зібрали відгуки 9 країн (Німеччина, Польща, Росія, Канада і ін.) 1 грудня 2008 року вийшов
указ Президента України про присудження премії по секції «Машинобудування», а 28 січня
2009 року в Секретаріаті Президента відбувалося безпосереднє вручення премії. Вручав премії
Президент України Ющенко В.А.
- Спасибі, що приділили нам увагу. Що б ви хотіли побажати нашим читачам?
- Відомий вислів вченого Блеза Паскаля: «І лише закінчивши писати твір, починаєш розуміти,
з чого треба починати». Головне вибрати правильний шлях в житті - це справа важка і від
правильності вибору залежить подальше життя. Університет дає початкову базу знань, а далі
треба працювати, удосконалюватися, прикладати максимум зусиль і можна досягти великих
результатів. Також треба бути доброю людиною, ставитись до інших так, як хочеш, щоб
ставились до тебе, дотримуючися простих людських істин. Бажаю усіляких успіхів молоді в їх
творчій і науковій діяльності!
Редактор газети “Энерджи-вести”
Дорогий Олексію Яковичу! Вітаємо Вас з присудженням державної премії, бажаємо
міцного здоров’я, нових наукових ідей та їх успішного здійснення,
допитливих і вдячних учнів.
Колектив факультету енергетики та енергозбереження

Додаток 2
ХІV науково-технічна конференція
студентів, магістрантів,
аспірантів і викладачів ЗДІА

В звітному році була зафіксована найвища кількість захистів за
всі попередні роки: 19 кандидатських дисертацій та 1 докторська
(Кіндратець О.М.). Кандидатські дисертації захистили: Ажана
М.А., Козуб О.О. (наук. керівник Воронкова В.Г.), Сидоренко
С.В. (наук. керівник Грекова О.Г.), Хорошун В.В. (наук. керівник
– Солодухін С.В.), Асмолова Г.Б. , Морщенок Т.С., Гугля М. В.
(наук. керівник Ткаченко А.М.), Лимаренко Ю.О. (наук. керівник
– Шамровський О.Д.), Безверха М.А., Пазюк Ю.М. (наук. керівник
– Пожуєв В.І.), Скоробогатова Н.Є. (наук. керівник Плаксієнко
В.Я.), Мних А.С., Левченко С. А. (наук. керівник – Качан Ю.Г.),
Луценко В.Ю. (наук. керівник – Оселедчик Ю.С.), Косенко В.М.
(наук. керівник – Крисенко М.С.), Спиця Н.В. (наук. керівник –
Богусловська О.Г.), Капустіна Т.А. (наук. керівник – Новикова
І.В.), Феофанова І.В. (наук. керівник – Салига К.С.), Барішенко
О.М. (наук. керівник – Ревун М.П.).
У звітному році за результатами наукових досліджень видано 17
монографій, 283 статті та 1255 тез доповідей, видано 3 підручника,
71 навч. посібник, 38 конспектів лекцій та 117 методрозробок.
Подано 17 заявок на видачу охоронних документів і отримано
18 патентів на корисні моделі. Висока винахідницька активність
зберігається на 7 кафедрах: МКМ, АУТП, ОМТ. На жаль, на
багатьох технічних кафедрах з добрими науковими традиціями в
звітному році не було винаходів.
Академія підтримує творчі наукові зв’язки з більш 150
академічними і науково-дослідними інститутами, навчальними закладами, підприємствами та установами України.
Активізувалось наукове співробітництво з закордонними
організаціями. Професор кафедри МКМ Критська Т.В. на
запрошення компанії пройшла стажування, взяла участь в роботі
фахових комісій Південної Кореї, Німеччині. Делегація ЗДІА
на чолі з професором Середою Б.П. взяла участь в міжнародній
конференції в Колумбійському університеті (м. Нью-Йорк США)
та Оксфордському університеті... До участі в VII рамковій
програмі Євросоюзу фахівцями ЗДІА було підготовлено та подано
3 проекти.
Науково-дослідна робота студентів (НДРС) в академії пов’язана
з тематикою робіт, що виконуються за державним замовленням,
госпдоговорами, в межах другої частини робочого часу викладачів.
Зросла результативність участі студентів в другому турі
Всеукраїнської студентської олімпіади. Найбільш продуктивна
підготовка до П туру ВСО студентів кафедр ПЗАС, МЧМ, ОНС,
ВВ, ВПМ, українознавства, ОМТ. Команда ЗДІА посіла Ш місце
серед ВНЗ України зі спеціальності «Системне програмування»,
V місце з «Водопостачання, водовідведення».
За рішенням оргкомітету вузівського етапу конкурсу наукових
студентських робіт надіслано на Всеукраїнські, регіональні
та обласні конкурси 21 наукова робота студентів, з них 8 робіт
відзначено оргкомітетами як кращі і нагороджені дипломами.
Дипломом І ступені МОНУ і заохочувальним дипломом Донецького
національного технічного університету нагороджено студента
Кругляка Д.О., дипломом Ш ступеня — студента Мірошниченко
І.В. за перемогу у П етапі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з металургії (м. Донецьк). Смирнов О.О. зайняв П
місце в П етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з фізики (м. Івано-Франківськ).
У звітному році в Україні вперше пройшов студентський
конкурс Microsoft Web Cup, в якому учасники змагалися за
створення кращого авторського сайту на основі технологій
АCP, NET. Студент академії Микита Дикий здобув П місце за
розробку зразкового проекту, Андрій Зубко – Ш місце завдяки
оригінальності та креативності у підході до створення сайтів.
Студент академії Дмитро Колесник увійшов в число 10 фіналістів
конкурсу студентських проектів в області комп’ютерної графіки в
рамках НПК по програмуванню УКРПРОГ – 2008, що проводив
Кібернетичний центр НАНУ за підтримкою компанії Intel.
Щорічно в академії у квітні проходить Тиждень науки. Завдяки
виданню збірників праць конференції магістранти одержали
можливість опублікувати результати досліджень, що були
складовою частиною їх дипломів, і більшість з них отримала
перший досвід в підготовці наукових публікацій.

