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ВЕРЕСЕНЬ

День визволення Запоріжжя.
Свято зі сльозами на очах
НА ПОЛЕ СЛАВЫ

Словно роты, выстроились плиты
И готовы двинуться вперед.
Будто вот поднимутся убиты,
Но не знают чей теперь черед.
Режут пикой воздух обелиски,
Мир подняв на звездочках своих,
Им живые кланяются низко,
Проходя дорогой мимо них.
Отблеск камня остроугловатый
Глаз слепит, напоминает
вновь:
Здесь с войны покоятся
солдаты
За Отчизну пролившие
кровь.
Иван Тищенко,
учитель и поэт

Вітаємо всіх запоріжан, весь колектив ЗДІА з величним святом
- визволенням Запоріжжя від
німецько-фашистських загарбників, з
Днем міста...
Це свято для нас усіх пов’язане з народженням та розквітом післявоєнного
Запоріжжя, з багатокольоровим килимом, що прикрасив осінню Хортицю,
з Покровським ярмарком, зі святковим
фейєрверком... Але, найголовне, не
забути саме воїнів-переможців, їх непідвладний часу подвиг, адже їх так
мало залишилося серед нас. І якщо
кожен запоріжець подарує їм частинку
душевного тепла, дещицю пошани вони будуть безмірно вдячні.

Серед співробітників академії є учасники ВВВ, ветерани тилу і фронту,
які заслуговують нашої уваги. Велика подяка та безмежна наша вдячність
всім вам, хто відстояв Батьківщину, виявив нездоланну мужність та
незламність духу. Саме вам завдячуємо свободою та мирним небом, тим,
що сьогодні можемо ростити дітей, обробляти лани, посміхатися сонцю.
Здоров’я вам та злагоди, добра і благополуччя.
Ми пам’ятаємо... Ми завдячуємо... Ми шануємо...

5 жовтня — Міжнародний день
учителя
З Днем працівників освіти!
З днем учителя!

Ти - учитель,
Ти - сіяч недремний
І невтомний мудрий садівник.
Знаєш ти предивні таємниці,
Розум твій розпалює вогонь.
Лікар ти, котрий лікує душі
І до сонця повертає всіх,
Капітан - у морі, а на суші Ти наставник юних, молодих.
Ти - коваль, поет і будівничий,
Добротворець і дозорець ти.
До юнацтва тебе веде і кличе,
Світлий образ нашої мети.
І в день такий урочистий,
святковий
Дозвольте вашу працю
вшанувать.
І квіти всі, принесені сьогодні,
Від всього серця вам
подарувать.

Справжнім українцям дорога
до Запоріжжя завжди відкрита
З 15 по 19 вересня в Запоріжжі, під патронатом Міністерства освіти і науки України, проходив Перший всеукраїнський фестиваль “Нащадки козацької слави”. На
фестиваль були запрошені 540 школярів із усіх областей
України – переможців обласних фізкультурних конкурсів. В
рамках форуму пройшли змагання по стрибках в довжину,
перетягуванні каната, віджиманнях, силовій естафеті.
Важливою частиною змагань став конкурс знавців історії
українського козачества. Приймала гостей, за традицією,
Запорізька інженерна академія, чия спортивна база на острові
Хортиця славиться як краща в усій Україні. На урочистому
закритті фестивалю завідувач кафедри фізичного виховання
А. М. Кузьменко отримав Грамоту МОНУ, якою нагороджено
ЗДІА за відмінну організацію змагань та прийому гостей.
Як заявляють організатори, подібні заходи покликані
відродити у підростаючого покоління пошану до традицій
українського народу.

