ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ

здійснює підготовку фахівців за двоступеневою системою підготовки:
перший ступінь – бакалавр з базових напрямів (строк навчання 4 роки за
денною формою та 4р. 10 міс. за заочною формою);
другий ступінь – спеціаліст або магістр; зарахування на другий ступінь
здійснюється тільки на основі диплома бакалавра (спеціаліста).
ЗДІА проводить прийом за такими НАПРЯМАМИ та Спеціальностями:
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
Напрям 6.050401 МЕТАЛУРГІЯ
7(8).05040101 Металургія чорних металів
Спеціалізовані курси:
- металургія чавуну; сталі і феросплавів.
7(8).05040102 Металургія кольорових металів
Спеціалізовані курси:
- металургія кольорових металів;
- композиційні і вуглеграфітові матеріали.
7(8).05040104 Обробка металів тиском
Спеціалізовані курси:
- прокатне, ковальсько-штампувальне та волочильне виробництво;
- маркетинг та комерційне супроводження металургійної продукції,
виробленої методами ОМТ.
Напрям 6.040106 ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
7.04010602 Прикладна екологія та збалансоване природокористування
Спеціалізовані курси: промислова екологія; екологічний менеджмент та
аудит; екологічне інспектування.
Напрям 6.170202 ОХОРОНА ПРАЦІ
Напрям 6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ
7(8).05050311Металургійне обладнання
Спеціалізовані курси:
- монтаж, експлуатація та ремонт машин і обладнання;
- конструювання металургійних машин та обладнання.
Напрям 6.060101 БУДІВНИЦТВО
7(8).06010101 Промислове і цивільне будівництво
Спеціалізовані курси:
- прогресивні технології будівництва та реконструкції;

- конструювання та розрахунок будівель і споруд;
- сучасні технології розрахунку, обстеження і експлуатації будівель і
споруд; сучасні технології зведення та реконструкції будівель та споруд;
- стилі, напрями та комп’ютерні технології в дизайні;
- керування проектами та економічна ефективність інвестицій у
будівництві.
7(8).06010103 Міське будівництво і господарство
Спеціалізовані курси:
- дизайн і конструювання об’єктів архітектурного середовища;
- технічна експлуатація, реконструкція та ремонт будівель і споруд;
- напрями та комп’ютерні технології в архітектурному і ландшафтному
дизайні;
- розрахунок, обстеження, реконструкція та експлуатація міських будівель;
7(8).06010108 Водопостачання та водовідведення
Спеціалізовані курси: охорона водних ресурсів і експлуатація систем
водопостачання та водовідведення; вдосконалення і проектування систем
водопостачання та водовідведення.
8.06010107 Теплогазопостачання і вентиляція
Напрям 6.060103 ГІДРОТЕХНІКА (водні ресурси)
Спеціалізовані курси: охорона водних ресурсів і експлуатація систем
водопостачання та водовідведення; вдосконалення і проектування систем
водопостачання та водовідведення.
Напрям 6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ
7(8).05010301 Програмне забезпечення систем
Спеціалізовані курси:
- системне програмне забезпечення;
- інтелектуальні системи;
- адміністрування комп’ютерних мереж.
Напрям 6.050202 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
7(8).05020201 Автоматизоване управління технологічними
процесами
Спеціалізовані курси:
- автоматизоване управління технологічними процесами у металургії;
- автоматизоване управління технологічними процесами у
машинобудуванні та харчовій промисловості.
Напрям 6.050801 МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА
7(8).05080102 Фізична та біомедична електроніка
Спеціалізовані курси:
- електронні та комп’ютерні біомедичні системи контролю і управління та
їх програмне забезпечення;

