Привіт, першокурсник!
ТРАДИЦІЇ, БУДНІ ТА СВЯТА ЗДІА... ЗНАЙДИ СЕБЕ, ЗНАЙДИ СВОЮ МРІЮ!

Іменні академічні стипендії – це реально!
Стипендія – це грошова допомога,
що призначається за результатами
рейтингових балів студентам очної
форми навчання, які навчаються
на бюджеті, залежно від успіхів у
навчальній і науковій діяльності.

До іменних стипендій належать:
• стипендія Президента України;
• стипендія ВР України;
• стипендія Кабінету Міністрів
України;
• стипендія Запорізької обласної
державної адміністрації;

Іменні академічні стипендії призначаються студентам денної форми
навчання, які найбільше відзначилися у
навчанні, науковій, громадській роботі
та інших сферах студентського життя.

• стипендія Запорізької облради;
• стипендія міського голови.
Іменні стипендії призначаються
двічі на рік за результатами сесій та
підтверджуються поточною успішністю
та досягненнями у діяльності.

Вітаємо, ти – студент! Доросле
життя! Нарешті! Але розслаблятися
аж ніяк не можна. Твоє життя круто
змінилося! Все тільки починається!
З початку вересня тебе необхідно
буде довести, що ти маєш-таки намір
вчитися. Вірогідність виключення
найбільша саме на перших двох
курсах. Тому «беремо бика за роги»
ну... хоча б з 4 вересня?
Ось кілька порад, які можуть стати
у нагоді першокурснику:
• Не лякайся заплутаності архітектури нашого з тобою навчального закладу – не соромся спитати
дорогу, якщо думаєш, що заблукав. Всі колись були на першому курсі, тобі
обов’язково допоможуть.
• Запам’ятай імена ректора, декана та завідувачих кафедр, як вони
виглядають (до речі, на інформаційних дошках біля кафедр і факультетів
можна побачити не тільки фотографію потрібної людини, але й ім’я та
по-батькові).
• Пиши конспекти. Конспект, а тим паче добре написаний повний
конспект, може врятувати все!
• Прояви витримку. Не всі предмети можуть виявитися супер-цікавими,
але більшість з них буде корисною у майбутньому.
• Не тягні із боргами, модульна система – річ складна й виправити оцінки
закритого у відомостях модуля вже неможливо.
Тобі доведеться неодноразово відвідати бібліотеку: абонемент (там
видаються книжки), читальні зали, Інтернет-залу, а також актову та
спортивну зали, ІОЦ і все таке інше. Спробуй запам’ятати, що де знаходиться.
Л-корпус (вул. Добролюбова) — це їдальня, буфет, ксерокс, два
банкомати, штаб-квартира Сенату ЗДІА й багато інших корисних речей,
місцезнаходження яких треба знати. Аудиторії нумеруються за допомогою

Клубне життя ЗДІА
Міський Філософський клуб. Голова
клубу: к.ф.н., доц., завідувач кафедри
філософії і політології Калюжний
Віктор Степанович.
З 1993 року існує Клуб бухгалтерів.
Керівник клубу — к.е.н., доцент,
заступник завідувача кафедри ОіА
Меліхова Тетяна Олегівна. За рік
проводиться багато засідань клубу
різної актуальної науково-методичної
тематики з запрошенням провідних
фахівців у галузі обліку, аналізу та
аудиту.
У 2010-му році з метою пошуку
обдарованої студентської молоді,
створення умов для її творчого
зростання та активізації науководослідної роботи створено Студентське наукове товариство. Голова
СНТ – Юлія Калюжна, ОіА-08-1.
У 2008-му році також було створено
Студентське наукове товариство з
правознавства. Ініціатор створення
та науковий керівник — академік,
професор права Віктор Євгенович
Львов.
Діє в академії Спортивний клуб
ЗДІА. Голова Спортклубу — ст.
ви-кладач кафедри ФВіС Володимир
Володимирович Скотник. Зараз в
академії працюють багато секцій,
серед яких міні-футбол, волейбол,
аеробіка, гирьовий спорт, баскетбол,
настільний теніс, самозахист, шахи
та ін.
У ЗДІА працюють також Клуб
ін-телектуальних ігор. І, нарешті,
Студентський Центр мистецтв
Port Arte, місце, де збираються творчі
особистості!
літери «Л». Л-301, Л-01 і т.п.
До адміністративного корпусу
легко потрапити через головний вхід
(див. с. 1 газети). Нумерація аудиторій
– двозначними номерами (41, 47а,
52, 66 і т.п.). Наприклад, в ауд. 57
– штаб-квартира студпрофкому, а
поруч – редакція газети «Академія»
(запрошуємо
репортерів!).
На
1-му поверсі ти знайдеш розклад
за-нять, а на 3-му — відділи кадрів і
маркетингу...
А по вул. 40 років Радянської
України — корпус лабораторний (тут
входу немає). Аудиторії нумеруються
тризначними номерами без літер.
Просто 109, 214, 322 (до речі, це
читальна зала бібліотеки).
У цьому корпусі розташовані
аудиторії, лабораторії, актова зала,
бібліотека, кафедри українознавства,
філософії, блискучий Студцентр
ми-стецтв Port Arte...

