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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПрАТ «ПРИВАТНИЙ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
 

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» є 

недержавним вищим навчальним закладом, що здійснює освітню діяльність у 

сфері вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор 

філософії». Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 

було засновано у березні 1994 р. (свідоцтво про реєстрацію № 357Р, видане 

відділом реєстрації та єдиного реєстру Ленінської районної адміністрації 

Запорізької міської ради 22.03.1994р.), ліцензовано на право здійснення 

освітньої діяльності у відповідності до рішень Міжгалузевої акредитаційної 

комісії (протокол № 12 від 30.06.1994 р., наказ Міністерства освіти України 

№ 229 від 13.07.94 року). Наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2016 

року № 1441л інститут отримав нову (безстрокову) Ліцензію. 

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій має два 

структурні підрозділи: 

- Криворізький відокремлений підрозділ (м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська область); 

- Структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій» 

На сьогодні в ЗІЕІТ на рівнях вищої освіти здійснюється підготовка 

молодших спеціалістів, бакалаврів,  магістрів за такими спеціальностями: 
№ Шифр та назва 

галузі знань 

Код та назва спеціальності Освітній ступінь 

1  03 Гуманітарні 

науки 

035 Філологія бакалавр,  

магістр 

2 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка молодший спеціаліст, 

бакалавр,  

магістр 

3 07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування молодший спеціаліст, 

бакалавр,  

магістр 

4 072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

молодший спеціаліст, 

бакалавр,  

магістр 

5 073 Менеджмент бакалавр,  

магістр 

6 075 Маркетинг молодший спеціаліст, 

бакалавр,  

магістр 

7 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

молодший спеціаліст, 

бакалавр,  

магістр 

8 08 Право 081  Право бакалавр 



9 12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

молодший спеціаліст, 

бакалавр,  

магістр 

10 122 Комп’ютерні науки бакалавр 

11 123 Комп’ютерна інженерія  молодший спеціаліст, 

бакалавр,  

магістр 

12 19 Архітектура та 

будівництво 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

бакалавр,  

магістр 

13 24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм молодший спеціаліст, 

бакалавр 

14 28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

бакалавр,  

магістр 

15 29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні економічні 

відносини 

бакалавр,  

магістр 

Освітньо-науковий ступінь 

1 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка Доктор філософії 

2 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент Доктор філософії 

3 10 Природничі 

науки 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

Доктор філософії 

 

Ліцензовано підготовку фахового молодшого бакалавра за усіма 

спеціальностями Структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій». 

У квітні 2021 році ОП Право зі спеціальність 081 Право  першого 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти – за рішенням НАЗЯВО (Протокол від 

27 квітня 2021 р., № 7 (50)) умовно акредитовано. 

Цілі всіх освітніх програм відповідають Місії ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 

(https://www.zieit.edu.ua/pdf/statut/Conception.pdf), яка  полягає у забезпеченні 

єдності інтелектуальної, соціальної та освітньої функцій. Вона реалізується  

через формування інтелектуальних здібностей та розуміння 

фундаментальних цінностей цивілізацій і людства шляхом побудови освітніх 

програм, що мають включати освітню і соціальну складові. Узгоджуються із 

Концепцією освітньої діяльності Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій, яка передбачає: 

 - розвиток особистості та професійне зростання учасників освітнього 

процесу, формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність 

випускників на ринку праці в Україні та світі; 

- побудову освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до 

рівнів Національної рамки кваліфікацій та стандартів вищої освіти; 

-  виховання патріотично налаштованих особистостей с сучасними 

європейськими цінностями, здатних до креативного мислення, інноваційних 

дій та демократичної поведінки;  



-  впровадження у всі сфери діяльності Інституту новітніх 

інформаційних технологій та програмного забезпечення, інтеграція Інституту 

у вітчизняний та світовий інформаційний простір; 

- створення умов для навчання і професійного розвитку громадян 

упродовж життя, підвищення ефективності взаємодії між системою освіти і 

ринком праці; 

- збереження високого духу академічного волевиявлення, партнерства, 

корпоративної етики. 

