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Запорізький національний університет  це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, центр
освіти і науки, осередок збирання і розповсюдження цінностей української культури
Придніпровського регіону, один із найвідоміших класичних університетів України.
За результатами виставки «Освіта та кар’єра2011» ЗНУ отримав почесне звання «Лідер
національної освіти» та став переможцем у номінації «Розвиток студентської науководослідної
роботи». У 2012 році ЗНУ отримав золоту медаль та відповідний диплом у номінації «Розвиток
матеріальнотехнічної бази навчального закладу» за результатами виставки «Освіта та кар’єра
2012». У 2013 році наш виш отримав Гранпрі та відповідні дипломи у номінаціях «Міжнародне
співробітництво в галузі освіти і науки» та «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального
закладу», у 2014  Гранпрі та диплом у номінації «Компетентнісний підхід в освітній діяльності
вищої школи», а у 2015  Гранпрі та диплом у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні
педагогічні технології». Наш виш також здобув почесне звання «Лідер вищої освіти України». 2016
рік  Гранпрі та диплом у номінації "Модернізація освітнього процесу у вищому навчальному
закладі".
До структури ЗНУ входить 13 факультетів, відокремлені підрозділи — Криворізький, Нікопольський
та Економікогуманітарний факультети ЗНУ, 58 кафедр, Економікоправничий та Торговий коледжі,
Центри післядипломної освіти, вивчення іноземних мов, бізнесосвіти. Усе це забезпечує здобуття
якісної вищої освіти за багатьма напрямами підготовки та сприяє реалізації принципів неперервної
освіти протягом усього життя.
Дипломи ЗНУ є загальновизнаними в Європі. На вимогу випускників видається уніфікований
додаток до диплома європейського зразка (англійською чи іншою мовою).
Запорізький національний університет упродовж багатьох років розширює та підтримує партнерські
зв’язки з вищими навчальними закладами та установами Німеччини, США, Франції, Нідерландів,
Швеції, Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини, Азербайджану.
ЗНУ має потужну матеріальнотехнічну базу: 8 навчальних корпусів, сучасний спортивний комплекс
та 2 спортзали, 4 гуртожитки, Наукову бібліотеку (її книжковий фонд нараховує понад 1 млн.
примірників), електронну бібліотеку, комп’ютерні класи, понад 1250 комп’ютерів, об’єднаних у
корпоративну мережу та підключених до Інтернету, видавництво, пресцентр, редакцію Обласної
академічної газети «Запорізький університет», інтернетрадіо «Університет», локальну телевізійну
мережу «ЮніверсТБ», 2 оздоровчих пункти, , бази відпочинку «Славутич» на узбережжі Азовського
моря та на острові Хортиці.

Основні кроки профорієнтаційної роботи ЗНУ
Супровід та всебічний розвиток студентів і випускників у
професійному становленні кар'єрної траєкторії,
Загальноуніверситетські профорієнтаційні заходи,
Профорієнтаційна робота з обдарованою молоддю,
Профорієнтаційна робота із навчальними закладами І-ІІ рівня
акредитації,
Профорієнтаційна робота із середніми закладами освіти,
Популяризація та формування позитивного іміджу ЗНУ засобами
масової інформації,
Профорієнтаційна робота під час ЗНО - 2017:
Безкоштовні тренінги із ЗНО на базі ЗНУ,
Основна сесія ЗНО - 2017,
МАН (контрольні, захист наукових робіт)