ЗДІА ОФІЦІЙНО...
ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ЗДІА ОГОЛОШУЄ...

ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ НА НОВИЙ
2012-2013 навч. рік
Навчання проводиться за
спеціальностями:

7.03050901 - Облік і аудит;
7.03050801 - Фінанси і кредит;
7.03050401 - Економіка
підприємства;
7.03050201 - Економічна кібернетика;
7.03060101 - Менеджмент організацій
і адміністрування;
7.05010301 - Програмне забезпечення
систем;
7.06010101 - Промислове і цивільне
будівництво;
7.06010103 - Міське будівництво та
господарство.

НАБІР НА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

за спеціальностями:
> Проектування та будівництво будівель і споруд в складних інженерногеологічних умовах та сейсмічних районах;
> Професійна підготовка менеджерів;
> Web - дизайн.
Після закінчення курсів слухачі отримають свідоцтво
про підвищення кваліфікації державного зразка.

НОВІ ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ:

•Ландшафтний дизайн;
•Автоматизовані системи проектування в
будівництві (ArchiCad, AutoCad, Compas,
ABK);
•Програмне забезпечення інженерних
розрахунків;
•Основи роботи з персональним комп’ютером (Windows, Інтернет, робота з антивірусними програмами та архіваторами);
• Офісне програмне забезпечення.
Після закінчення слухачі отримають Базовий або професійний рівень (™Word,
Exel, Power Point, Access, VBA);
диплом спеціаліста
•Методи економіко-статистичних
про перепідготовку
досліджень (Statistica, MathCad,
державного зразка.
MathLab);
•Основи роботи в мережі Інтернет;
(браузери, електронна пошта)

•Основи Інтернет-техноло-гій (HTML,
CSS, XML);
•Web-програмування (PHP, MySQL)
•Основи роботи системи управління
контентом СМS (Розробка Web-сайтів у
Joomla);
•«1С-Підприємство» - інформаційна
система матеріально-фінансового
обліку. Базовий або професійний рівень
(Бухгалтерія+Торгівля+
Склад+Заробітна плата+Кадри);
• Адміністрування баз даних Microsoft
SQL Server.
Після закінчення курсів
слухачі отримають сертифікат

Академічий простір
У Ялтинському регіоні на скелі
Червоний Камінь, яка є природним
скеледромом Федерації альпінізму
і скелелазіння Ялти, 25-29 липня
відбулися
Відкриті
Всеукраїнські
юнацькі змагання зі скелелазіння
“Кубок Дружби – 2012”.
Учасники змагань виступали в
особисто-командних заліках у чотирьох
вікових групах: перша група – юніори
від 18 до 19 років, друга – спортсмени
у віці від 16 до 17 років, третя –
спортсмени у віці від 14 до 15 років,
і четверта – спортсмени у віці від 10
до 13 років.
Ці змагання проводяться вже
понад 15 років. Організаторами
традиційно виступають Федерації
альпінізму і скелелазіння України й
Росії.
Цього разу змагання зібрали
більше 250 учасників – представників

22 команд з України,
Росії, Литви і Білорусії.
До заходу також було
приурочено
відкриття
пам’ятного
знака,
присвяченого ви-датному
спортсменові-скелелазові
Михайлу Хергіані.
На «Кубку Дружби»
розігрувалися
чотири
комплекти медалей у 4-х
вікових групах (з 1993 до
2002 року народження).
Юні
скелелази
в
особистій
першості
боролися за медалі в трьох видах
програми: «скельне двоборство»,
«лазіння на складність» і «лазіння на
швидкість».
Честь Запоріжжя відстоювала
команда «IRON ROCK», до якої
увійшла студентка групи ЕС-10-1д
Ольга
ПАНКОВА
(див.
фото

праворуч).
   Наша запорізька команда «IRON
ROCK», до речі, створена ветеранами
і співробітниками антитерористичної групи АЛЬФА.
  Команда гідно представила Запоріжжя на міжнародних змаганнях,
а Оля Панкова ще й – нашу рідну
академію, доставивши «вимпел»
кафедри ЕС до фінішної точки
скелелазного маршруту.
   Колектив кафедри ЕС пишається
успіхом своєї студентки – старости
групи ЕС-10-1д Ольги Панкової, яка
успішно виступила на Міжнародних
змаганнях зі скелелазіння «Кубок
дружби 2012» та стала бронзовим
призером у «лазінні на швидкість»!!!
Від усього серця вітаємо Олю
та бажаємо їй подальшого
спортивного зростання!

