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Дорогі читачі —
викладачі, студенти, випускники!

Dear readers —
teachers, students, graduates!

Книга репрезентує діяльність одного з
найпрестижніших і найвідоміших вищих
навчальних закладів України — Запорізького
національного університету. На сторінках
літопису ви знайдете інформацію про
становлення вишу — від гімназій до класичного
університету, дізнаєтеся про сьогодення ЗНУ,
який визнано гідним почесного звання лідера
вищої освіти України.
Запорізький національний університет
сьогодні є не лише провідним вищим навчальним
закладом Запорізького краю та держави загалом,
а й потужним осередком розвитку науки.
Нині, коли у вітчизняній освітній галузі
відбуваються кардинальні зміни, наш університет
оперативно відповідає на всі виклики часу й
готує фахівців нової генерації, зважаючи на
вимоги сучасного ринку праці. І найперша з
них — забезпечення якості освітнього процесу,
використання
інноваційних
технологій,
постійне зміцнення матеріально-технічної бази.
Важко переоцінити значення організації
освітнього процесу у виші для становлення
висококваліфікованих фахівців різних галузей.
Саме тому найпотужніші ресурси університет
спрямовує на цю ланку діяльності. Безперечно, її
головною рушійною силою залишається якісний
склад науково-педагогічних працівників.
Матеріальна інфраструктура ЗНУ відповідає
європейським вимогам. Лекції, практичні та
лабораторні заняття проводяться в оснащених
лабораторіях на сучасному методичному рівні.

The book represents the activities of one
of the most prestigious and most famous
higher education institutions in Ukraine —
Zaporizhzhia National University. On the pages
of its chronicle you will find information on
the university formation — from gymnasiums to
the classical university, learn about the current
activity of ZNU, which has an honorary title of
the leader of higher education in Ukraine.
Zaporizhzhia National University today
is not only the leading higher education
institution of Zaporizhzhia region and the state,
but also a powerful center for the development
of science.
Nowadays, when fundamental changes
are taking place in the domestic education
industry, our university responds quickly to all
the current challenges and trains specialists of
the new generation, taking into account the
requirements of the modern labor market.
And the first one is the quality assurance of
the educational process, the use of innovative
technologies and the continuous strengthening
of the material and technical base.
It is difficult to overestimate the importance
of organizing the educational process in
university for the formation of highly skilled
specialists from different fields. That is why
the university’s most powerful resources are
directed at this area of activity. Undoubtedly,
its central part remains the skilled scientificpedagogical staff.
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Освітній простір вишу комп’ютеризований.
Щоб комунікаційний процес «викладач —
студент» був найбільш ефективним, триває
постійне оновлення комп’ютерно-технічного
обладнання,
встановлення
новітнього
програмного забезпечення.
Під час навчання перед нашими студентами
відкриті широкі можливості, які надає система
електронного забезпечення навчання «Moodle»
ЗНУ. В університеті активно функціонує система
вільного вибору студентами 25% дисциплін
навчального плану. У виші для всіх курсів
розроблені нові навчальні плани, які враховують
основні європейські тенденції освітньої галузі.
Зокрема, збільшений практичний складник і
зменшена кількість дисциплін, які не стосуються
безпосередньо обраних під час вступу
спеціальностей.
Багатоступенева система освіти дає змогу
готувати фахові кадри ОКР «молодший
спеціаліст» (в Економіко-правничому та
Торговому коледжах), ОС «бакалавр» і «магістр»,
а також кандидатів, докторів наук і докторів
філософії (PhD) в аспірантурі та докторантурі
Запорізького національного університету.
Більше шансів якісно підготуватися до ЗНО,
систематизувати та розширити свої знання
мають слухачі підготовчих курсів, що діють на
базі ЗНУ.
Потужна база для проходження практик
нашими
студентами
дає
можливість
молодій
людині
зарекомендувати
себе
висококваліфікованими професіоналами ще на
етапі здобуття вищої освіти. Все це допомагає
скерувати ресурси молоді на оволодіння
практичними навичками, на пошук свого
першого робочого місця.
Запорізький національний університет
сьогодні є не лише провідним вишем краю
та держави загалом, а й потужним осередком
розвитку науки в Україні і далеко за її межами.
Ми пишаємося досягненнями наукових шкіл
вишу, зростанням наукової інфраструктури та
розвитком численних міжнародних векторів
співпраці.
Так, ЗНУ отримав Свідоцтво про включення
до реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави. Наші чотири спеціалізовані
вчені ради мають статус докторських і три —
кандидатських. У виші діють 47 постійно
діючих спеціальностей в аспірантурі та 20 —
у докторантурі. У 2016 р. за новим Переліком
галузей знань і спеціальностей ЗНУ отримав
ліцензії на підготовку докторів філософії (PhD)

