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Шановні читачі!

Dear readers!

Класична освіта за європейськими
стандартами високо цінується у світі.
В Україні таку освіту протягом багатьох
років надає Запорізький національний
університет — альма-матер видатних
особистостей різних сфер професійної
діяльності, справжніх патріотів своєї
Батьківщини.
Університет
зберігає
і примножує наукові та освітні традиції,
безперервно готує нові покоління
висококваліфікованих кадрів, збагачуючи
їх інтелектуально і духовно, загартовує
силу і характер, виховує еліту України.
У минулому — студент економічного
факультету Запорізького національного
університету, депутат районної ради
двох скликань, а сьогодні — депутат
Запорізької обласної ради, скажу, що
немає мети, якої неможливо досягнути.
З особистого досвіду можу з упевненістю
зазначити, що універсальним ключем до
будь-яких дверей на життєвому шляху
є знання. Таким чином, часто вживана
словесна аксіома «Вчитися, вчитися, і
ще раз вчитися!» є завжди актуальною, і
не лише для школярів чи студентів, а й
для людей старших вікових категорій.
Адже метою університетської освіти
є розвиток у майбутніх фахівців
критичного
творчого
мислення,
ініціативності, здатності та прагнення
до самоосвіти, що допоможе їм

Classical education that meets
European standards is highly valued in
the world. In Ukraine, such education
for many years has been provided by
Zaporizhzhia National University — the
alma mater of prominent personalities in
various spheres of professional activity,
the true patriots of their homeland.
The University maintains and amplifies
scientific and educational traditions,
continuously prepares new generations of
highly skilled personnel, enriching them
intellectually and spiritually, fortifying
their will and character, educating the
Ukrainian elite.
I myself was a student of the Faculty
of Economics at Zaporizhzhia National
University, a deputy of the district
council of two convocations, and today
I am a deputy of Zaporizhzhia Regional
Council and I would like to say that there
is no goal that cannot be reached. From
personal experience, I can confidently
state that the universal key to any door
in life is knowledge. Thus, the often
used axiom «Education, education and
education!» is always relevant, and not
only for pupils or students, but also for
older people. The goal of university
education is to develop critical thinking,
initiative, ability and aspiration for
self-education, which will help future
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виконувати свою соціальну роль
і знаходити спосіб самореалізації.
Я щиро пишаюся і радісно
засвідчую той факт, що Запорізький
національний університет, за показ
никами міжнародного рейтингу «Webo
metrics Ranking of World’s Universities»,
стабільно
входить
до
двадцятки
найкращих за рівнем надання освітніх
послуг українських вищих навчальних
закладів.
Варто
зазначити,
що,
безперечно, це заслуга ректора ЗНУ
М. О. Фролова, першого проректора
О. Г. Бондаря, проректорів із наукової
та
науково-педагогічної
роботи,
деканів факультетів, професорськовикладацького колективу та керівників
структурних підрозділів університету.
Історія Запорізького національного
університету гідна широкого розголосу,
адже є успішним прикладом становлення
і розвитку шляхом подолання навіть,
здавалося б, непереборних перешкод.
Тому ця книга, насамперед, має високу
інформаційну цінність, а красиве,
приємне погляду художнє оформлення
дає естетичну насолоду, робить книгу
справжньою окрасою бібліотеки — чи то
громадської, чи то домашньої. Ювілейне
видання ознайомить читача з основ
ними історичними етапами навчального
закладу, літопис якого надзвичайно
багатий на різноманітні події та
визначні особистості.
Бажаю студентам, викладачам, спів
робітникам Запорізького національного
університету та всім тим, хто тримає
в руках це видання, особистісного та
фахового самовдосконалення, добра,
миру, стабільності, впевненості у зав
трашньому дні й вагомих освітньонаукових здобутків.

Г. М. Шевченко

Депутат Запорізької
обласної ради

specialists to fulfill their social role and
find a way of self-realization.
I am honored and glad to acknowledge
that Zaporizhzhia National University is
among the top 20 best Ukrainian higher
educational institutions in terms of
providing educational services according
to the international rating «Webometrics
Ranking of World’s Universities». It is
worth noting that, undoubtedly, the
credit for this goes largely to the rector
of ZNU M. O. Frolov, the first vice-rector
O. G. Bondar, vice-rectors for scientific
work and scientific-and-research work, the
deans of faculties, the academic teaching
staff and the heads of the structural units
of the university.
The
history
of
Zaporizhzhia
National University is worthy of wide
publicity, as it is a great example
of a successful establishment and
development by overcoming even
seemingly insurmountable obstacles.
Therefore, this book, first of all, has
a high informational value, and a
beautiful, eye-filling artistic finish gives
aesthetic pleasure making the book a
real decoration of the library — either
public or home. The jubilee edition
will familiarize the reader with the main
historical stages of the educational
institution, whose chronicle is extremely
rich in various events and prominent
personalities.
I wish students, teachers, employees
of Zaporizhzhia National University
and all those who will have this
publication, personal and professional
self-improvement,
goodness,
peace,
stability, confidence in the future and
significant educational and scientific
achievements.

H. M. Shevchenko

Deputy of Zaporizhzhia
Regional Council
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