7(8).05080103 Мікроелектронні інформаційні системи
Спеціалізовані курси:
- мікроелектронні пристрої;
- засоби захисту у мережах ЕОМ;
- лазерна техніка та технології.
Напрям 6.050802 ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
7(8).05080202 Електронні системи
Спеціалізовані курси:
- системи силової електроніки;
- електронні, комп’ютерні системи контролю та керування;
- електронні комп’ютерні системи моніторингу.
Напрям 6.050601 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
7(8).05060101 Теплоенергетика,
Спеціалізовані курси:
- теплоенергопостачання;
- енергоаудит та енергозбереження в теплоенергетиці.
Напрям 6.050701 ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
7(8).05060105 Енергетичний менеджмент
Спеціалізовані курси:
- енергоменеджмент, енергоаудит промислових та цивільних споруд;
- енергоконсалтинг;
- енергозбереження у промисловості та житлово-комунальному
господарстві.
Напрям 6.050602 ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
7(8).05060201 Гідроенергетика
Спеціалізовані курси:
- гідромеханічне обладнання і системи водо- та електропостачання в
енергетиці і промисловості;
- електричне обладнання та автоматизація електричних станцій;
- мікропроцесорні системи керування, контролю та діагностики в
енергетиці.
Напрям 6.030502 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
7(8).03050201 Економічна кібернетика
Спеціалізовані курси:
- інформаційний бізнес, управління бізнес-процесами;
- фінансова бізнес-аналітика;
- сучасні інформаційні системи та технології в економіці;
- корпоративний менеджмент;
8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою

Напрям 6.030504 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
7(8).03050401 Економіка підприємства
Спеціалізовані курси:
- економіка й організація зовнішньоекономічної діяльності;
- економіка й організація бізнесу;
- економіка інноваційних процесів
Напрям 6.030508 ФІНАНСИ І КРЕДИТ
7(8).03050801 Фінанси і кредит
Спеціалізовані курси: фінанси підприємства; фінанси банківських установ;
корпоративні фінанси; фінансовий менеджмент.
8.03050803 Оподаткування
Напрям 6.030509 ОБЛІК І АУДИТ
7(8).03050901 Облік і аудит
Спеціалізовані курси:
- облік і аудит господарчої діяльності.
Напрям 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ
7(8).03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
Спеціалізовані курси:
- менеджмент підприємницької діяльності;
- менеджмент готельного та туристичного сервісу;
- рекламний менеджмент і паблікрилейшнз (PR).
Спеціальність 7(8).18010013 Управління проектами
Спеціалізовані курси: планування проектних дій; прийняття проектних
рішень; формування проектної команди.
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Навчання здійснюється за всіма вищезазначеними напрямами на очнозаочній формі, крім напряму 6.170202 та спеціальностей 8.06010107,
8.03050803, 8.18010014 і 7(8).18010013, - тільки денна форма навчання.
Заняття на очно-заочній формі - у вихідні дні потижнево.
ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО ЗДІА У 2015 РОЦІ
НА ПЕРШИЙ КУРС
Назва напрямів
Перелік предметів
МЕТАЛУРГІЯ
МАШИНОБУДУВАННЯ
ОХОРОНА ПРАЦІ

БУДІВНИЦТВО
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

1) математика (базовий рівень)
2) українська мова та література
(базовий рівень)
3) фізика

ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ
АВТОМАТИЗАЦІЯ І
КОМП’ЮТЕРНОІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
МІКРО- ТА
НАНОЕЛЕКТРОНІКА
ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА
СИСТЕМИ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
ГІДРОТЕХНІКА (водні ресурси) 1) математика (базовий рівень)
2) українська мова та література
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА
(базовий рівень)
НАВКОЛИШНЬОГО
3)географія
СЕРЕДОВИЩА ТА
ЗБАЛАНСОВАНЕ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
МЕНЕДЖМЕНТ
ЕКОНОМІЧНА
КІБЕРНЕТИКА

ЕКОНОМІКА
ПІДПРИЄМСТВА
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
ОБЛІК І АУДИТ

1) математика (базовий рівень)
2) українська мова та література
(базовий рівень)
3) іноземна мова
1) математика (базовий рівень)
2) українська мова та література
(базовий рівень)
3) історія України