ZNU’s material infrastructure meets the
European requirements. Lectures, practical
and laboratory classes are held in equipped
laboratories at the modern methodological
level. The educational process is computerized.
In order the communication process «teacherstudent» to be most effective, a continuous
updating of computer hardware, installation of
the latest software are ongoing.
While studying, our students have the
opportunities offered by the Moodle ZNU
e-learning system. At the university students can
choose 25% of the curriculum disciplines on
their own will. All curricula are new and made
taking into account the main European trends
in the education sector. In particular, there are
more practice and fewer disciplines that are not
directly related to the specialty.
The multi-level education system provides
the opportunity to prepare the professional
staff of the education and qualification level
«junior specialist» (at the Economics and Law
College and Trade College), education degrees
«Bachelor» and «Master», as well as Candidate
of Sciences, Doctors of Sciences and Ph.D. in
postgraduate and doctoral studies departments
at Zaporizhzhia National University.
Listeners of preparatory courses at ZNU are
more likely to be well prepared to pass external
testing, to systematize and expand their
knowledge.
The University has a powerful base for its
students to do practical training, which enables
the young people to prove themselves as highly
skilled professionals during education. All this
helps to direct the resources of young people
to acquire practical skills, to search their first
workplace.
Zaporizhzhia National University today is
not only a leading high-ranking university of
the city and state, but also a powerful center
for the development of science in Ukraine
and far beyond its borders. We are proud of
the achievements of higher education schools,
the growth of scientific infrastructure and the
development of numerous international vectors
of cooperation.
Thus, ZNU received the Certificate of
inclusion in the register of scientific institutions,
which are supported by the state. Our four
specialized academic councils have doctoral
status and three has candidate status. There
are 47 permanent specialties in postgraduate
studies and 20 in doctoral studies. In 2016,
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за 23 спеціальностями в аспірантурі (на третьому,
освітньо-науковому рівні).
Три фахових видання вишу включені до
міжнародної наукометричної бази «Copernicus».
Статті вчених ЗНУ індексуються на провідних
пошукових і бібліографічних платформах
«Scopus» та «Web of Science».
Наші науковці постійно працюють над
виконанням держбюджетних тем. Доброю
традицією стала перемога педагогів ЗНУ в
конкурсі молодих учених Міністерства освіти і
науки України.
Окремо варто відзначити активність
студентської молоді університету: участь
у різнорівневих олімпіадах і конкурсах,
міжнародних академічних програмах. Щорічно
до півсотні студентів стають переможцями
міжнародних і всеукраїнських наукових
конкурсів та олімпіад. Так, за результатами
дослідження Інституту модернізації змісту
освіти, за підсумками 2016–2017 н. р., ЗНУ
посів 6 місце серед 34 класичних ВНЗ України
щодо кількості переможців Всеукраїнських
конкурсів студентських наукових робіт та
олімпіад. Традиційно ЗНУ є базовим вишем із
проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з багатьох напрямів. Активно працює
у виші Наукове товариство студентів, аспірантів,
докторантів і молодих учених. Провідний захід
спільноти — це щорічна масштабна конференція
студентів, аспірантів і молодих учених «Молода
наука».
До послуг викладачів, студентів, а також
гостей університету — унікальний книжковий
фонд Наукової бібліотеки ЗНУ, що нараховує
понад 1 млн примірників. Також до послуг
її відвідувачів — зал електронних ресурсів з
доступом до бібліотечних сайтів провідних
вітчизняних та іноземних вишів, а також до
електронного каталогу й інтернет-контенту
нашого університету.
Міжнародна
діяльність
є
одним
із
найважливіших
векторів
стратегії
університетського
розвитку.
Ще
одним
визначним кроком у напрямі розвитку ЗНУ
як вишу європейського рівня є впровадження
Концепції вивчення іноземних мов, яка
впродовж останніх чотирьох років успішно
реалізовується в університеті.
Студентська рада університету — провідний
орган молодіжної спільноти вишу. До її
діяльності можуть долучитися всі активні,
ініціативні та небайдужі студенти. Молодь
представляє виш на всеукраїнському рівні та
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under the new list of knowledge and specialties,
ZNU received licenses for the training of Ph.D.
in 23 specialties in the postgraduate studies
(at the third, education-scientific level).
Three ZNU’s professional editions are
included in the international scientific center
«Copernicus». Articles of ZNU scientists have
indices in the leading search and bibliographic
platforms «Scopus» and «Web of Science».
Our scientists are constantly working on
the state budget topics. And the victory of ZNU
teachers in the competition of young scientists
held by the Ministry of Education and Science
of Ukraine has become a good tradition.
The student activity at the University is
worth to be noted: participation in multilevel
olympiads and competitions, international
academic programs. Each year up to fifty
students become winners of international
and all-Ukrainian scientific competitions and
olympiads. Thus, according to the results of
the research made by the Institute of Education
Content Modernization following the results of
2016–2017, ZNU received the 6th place among
34 classical higher education institutions of
Ukraine on the number of winners of the allUkrainian competitions of student research
papers and olympiads. Traditionally, ZNU is
the main place for the second stage of the allUkrainian student olympiad in different fields.
The Scientific Society of students, postgraduate
students, doctoral students and young scientists
actively works at the University. Leading event of
the society is the annual large-scale conference
of students, postgraduate students and young
scientists under the title «Young Science».
There is a unique book fund of the Scientific
Library of ZNU, numbering over 1 million
copies and teachers, students, and guests of the
University are welcome here. Also, its visitors
have access to electronic resources, can enter
library sites of leading Ukrainian and foreign
universities, as well as the electronic catalog and
Internet content of our university.
International activity is one of the most
important tasks of the University development
strategy. Another significant step in the
development of ZNU as a European university
is the introduction of the Concept of Foreign
Languages Study, which has been successfully
implemented at the University over the last four
years.
The Student Council of the University is the
leading body of the youth community. All active,
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організовує власні заходи. Добра традиція
вишу — студентське лідерство на міському й
обласному рівнях.
Ще один елемент процесу інтеграції вишу
в європейський освітній простір — проектна
робота. Формами інтенсифікації міжнародної
грантової діяльності у ЗНУ є підготовка
проектних пропозицій і грантових заявок за
пріоритетними напрямами науково-технічної
співпраці. Це дає можливість залучати додаткові
фінанси, брати участь у реалізації важливих
міжнародних проектів тощо.
Важливим складником роботи вишу є
сприяння працевлаштуванню випускників.
В університеті діє багато тристоронніх угод
«виш — студент — роботодавець». Постійно
проводяться зустрічі з роботодавцями й
активно формуються нові шляхи у сприянні
працевлаштуванню випускників і пошуку
першого робочого місця.
Для немісцевих студентів є можливість
проживання у вишівських гуртожитках.
Особлива увага приділяється представникам
соціальних категорій: дітям-сиротам, інвалідам,
учасникам АТО тощо.
У ЗНУ працює Центр культури, до складу
якого входять безкоштовні творчі студії: КВК,
вокальна студія «Кантилена», хореографічна
студія «D.A.L.S.», студія розмовного жанру
«СТЕМ–МС».
Відповідає високому рівню європейського
регіонального університету і благоустрій нашого
студмістечка. Озеленення території, затишний
екстер’єр ЗНУ підтверджують той факт, що у
виші створені комфортні умови для навчання та
роботи.
Запорізький національний університет
міцно утримує заслужене звання провідного
освітнього, наукового й культурного центру
Запорізького регіону, демонструючи активний
розвиток у своїй плідній і надзвичайно
важливій діяльності, головна мета якої —
врахування основних тенденцій європейської
інтеграції вітчизняного освітнього простору,
втілення в життя концепції розвитку
сучасного європейського університету в межах
Запоріжжя.