Проект “РЕКТОРСЬКІ ОЛІМПІАДИ за профілем”
25.02.2017

Положення та умови участі - на сайті ЗНУ https://www.znu.edu.ua

Проект Кубок Ректора “ВЕСЕЛІ СТАРТИ –
АБІТУРІЄНТ2017”
відбудеться у два етапи

Положення та умови участі - на сайті ЗНУ https://www.znu.edu.ua

Перелік факультетів і спеціальностей (освітніх програм) на ступінь
«Бакалавр»
Біологічний факультет:
Біологія, екологія, хімія; лісове та садовопаркове господарство.
Економічний факультет
Фінанси, банківська справа та страхування(Фінанси і кредит); облік оподаткування(облік і
аудит); міжнародна економіка; економічна кібернетика; управління персоналом та економіка
праці; маркетинг
Історичний факультет:
Історія та археологія(історія); міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії(країнознавство).
Математичний факультет:
Середня освіта (математика); середня освіта (інформатика); математика; прикладна
математика; компютерні науки та інформаційні технології інженерія програмного забезпечення
Фізичний факультет:
Середня освіта(фізика); фізика та астрономія; прикладна фізика та наноматеріали
Філологічний факультет:
Середня освіта(українська мова і література); українська мова і література; мова і література
російська; переклад польський; переклад болгарський
Юридичний факультет:
Право (правознавство);
Факультет журналістики:
Журналістика; видавнича справа та редагування; реклама і зв’язки з громадськістю
Факультет іноземної філології:
Мова і література англійська, переклад англійський; мова і література німецька; переклад
німецький; мова і література французька; переклад французький; мова і література іспанська.
Факультет менеджменту:
Менеджмент; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Факультет соціології та управління:
Соціологія; політологія; соціальна робота; філософі
Факультет соціальної педагогіки та психології:
Соціальна робота(соціальна педагогіка); психологія; сценічне мистецтво(театральне
мистецтво); дизайн
Факультет фізичного виховання: Фізична культура і спорт(фізичне виховання, спорт); фізична
реабілітація; туризм; середня освіта(здоров’я людини); готельноресторанна справа

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ запорука ефективного складання ЗНО
та вдалого вступу до вишу
Надання консультаційної допомоги фахівцями в підготовці та проходженні процедури
ЗНО;
Запровадження системи електронного забезпечення навчання moodle для слухачів
підготовчих курсів;
Підготовка з усіх предметів ЗНО;
Інтеграція в освітній простір університету та адаптація до умов навчання.

Вартість навчання:
Денна форма – 2046грн
Заочна форма – 1683грн
Термін навчання: 8 місяців
Контакти відділу:
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66 б,
навчальний корпус № 2, каб. 204,
тел. (061)-289-12-96.
ПН-ЧТ: з 08.30 до 17.30 год. та в ПТ з 08.30 до 16. 15 год.
(обідня перерва з 12.00.до 12.45 год.).

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ
- Консультативно-реєстраційний пункт з питань ЗНО,
каб. 204, навчальний корпус №2, ЗНУ (грудень-лютий 2016-2017 рр.)

- Виїзні консультативнороз’яснювальні зустрічі
з питань ЗНО та вступної компанії
по області (лютий-березень 2017 р.)
- Виїзні консультативно-роз’яснювальні
зустрічі на провідних підприємствах
міста Запоріжжя
(квітень-травень2017 р.)

БЕЗКОШТОВНІ ТРЕНІНГИ ІЗ ЗНО
(ЩОНЕДІЛІ В БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ)
Для участі у тренінгах потрібно зареєструватися на сайті - https://www.znu.edu.ua
Збір для проходження тренінгів на подвір`ї перед навчальним корпусом № 2.
Із собою мати: паспорт або інший документ, що засвідчує особу абітурієнта, та чорну
гелеву ручку.
Орієнтовні дати
проведення
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25 березня
26 березня

9.00 Біологія
13.00 Хімія
9.00 Українська мова та література
13.00 Іноземні мови
9.00 Історія України
13.00 Географія
9.00 Математика
13.00 Фізика

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОБНЕ ЗНО-2017
ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ – це добровільне тестування осіб, яке дає їм
можливість ознайомитись із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання,
структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого
місця.
Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною.
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОБНОМУ ЗНО буде можливо у термін з 10.01.2017 до
31.01.2017 на сайті - http://dneprtest.dp.ua. Зареєстровані особи матимуть доступ до
тренувального онлайн-тестування!

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО-2017:

01.04.2017 (субота) - українська мова і література
08.04.2017 (субота) - біологія, географія, історія України,
математика, фізика, хімія, російська мова, англійська мова,
іспанська мова, німецька мова, французька мова
У ДЕНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО допуск особи до пункту пробного тестування
здійснюватиметься за наявності таких документів:
– паспорта (свідоцтва про народження) або іншого документа, що посвідчує особу;
– запрошення для участі в пробному ЗНО;

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗНО - 2017
(основна сесія)
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА
23.05.2017

ІСПАНСЬКА МОВА
25.05.2017

НІМЕЦЬКА МОВА
25.05.2017

ФРАНЦУЗЬКА МОВА
25.05.2017

АНГЛІЙСЬКА МОВА
29.05.2017

МАТЕМАТИКА
31.05.2017

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
02.06.2017

РОСІЙСЬКА МОВА
06.06.2017

БІОЛОГІЯ
08.06.2017

ГЕОГРАФІЯ
12.06.2017

ФІЗИКА
14.06.2017

ХІМІЯ
16.06.2017

Інтерактивна комунікація з нами
Група в соціальній мережі "ВКонтактІ" "Кроки до ЗНУ" - https://vk.com/public129735357

Офіційний сайт ЗНУ - https://www.znu.edu.ua

