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Історія навчального закладу бере початок з 1900 
року. Саме тоді у повітовому місті Олександрівськ 
(з 1921 року — Запоріжжя) було створено 
семикласне технічне училище, яке готувало 
фахівців середньої кваліфікації —техніків-
механіків для промислових підприємств.

Національний університет «Запорізька 
політехніка» — провідний державний 
заклад вищої освіти південно-східного 
регіону України.
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Університет сьогодні

13 факультетів

60 кафедр здійснює підготовку здобувачів 
вищої освіти

9 навчально-лабораторних корпусів

понад 160 освітніх програм

6 студентських гуртожитків на 2300 місць

наукова бібліотека з книжковим фондом 
понад мільйон екземплярів

військова кафедра здійснює підготовку 
офіцерів запасу  



Місія та візія

НАША МІСІЯ
стати глобальним центром інженерно-технічної 
освіти і науки на міжрегіональному і державному 
рівнях

надання якісної, сучасної та доступної освіти 
протягом життя

підготовка професіоналів, здатних фахово 
забезпечити стрімке зростання українського 
виробництва, науки та бізнесу

розвиток творчого, наукового і особистого 
потенціалу студентів, прагнення до постійного 
самовдосконалення

НАША ВІЗІЯ
створення конкурентоспроможного центру 
політехнічної освіти європейського рівня

динамічний розвиток науки, рівня викладання, 
підвищення якості освіти студентів

реалізація перспективних наукових проєктів та 
стартапів з подальшою їхнею комерціалізацією 
на вітчизняних і міжнародних ринках



Цінності

Проєктування майбутнього
ми — університет, який стрімко розвивається та 
завжди в тренді сучасних тенденцій світового 
освітньо-наукового простору. Ми готуємо 
спеціалістів, які будуть затребувані не лише 
сьогодні, а й через десятки років

Підвищення якості освіти
ми створюємо комфортні умови як для 
студентів, так і для викладачів університету: 
студентоцентрований підхід —  підтримка 
здобувача освіти і надання викладачу 
можливості розвиватися і вдосконалювати себе 

Виховання свідомої молоді
ми гартуємо справжніх лідерів, керівників 
промисловості, політичних, громадських та 
культурних діячів, які вже завтра творитимуть 
нову історію нашої країни

надійність у партнерських відносинах
ми відкриті до співпраці, готові до нових 
амбітних та сміливих проєктів. Запорізька 
політехніка — гарант не тільки якісної освіти, а 
й плідних партнерських відносин



Цінності

Орієнтація на професійність
висока якість освітніх та наукових послуг — 
основа діяльності університету. Викладачі та 
науковці Запорізької політехніки — це справжні 
професіонали своєї справи, які працюють у 
сфері своїх академічних і наукових інтересів та 
створюють власні успішні стартапи 



Вдосконалення себе та світу
ми — активний учасник процесів 
містопланування та містобудування. 
Багатогранність наших освітніх напрямів 
дозволяє студентам та працівникам університету 
брати участь у формуванні міста як сучасного 
індустріального центру




Поєднання інноваційності з традиціями
дуальна освіта, створення індустріального 
парку та відкритих лабораторій на базі 
університету, новий підхід до 
профорієнтаційної роботи, співпраця з 
компаніями, які працюють у сфері аеро-
космічних технологій — це не перспективне 
майбутнє, а сьогодення Запорізької політехніки



Досягнення університету

2020 Запорізька політехніка стала підписантом 
Великої Хартії Університетів

2021

за ініціативи Запорізької політехніки 
Запорізької торгово- промислової палати, 
Асоціації Підприємств Промислової 
Автоматизації України та групи 
запорізьких компаній створено кластер 
«ІАМ» («Інжиніринг — Автоматизація — 
Машинобудування»)

2021 створення спільного науково-дослідного 
інституту з університетом Шеньяна Лігун