МІНІМАЛЬНИЙ ПРОХІДНИЙ БАЛ КОЖНОГО ПРЕДМЕТУ – 100,
ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ – 0,3 ПО КОЖНОМУ ПРЕДМЕТУ,
ВАГОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ АТЕСТАТУ – 0,1
Академія проводить навчання учнів 10-х та 11-х класів шкіл міста,
області, випускників училищ та коледжів - за базовими дисциплінами
загальноосвітньої середньої школи, визначеними Українським центром
оцінювання якості освіти (УЦОЯО), як конкурсними, при проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), та за базовими
дисциплінами початкового рівня вищого навчального закладу.
Академія здійснює підготовку іноземних спеціалістів, має підготовче
відділення для іноземних громадян та аспірантуру. При ЗДІА працює
лінгвістичний центр, де на професійному рівні здійснюється поглиблене
вивчення іноземних мов (англійської, німецької, французької).
Студенти мають можливість пройти стажування за кордоном.
Зарахування до академії здійснюється на конкурсній основі за сумою
балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих у
2015 році та середнього балу документа про повну загальну середню
освіту (атестат). Випускникам підготовчих курсів ЗДІА, що вступають на
природничо-математичні та інженерно-технічні напрями, додаються
додаткові бали (при поданні оригіналу посвідчення про атестацію).
Ваговий коефіцієнт додаткового балу – 0,05 (10 балів).





ЗАЯВИ ПРИЙМАЮТЬСЯ:
На денне відділення на 1-й курс - з 10 липня по 31 липня
На заочне відділення на 1-й курс - з 30 липня по 20 серпня
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” – з 10
липня по 24 липня;
На базі освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр”, „спеціаліст”: з
06 липня по 18 липня - на денне відділення;
з 13 липня по 25 липня – на заочне відділення

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ (на 1-й курс): документ про повну загальну
середню освіту (оригінал атестата з додатком або завірену в установленому
порядку копію); 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см; сертифікат
(сертифікати) ЗНО, що відповідають переліку вступних випробувань до ЗДІА
(оригінал або завірену в установленому порядку копію); копію документу, що
посвідчує особу та громадянство; 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, сертифікати Українського центру
оцінювання якості освіти з предметів (при поданні їх копій) та документи, що
дають право на пільги, пред'являються особисто при поданні документів.

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ
 На денне відділення на 1-й курс – з 25 липня по 31 липня
(оприлюднення рейтингового списку – не пізніше 04 серпня)
 На заочне відділення на 1-й курс – з 18 серпня по 20 серпня
(оприлюднення рейтингового списку – не пізніше 21 серпня)
 На базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” – 27 28 липня (оприлюднення рейтингового списку – не пізніше 29 липня)
 На базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, „спеціаліст”: з
20 липня по 23 липня - на денне відділення (оприлюднення
рейтингового списку – не пізніше 24 липня); з 28 липня по 31 липня –
на заочне відділення (оприлюднення рейтингового списку – не
пізніше 01 серпня)





ЗАРАХУВАННЯ ДО АКАДЕМІЇ:
На денне відділення на 1-й курс – до 17 серпня (за державним
замовленням – 10 серпня)
На заочне відділення на 1-й курс – до 31 серпня (за державним
замовленням – 28 серпня)**
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” – до
08 серпня (за державним замовленням – 31 липня)**
На базі освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, „спеціаліст”: до
02 серпня – на денне відділення (за державним замовленням – 28
липня); до 08 серпня – на заочне відділення (за державним
замовленням – 05 серпня)**

Вартість навчання студентів денної та заочної форми у 2015 р.
на перший ступінь навчання – бакалавр
Ціна за один семестр навчального року, грн.**
Назва напрямів
Денне
Заоч
відділення
не
відді
ленн
я
МЕТАЛУРГІЯ
3583
1804
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА
3583
1804
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА
ЗБАЛАНСОВАНЕ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ОХОРОНА ПРАЦІ
3583
МАШИНОБУДУВАННЯ
3583
1804
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
4452
1804
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА
4452
1804
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА
3583
1804

МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА
ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
БУДІВНИЦТВО
ГІДРОТЕХНІКА (водні ресурси)
АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНОІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
ОБЛІК І АУДИТ
МЕНЕДЖМЕНТ

3583
4452
4452
4452
4452

1804
1804
1804
1804
1804

5150
5150
5150
5150
5150
5150

2115
2115
2657
2657
2657
2657

ІНОГОРОДНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ГУРТОЖИТКОМ
(тільки денне відділення, вартість проживання за 11 місяців станом на
31.08.14 р. – 2640 грн.**)
(** - Можливі зміни згідно чинного законодавства України)

