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УСЯ КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРО УНІВЕРСИТЕТ



карта університету



Список аудиторій

П’ятий корпус

508-А ауд.підвал

520 – 529 ауд.2 пов.

530 – 534, 

538 – 539-А ауд.

3 пов.

540 – 549-А ауд.4 пов.

Четвертий корпус

185 – 198-Б ауд.підвал

285 – 299 ауд.1 пов.

385 – 398 ауд.2 пов.

483 – 498 ауд.3 пов.

Третій корпус

1 – 19 ауд.1 пов.

20 – 29 ауд.2 пов.

40 – 49 ауд.4 пов.

30 – 39 ауд.

50 – 58 ауд.

3 пов.

5 пов.

Головний корпус

1 – 10 ауд.підвал

125 – 183 ауд.1 пов.

214 – 284 ауд.2 пов.

320 – 381 ауд.3 пов.

302 – 316 ауд.

Другий корпус

102 – 117 ауд.1 пов.

201 – 218 ауд.2 пов.

3 пов.



ТВІЙ Навчальний рік 2022-2023

Чисельник/знаменник

Тижні в університеті чергуються за чисельником 
та знаменником.

Якщо у розкладі клітина поділена навпіл лінією, то 
предмет, що знаходиться над нею буде проходити 
за чисельником, а предмет, що нижче — за 
знаменником. 

Перший тиждень початку занять в навчальному 
році — чисельник, наступний — знаменник.

Календар першого семестру

1 семестр 26.09.22 – 01.01.23

зимові канікули 02.01.23 – 22.01.23

зимова сесія 23.01.23 – 05.02.23

зимові канікули 06.02.23 – 19.02.23

Розклад дзвінків

8:30 – 9:501 пара

10:05 – 11:252 пара

11:55 – 13:153 пара

13:25 – 14:454 пара

14:55 – 16:155 пара

16:45 – 18:056 пара

18:15 – 19:357 пара

19:45 – 21:058 пара



система оцінювання

Оцінювання в університеті відбувається за 100-
бальною шкалою. 

Під час навчання кожен студент накопичує 
бали, які не можуть відніматися.

відмінно

добре

добре

задовільно

задовільно

незадовільно зможливістю 
повторногоскладання

незадовільноз 
обов'язковим повторним
курсом

90-100

85-89

75-84

70-74

60-69

35-59

1-34



ТВІЙ ДЕКАНАТ

Транспортний факультет

Адреса: 245 ауд., головний корпус
Декан: Кузькін Олексій Феліксович
Телефон деканату: 063 040 02 28

Факультет управління фізичною культурою 

та спортом

Адреса: 392 ауд., IV корпус
Пані декан: Пущина Ірина Вікторівна
Телефон деканату: 063 040 02 11

Факультет комп’ютерних наук та 
технологій

Адреса: 362 ауд., головний корпус
Декан: Касьян Микола Миколайович
Телефон деканату: 063 040 02 15

Факультет міжнародного туризму та 
економіки

Адреса: 385 ауд., IV корпус
Пані декан: Васильєва Олена Олексіївна
Телефон деканату: 063 040 02 23



ТВІЙ ДЕКАНАТ

Гуманітарний факультет

Адреса: 273 ауд., головний корпус
Декан: Дєдков Микола Васильович
Телефон деканату: 063 040 02 38

Юридичний факультет

Адреса: 490-А ауд., IV корпус
Декан: Філей Юрій Володимирович
Телефон деканату: 063 040 02 07

Інженерно-фізичний факультет

Адреса: 345 ауд., головний корпус
Декан: Климов Олександр Володимирович
Телефон деканату: 063 040 02 29

Машинобудівний факультет

Адреса: 380 ауд., головний корпус
Декан: Глушко Василь Іванович
Телефон деканату: 063 040 02 30

Електротехнічний факультет

Адреса: 266 ауд., головний корпус
Декан: Антонов Микола Леонідович
Телефон деканату: 063 040 02 13



ТВІЙ ДЕКАНАТ

Факультет будівництва, архітектури та 
дизайну

Адреса: 374, 376 ауд., головний корпус
В.о. декана: Савченко Віра Олександрівна
Телефон деканату: 063 040 02 14

Факультет економіки та управління

Адреса: 278, 277-Б ауд., головний корпус
Декан: Корольков Владислав Васильович
Телефон деканату: 063 040 02 33

Адреса: 369 ауд., головний корпус
В.о. декана: Малий Олександр Юрійович
Телефон деканату: 063 040 02 39

Факультет радіоелектроніки та 
телекомунікацій

Факультет соціальних наук

Адреса: 491 ауд., IV корпус
В.о. декана: Гайворонська Таісія Олексіївна
Телефон деканату: 063 040 02 19



ФОРМИ НАВЧАННЯ

Змішана форма навчання — форма навчання, 
яка передбачає проведення лекцій онлайн, 
практичних та лабораторних занять — офлайн в 
аудиторіях. 

Дистанційне навчання — форма навчання, 
яка передбачає провдення лекційних та 
практичних занять онлайн та складання 
завдань через систему Moodle.

Moodle — платформа для навчання, яка надає викладачам, учням 
та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для 
комп'ютеризованого навчання, зокрема дистанційного.
Інструкція по роботі з Moodle.