2020

Запорізька політехніка є грандхолдером 
проєкту , один з напрямів  
роботи якого передбачає взаємодію 
консорціуму проєкту і кластеру ІАМ для 
подальшого розроблення програм 
навчання компетентностям Індустрії 4.0

WORK4CE



Досягнення університету

2022
українська команда з аеробіки разом із 
представницями Запорізької політехніки 
піднялися на  п’єдесталу 
на чемпіонаті світу

другу сходинку

2022
посіли  серед закладів вищої 
освіти України (єдині серед Запорзького 
регіону) у рейтингу 

32 місце

Scimago Institutions 
Rankings

2022
ми увійшли до ТОП-50 кращих 
університетів України за рейтингом

«U-Multirank – 2022 World University 
Rankings» 

2022
наш університет було обрано 
повноправним індивідуальним членом 
Асоціації європейських університетів 

2021
на базі університету створено одну з 
перших в Україні лабораторій штучного 
інтелекту



Твої можливості

Дуальна освіта — це форма освіти, яка 
дає можливість здобувати теоретичні 
знання в університеті, а практичні 
навички опановувати безпосередньо на 
підприємствах і установах за обраною 
професією. 

Під час навчання у Запорізькій політехніці 
студенти можуть взяти участь у пілотному проєкті 
з дуальної форми здобуття освіти.  





поєднувати навчання в університеті і 
отримувати досвід, що стане першим кроком 
омріяної кар’єри





одночасно отримувати стипендію і високу 
заробітну плату






отримувати теоретичні знання і опановувати 
новітні технології на сучасних виробництвах





жити яскравим студентським життям і водночас 
набувати досвіду управління персоналом





Це дає можливість: 







Твої можливості

Міжнародна академічна мобільність— 
можливість студентам та викладачам 
навчатись, викладати, стажуватись, 
проводити наукову діяльність в іншому 
навчальному закладі України чи світу. 

В рамках міжнародної академічної мобільності 
кожен має змогу навчатися, стажуватися та 
розвивати науковий потенціал в європейських 
університетах-партнерах.





Факультети університету

Транспортний 
факультет

Інженерно-
фізичний факультет

Гуманітарний 
факультет

Юридичний 
факультет

Факультет 
соціальних наук

Факультет 
будівництва, 

архітектури та дизайну

Факультет 
комп’ютерних наук і 

технологій

Факультет управління 
фізичною культурою та 

спортом

Електротехнічний 
факультет

Факультет 
радіоелектроніки 

та телекомунікацій

Факультет економіки 
та управління

Факультет 
міжнародного 

туризму та економіки

Машинобудівний 
факультет 

https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/tf.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/tf.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/if.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/if.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/gf.ppt
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/gf.ppt
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/uf.ppt
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/uf.ppt
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/sn.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/sn.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/bad.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/bad.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/bad.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/knt.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/knt.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/knt.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/ufks.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/ufks.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/ufks.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/etf.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/etf.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/rt.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/rt.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/rt.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/feu.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/feu.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/mte.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/mte.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/mte.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/mf.pptx
https://pk.zp.edu.ua/wp-content/uploads/2022/pres/mf.pptx


Студентське життя
Захоплюєшся футболом, гандболом, боксом, мрієш 
про нові досягнення в спортивній кар’єрі — у нас 
ти зможеш втілити мрії у реальність, бо ми 
найспортивнійший серед неспортивних 
університетів України.



І звісно позанавчальне життя. Співаєш, танцюєш, 
граєш на музичних інструментах, пишеш вірші, 
маєш акторські здібності? Можливо, ти 
захоплюєшся стендапом?

У нас ти зможеш розкрити свій талант, знайти 
нових друзів, втілити найамбітніші мрії.  



Facebook

Instagram

YouTube

Корисні посилання

Сайт Запорізької політехніки

Telegram

https://www.facebook.com/nuzaporizkapolitekhnika/
https://instagram.com/nuzp_official?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.youtube.com/channel/UC7eXHRZc0st-yxaMdugvwaA
https://zp.edu.ua/
https://t.me/nuzp_official