10 років кафедрі МО

Вчимося на своїх власних успіхах!
Історія кафедри. Кафедра адміністративного менеджменту
ЗДІА була створена 30 серпня 1996 року згідно рішення Вченої
ради академіїї на базі секції політології та соціології кафедри
філософії та політології. Згідно наказу № 634-ВК від 21.10.2003
р. перейменована на кафедру „Менеджменту організацій”. Очолює
кафедру Валентина Григорівна Воронкова, д. ф. н, проф., декан
факультету менеджменту і фінансів, академік Української академії
Політичних наук, академік МАН вищої школи, яка нагороджена
знаком „Відмінник освіти України” та почесною відзнакою
Української федерації вчених.
До професорсько-викладацького складу кафедри, який виріс за
10 років з 5 до 50 чоловік, входять: 2 (?) професори, 12 доцентів,
кандидатів наук ,11 асистентів, за сумісництвом – 10 докторів та
кандидатів наук. Кафедра менеджменту організацій має ліцензію
за № 903714 з напряму 0502 „Менеджмент„ на щорічний випуск
250 бакалаврів, 210 спеціалістів та 40 магістрів денної та заочної
форм навчання. Починаючи з 2000 року і по 2006 рік, кафедрою
випущено 973 спеціаліста, із них – 80 магістрів. Зараз навчається
946 студентів.
Спеціальність. Сфера професійної діяльності викладачів
кафедри – підготовка спеціалістів високої кваліфікації – менеджерів
–економістів для раціонального забезпечення управління економічними та соціальними процесами; формування професійної
еліти з високою політичною та управлінською культурою
для удосконалення управління у відповідності з тенденціями
економічного і політичного розвитку. Кафедра готує спеціалістів з
напряму „Менеджмент” за спеціальністю 7.050201 „Менеджмент
організацій” зі спеціалізаціями „Менеджмент організацій”,
”Управління персоналом”, „Менеджмент у виробничій сфері”,
”Менеджмент підприємницької діяльності”, ”Маркетинговий
менеджмент”. Кафедра менеджменту організацій є однією з
перших в регіоні, яка готує спеціалістів у сфері менеджменту
організацій, в основі якого лежать фундаментальні знання з
економіки, менеджменту, юриспруденції, бізнесу, інформатики,
соціології, філософії, психології, управління. Високий рівень
підготовки спеціалістів забезпечується удосконаленням методичного забезпечення, розробкою і виданням підручників і навчальних
посібників, розвитком творчої активності студентів, інтеграційними
зв’язками кафедри з державними установами, органами місцевої
влади, райдержадміністраціями.
Для підготовки фахівців високої кваліфікації на кафедрі
функціонують дві аспірантури: “Теорія та історія державного
управління”, “Філософська антропологія, теорія культури”
науковий керівник яких д.ф.н., проф. Воронкова В.Г., яка має 10
захищених аспірантів; 6 к.політ.наук, 3 к. філос.н., 1 кандидат
наук з державного управління. Кіндратець О.М. та Грецова О.Г. є
науковими керівниками аспірантів; в аспірантурі навчаються 11
аспірантів. За час існування аспірантури сформувалися два наукових
напрямки – школи з вищеназваних спеціальностей; готуються до
захисту кандидатські дисертації 3 аспірантів. Після закінчення
спеціальності кращі випускники залишаються в аспірантурі - Манзя
М.В., Сергієнко Т.І., Бабарикіна Н.А., Венгер О.М., Коваленко Є.О.
Над докторською дисертацією працює Кіндратець О.М. Нею