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

Положення про дуальну форму здобуття освіти.

https://moodle.zp.edu.ua/pluginfile.php/16983/mod_resource/content/1/moodle.zp.edu.ua_manual_students.pdf
https://zp.edu.ua/uploads/dept_nm/Pol_pro_dualnu_formu_zdob_vo.pdf


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК

Індивідуальний графік — це можливість у 
зручний для студента час здобувати знання в 
нашому університеті. Студент може поєднувати 
навчання та роботу або під час навчання 
знаходитися за кордоном.

Декану ___________________        

ст. групи _________________

курсу ________________

________________ (ім’я та прізвище)


________________(телефон)  
________________ (e-mail)

ЗАЯВА

    У зв’язку з воєнним станом в Україні та необхідністю 
навчання в асинхронному режимі прошу надати можливість 
навчатись за індивідуальним графіком у ___ семестрі 2022/2023 
н.р. (на період з __________ по __________).  

    Дата                                                                             Підпис

1 крок — студент звертається до декана з 
заповненою заявою 

2 крок — декан розглядає заяву.

3 крок — у разі позитивного рішення декан

розробляє індивідуальний графік.



ЩО ТИ БУДЕШ ВИВЧАТИ

Вибіркові дисципліни— дисципліни, які студент 
обирає власноруч для вивчення у наступному 
навчальному році та формує індивідуальну 
траєкторію навчання. З урахуванням обраних 
дисциплін для кожного студента формується 
індивідуальний план навчання на наступний 
навчальний рік.

Вибіркові дисципліни включаються до індивідуального 
навчального плану з переліку дисциплін (та/або блоків 
навчальних дисциплін) вибіркової частини навчального плану 
підготовки здобувачів вищої освіти за певним освітнім 
ступенем, спеціальністю, освітньою програмою. Студент має 
право обрати будь-яку дисципліну з переліку.

Мета та характеристика освітньої програми, 
придатність випускників до працевлаштування 
та подальшого навчання, оцінювання, 
компетентності, програмні результати 
навчання та ресурсне забезпечення реалізації 
програми— усю інформацію можна знайти за 
кожною освітньою програмою у католозі.


Каталог освітніх програм

Каталог освітніх програм.






https://zp2022.zp.edu.ua/CatOP/EduProgs.php


стажування та навчання в 
провідних університетах світу

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

Контактна особа: Галина Табунщик

Пошта: galina.tabunshchik@gmail.com





З організаційних питань: Лариса Дуйко

Телефон: 096 553 40 49




mailto:galina.tabunshchik@gmail.com


СТИПЕНДІЇ

Стипендія Запорізької обласної ради та 
Запорізької обласної державної адміністрації 
призначається студентам-відмінникам другого 
і старших курсів закладу вищої освіти, які 
навчаються за денною формою навчання, за 
визначні успіхи в навчанні, у науковій роботі, у 
громадському житті закладу освіти і регіону.




Де: 368-А (головний корпус)



Академічні стипендії — стипендії, засновані 
Президентом України, Верховною Радою 
України, Кабінетом Міністрів України, 
ординарні (звичайні) академічні стипендії, 
стипендії у підвищеному розмірі. 

Де: 368-А (головний корпус)



Соціальні стипендії — стипендії, право на які 
мають студенти, які навчаються за державним 
замовленням за денною або дуальною 
формою здобуття освіти, не перебувають в 
академічній відпустці.

Де: 368-А (головний корпус)



Категорії для отримання соціальної стипендії. 
Документи для оформлення соціальних стипендій.

https://zp.edu.ua/?q=node/8919
https://zp.edu.ua/?q=node/9193


Твоє студентське життя

Ми найспортивнійший серед неспортивних 
університетів України.



Захоплюєшся футболом, гандболом, боксом, 
мрієш про нові досягнення в спортивній 
кар’єрі — у нас ти зможеш втілити мрії в 
реальність.





Студентський хаб — це місце зустрічі друзів, 
місце проведення ігор та конкурсів, місце, де 
можна відсвяткувати день народження та 
Новий рік, тематичні вечірки та цікаві зустрічі.

Студентський хаб функціонує як безкоштовне 
антикафе.



Де: 16-А (головний корпус)



Твоє студентське життя



Студентське самоврядування — організація, мета 
якої — дбати про реалізацію права студентів 
брати участь в управлінні університетом, 
знаходити та поширювати інформацію про цікаві 
можливості та допомагати студентам у 
самореалізації.



Де: 329 (головний корпус)



Твоє студентське життя

Брати участь в управлінні університетом, організовувати івенти, 
співпрацювати з молодіжними організаціями — це лише невелика 
частина твоїх можливостей!





Первинна профспілкова організація студентів, 
аспірантів та докторантів Запорізької 
політехніки — найпотужніша та найчисельніша 
студентська профспілкова організація в 
Запорізькій області.



Де: 368-А (головний корпус)



Твоє студентське життя

Консультування з питань стипендіального забезпечення, захист 
прав та інтересів студентів, організація поселення в грутожитки — 

з цим допоможе профком студентів.





корисні посилання

Facebook

Instagram

YouTube

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