З повагою
ректор університету
М. О. Фролов

initiative and indifferent students can join its
activities. Young people represent University at
the national level and organize their own events.
ZNU’s good tradition is student leadership at
the local and regional levels.
Another element of the University
integration process in the European education
space is project work. Forms of intensification
of international grant activity at ZNU are
preparation of project proposals and grant
applications in priority directions of scientific
and technical cooperation. This allows
attracting additional finances, participating in
the implementation of important international
projects, etc.
The University facilitates graduates’
employment, which is an important element of
its work. There are many tripartite agreements
«university — student — employer». Meetings
with employers are constantly held and new ways
of helping graduates find their first workplace
are actively developing.
For non-local students, there is a possibility
of staying in dormitories. Particular attention
is paid to representatives of social categories:
orphans, disabled, ATO participants, etc.
ZNU has the Culture Center, which includes
free creative studios: club of the cheerful
and sharp-witted, vocal studio «Kantylena»,
choreographic studio «D.A.L.S.», standup
studio «STEM–MS».
Public services and amenities of our
campus meet the high level of the European
Regional University. Landscape gardening, a
cozy exterior of ZNU confirm the fact that the
University has created comfortable conditions
for study and work.
Zaporizhzhia National University holds the
well-deserved rank of the leading education,
scientific and cultural center of Zaporizhzhia
region, demonstrating active development in
its fruitful and extremely important activity, the
main purpose of which is to take into account
the main European integration tendencies of
the domestic education space, to realize the
development concept of a modern European
university within Zaporizhzhia.

Sincerely,
Rector of the University
M. О. Frolov
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