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національному університету, який уже майже 90 років
творить, зберігає і примножує кращі освітні та наукові
традиції, безперервно готує нові покоління висококвалі
фікованих фахівців, збагачуючи їх розумово та духовно,
виховує еліту України.

Книга висвітлює найважливіші віхи становлення вишу —
від моменту його заснування до сьогодення.
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випускників університету, які своєю щоденною кропіткою
працею зміцнюють інтелектуальний та економічний
потенціал України, а своїми професійними досягненнями
підтверджують високий рівень підготовки фахівців
у ЗНУ.
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