Як розповів нам завідувач кафедри філософії Віктор
Степанович Калюжний, в засіданні взяли участь не тільки
студенти, викладачі, науковці, релігієзнавці, але й представники
релігійних організацій (УПЦ КП, РКЦ, РУНвіра, буддистська
школа Карма Каг’ю)…
Відкриваючи засідання, зав. каф. філософії Калюжний В.С.
відмітив, що буддизм є стародавньою світовою релігією, яка створила
буддистську філософію, етику, культуру, буддистську цивілізацію.
В Україні буддизм відносно нове явище, яке нараховує приблизно
0,01% віруючих. Його поява в українській культурі означає: велич
демократії, світоглядного плюралізму, синтез європейської та
східної культур чи криза духовності етнічно-релігіійної ідентичності
українства… Необхідно виробити відношення до буддизму влади,
ЗМІ, суспільства. ФК ЗДІА і є одним з соціальних інститутів, де
формується суспільна думка. З доповіддю виступили: президент
Всеукраїнського центру Українського об’єднання буддистів школи
Карма Каг’ю Фрідман Томаш (м. Київ) і представник Запорізької
громади буддистів, к.філос.н. Капріцин І.І. Доповідачі розкрили
сутність, філософські, світоглядні, етичні, релігієзнавчі аспекти
буддизму.
Обговорення показало різне відношення до буддизму. Негативне
ставлення виявили Прохоров П.В. (ЗОДА), доц. Яхненко В.М. (ЗДІА),
Москвін В. (викладач профтехучилища), доц. Зотов В.М. (ЗЮІ)…
Поміркованість, світоглядний плюралізм висловив ректор ЗОІППО,
депутат облради Пашков В.В., закликаючи при цьому до підтримки
слов’янської культури й цінностей... Клемешин О.К. (начальник
відділу з питань національностей та релігій облдержадміністрації)
розкрив правові аспекти Закону України “Про свободу совісті та
релігійні організації”. Калюжний В.С. (ЗДІА) підкреслив відмінності
західного та східного світоглядів, надетнічний характер буддизму,
кризу духовності в Україні та необхідність новим релігійним рухам,
в т. ч. і буддизму, робити добрі справи для українського народу. ФК
ЗДІА черговий раз отримав у подарунок книги: Лама Оле Нідал
«Современное введение в учение Будды»; Шераб Чодзин Кон “Життя
Будди”.
Релігійно-філософські засади буддизму, східний світогляд
розкрили в індійському танку студентки Гончар І., Лях Н. Чудово
виконав пісню про сенс життя, кохання студент Пєтухов О.

Клуб iнтелектуальних iгор
23 квітня 2009 р. відбулась заключна гра відкритого турніру
«Що? Де? Коли?» ФЕЕ та ФІТ весняного сезону 2009 року.
За звання кращої команди боролись 17 колективів, серед яких
були як «новачки», так і «старі вовки», що вже здобували перемогу!
Поряд зі студентами змагалась і команда викладачів ЗДІА («ЧіП»).
Перший тур, другий, третій... І ось – довгоочікуваний момент
оголошення переможців! Деякі команди навіть і не сподівались
на такий результат: ті, хто бачив себе у кінці списку, за рейтингом
перемістився у самий початок!
Блискучу перемогу над суперниками одержала команда ФЕЕТ
«Smarts» з рейтингом 162, друге місце посіли учасники з колективу
«PARA BELLUM» (111 балів), почесне третє місце («гвардія не
здається!») відвоювали наші викладачі зі 107 балами.
Нажаль гру пропустила команда-фаворит «Know-how». Сподіваємося на нові інтелектуальні зустрічі у наступному сезоні!
Прес-секретар Клубу інтелектуальних ігор
ФЕЕ та ФІТ Аліна Рябко