засади”. „Планування та прогнозування в
умовах ринку”, „Політика європейської
інтеграції” у роботі над якими приймав
участь майже весь колектив кафедри,
22 – методичних посібника та методичних вказівок, 20 статей, більше 60
тез на конференції. Кафедра перейшла на
кредитно-модульну систему організації
навчального процесу та рейтингове
оцінювання знань студентів. За останні
п’ять років проведено 18 науковопрактичних і методичних конференцій. 28-29 вересня цього року
відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему
„Концептуальні засади стратегії європейського вибору України”,
участь у якій візьмуть представники багатьох вузів і регіонів України.
Колектив кафедри – молодий, працездатний, науковоспроможний
ставити перед собою високі цілі та працювати над їх досягненням.
Гордість кафедри - фаховий Збірник наукових праць “Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії”, що
функціонує з 2002 р. і має свідоцтво про реєстрацію друкованого
засобу масової інформаціїї за № 427, виданого 02 лютого 2001 р,
засновником і головним редактором „Гуманітарного вісника ЗДІА”
є Воронкова В.Г.
На протязі 10 років кафедра співпрацює з науково-дослідницьким
сектором академії. Виконувалися НДТ „Політична антропологія як
гуманістична основа соціокультурної трансформації”; „Українська
політична антропологія як гуманістичний чинник державотворення
в Україні” „Формування і розвиток гуманістичного менеджменту і
його вплив на розвиток людського потенціалу”. В 2006 р. приступили
до виконання нової науково-дослідної теми „Формування концепції
сталого економічного розвитку як основи досягнення нової
якості та стандартів життя в контексті євроінтеграції” (20062009), найголовнішим завданнями якої є: розробити парадигму
сталого економічного розвитку України в контексті євроінтеграції;
виробити концепцію ефективної соціально-гуманітарної політики в
контексті євроінтеграції та концептуальні засади парадигми сталого
економічного розвитку сучасного українського суспільства.
На базі кафедри функціонує Міський Політичний клуб (голова
клубу - Воронкова В.Г., співголова Бабич О.Б.). Тематика засідань
Політичного клубу різноманітна: ”Самоврядування як головний
чинник демократії”, „Історія розвитку ЗДІА як основа формування
її корпоративної культури”, „Євроінтеграція очима студентів”,
„Значення державної мови для політичної стабільності України”,
„Гендерний потенціал майбутнього розвитку України”, „Молодіжна
політика України у якості індикатора соціальної спрямованості
розвитку країни”,”Вплив традицій Великої вітчизняної війни
на становлення свідомості молоді України.” 28 вересня 2006 р.
відбудеться засідання Політичного клубу на тему: „ Історія розвитку
ЗДІА та вплив її традицій на становлення корпоративної культури
ЗДІА”.
Кафедра має зв’язки з багатьма науково-дослідними інститутами
та академіями, серед яких Українська академія політичних наук,
Інститут держави і права НАН України ім. В.М.Корецького,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський
національний торгово-економічний університет ім. М.Драгоманова,
Європейський університет фінансів, інформаційних систем,
менеджменту і бізнесу, Житомирський інститут підприємництва
та сучасних технологій, Донецький національний технічний
університет, Донецька академія управління та ін. У викладачів та
аспірантів кафедри є ряд наукових публікацій м.Жешуві (Польща),
м.Москві (Росія), м. Мінську (Білорусь), м.Кишиневі (Молдова).
Кафедра співпрацює з Міжнародною академією наук вищої школи
( м. Москва); є публікації в науковому і суспільно-інформаційному
журналі „Известия” Міжнародної академії наук вищої школи (м.
Москва).
Професорсько-викладацький склад кафедри постійно
підвищує свою кваліфікацію. Так, Воронкова В.Г., д.ф.н., проф.
пройшла стажування в Київському національному торговельноекономічному університеті, Мамотенко Д. Ю., к.е.н., доц.
отримала сертифікат по категорії програмного забезпечення
підготовлена друга монографія „Детермінанти сталого розвитку”. „Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40”; Зуєва В.О. - сертифікат
Колектив кафедри тільки за останній рік підготовив колективну „Розбудова демократії” і є підготовленою до викладання курсу
монографію з грифом МОНУ „Філософія управління персоналом „ „Основи демократії”.
під ред. д.ф.н., проф. Воронкової В.Г, а також навчальні посібники
(Продовження на стор. 3)
з грифом МОНу: „Управління людськими ресурсами: філософ-ські