Навчальний процес забезпечують 10 кафедр та 6 предметних комісій. 

Професорсько-викладацький склад інституту налічує 94 викладача з них: 

15% - доктори наук, професори,  46% - кандидати наук, доценти. 

Наукова діяльність є невід’ємною складовою діяльності інституту, яка 

забезпечує зростання його іміджу та сприяє підвищенню рейтингу ЗІЄІТ 

серед вищих навчальних закладів України. НПП беруть активну участь у 

Міжнародних конференціях, що відображається у звітах викладачів.  

Навчання, викладання та наукові дослідження в межах ОП, пов’язані з 

інтернаціоналізацією діяльності ЗВО, здійснюються завдяки можливості 

відвідування лекцій та семінарів, які проводяться науковцями закордонних 

закладів вищої освіти, з якими укладені угоди про наукову співпрацю. В 

межах співробітництва зі Службою Старших Експертів (Senior Experten 

Service (SES) Федерального Міністерства торгові та розвитку ФРГ, в рамках 

проекту UA-SAPINSTI/71862091, в вересні 2018 року відбулося навчання  

викладів і студентів інституту у експерта SES Клауса Румера, про що 

отримали Certtificate  of Attendance “Innovation management, international 

cooperation, enterpreneurship, economy  features and information society” // SES 

(senior experten service) Dr.-Ing.  Klaus Rumer// Zaporizhzhya 10-29 September 

2018. 

Науково-дослідна робота студентів у Запорізькому інституті економіки 

та інформаційних технологій є однією з найважливіших форм навчально-

виховного процесу. Наукова лабораторія, щорічні студентські наукові 

конференції, міжнародні науково-практичні семінари, олімпіади, конкурси, 

круглі столи – спрямовані на залучення студентів до активної наукової 

діяльності. Результати спільних прикладних досліджень професорсько-

викладацького складу та студентів відображаються у роботі академічного 

технологічного бізнес-інкубатора створеного в інституті у 2011 році.  

У Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій 

щорічно проводиться студентська наукова конференція. Дослідницька робота 

сприяє творчій реалізації отриманих в інституті знань, умінь і навичок. 

Залучення до науково-дослідної роботи студентів ЗІЕІТ дозволяє 

використовувати їх потенціал для вирішення актуальних проблем в різних 

галузях науки і техніки. Щорічна студентська конференція підводить 

підсумки наукових досягнень студентів інституту. Робота конференції 

проводиться в формі пленарного та секційних засідань. Основні напрямки 

роботи конференції: 

• Економіка і підприємництво 



• Менеджмент і адміністрування 

• Інформатика та обчислювальна техніка 

• Гуманітарні науки 

Чисельність фахових публікацій за 2020-2021 р.р. складає понад 140 

статей, 5 монографії і навчальних посібників. За 2020-2021 р.р. захищено 1 

докторську дисертацію (Михайлик Денис Павлович, спец. 08.00.04) та НПП 

отримали вчене звання доцента (Оглобліна В.О., Власенко Л.В., Бублей Г.А.).  

Результати наукової діяльності науково-педагогічних працівників 

інституту публікуються в українських та зарубіжних фахових та 

індексованих виданнях та у загальноінститутському збірнику наукових 

праць.  

В Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій 

налагоджена система підвищення професійної і педагогічної майстерності 

викладачів, яка забезпечує зростання педагогічної кваліфікації на рівні 

сучасних вимог. Підготовка викладачів вищої кваліфікації виконується 

шляхом направлення в аспірантуру та докторантуру, а також прикріплення 

здобувачів до провідних вчених. Професійна освіта і підвищення кваліфікації 

НПП є одним з важливих завдань ЗВО та випускових кафедр. Підвищення 

кваліфікації є обов’язковою умовою обрання на посаду за конкурсом чи 

укладання трудового договору з НПП. ЗВО має налагоджену систему 

професійного розвитку НПП. НПП  мають змогу підвищувати рівень 

професійності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації та 

закордонних стажувань. З 2020 р. пройшли підвищення кваліфікації за 

кордоном професор Швець Д.Є., доцент Оглобліна В.О., професор  

(Республика Польща),  професор Туровцев Г.В. (Великобританія), доцент 

Шимкевич К.О. (Краків Польша). 2020-2021 н.р. -  доцент Шимкевич К.О. 

(Certificate of scientific and pedagogical internship at the Faculty of Political 

Sciences, University of Zagreb from 12th October to 22d November 2020. Zagreb, 

Vukovar, Croatia), доцент Власенко Л.В. (Сертифікат № HR 9324 від 02.10. 

2020 Университет Пула  Хорватия, Каторлический університет Польша, 

Центр стратегічних іноваций та прогресивного управління Україна) 

 

Таблиця 1.1 Загальна характеристика 

ПрАТ «Приватного вищого навчального закладу «Запорізький інститут 

економіки та інформаційних технологій» 

на 10.09.2020 р. 

№ 

п/п 
Показники діяльності 

Кількісні параметри 

Денна (очна) 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1 

 

Ліцензований обсяг вищого навчального закладу 

(осіб) 
2027 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

- молодший спеціаліст (осіб) 565 

- бакалавр (осіб) 1044 



№ 

п/п 

Показники діяльності Кількісні параметри 

- магістр (осіб) 390 

- доктор філософії 28 

2 Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 1011 

- молодший спеціаліст (осіб) 194 38 

- бакалавр (осіб) 237 212 

- магістр (осіб) 186 131 

- доктор філософії 13 - 

3 Кількість навчальних груп (одиниць) 87 64 

4 Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців (одиниць) 
38 

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

- молодший спеціаліст (одиниць) 8 

- бакалавр (одиниць) 15 

- магістр (осіб) 12 

- доктор філософії 3 

5 Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), 

(одиниць) 
12 

з них випускових (одиниць): 10 

6 Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 4 

7 Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 4491,8 

з них:  

- власні (кв. м) 4351,8 

- орендовані (кв. м) 140 

8 Навчальні площі, які здаються вищим навчальним 

закладом в оренду (кв. м) 
- 

9 Інше - 

 

2. КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ 

Форми і методи профорієнтаційної роботи 

 Проблема пошуку абітурієнтів не нова, але в умовах сьогодення вона 

набула особливого значення. У сучасній Україні Запорізький інститут 

економіки та інформаційних технологій - один з перших вищих навчальних 

закладів, що стали на шлях цілеспрямованої підготовки потенційних 

абітурієнтів. У інституті створено систему профорієнтаційної роботи, 

розроблений план заходів цілеспрямованої підготовки потенційних 

абітурієнтів. Ці завдання покладено, в першу чергу, на факультет 

довузівської підготовки. Факультет довузівської підготовки створено у 1996 

році. Він працює за такими напрямами: 

1. Програма «Підтримка обдарованої молоді», яка включає в себе: 

- дні відкритих дверей за напрямами (спеціальностями); 

- дні відкритих дверей для майбутніх медалістів; 

- профільні дні відкритих дверей (для кожної школи окремо, за 

профілем школи); 

- предметні олімпіади з математики, інформатики, іноземних мов, 

історії України, географії та економіки; 



- навчально-відбірковий конкурс «Сертифікат»; 

2. Програма «Обдаровані діти села», яка має за мету виявлення 

обдарованих випускників сільських шкіл і забезпечення їм рівних 

можливостей з випускниками міських шкіл для отримання вищої освіти в 

Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій. Програма 

включає: 

- предметні олімпіади для випускників сільських шкіл з математики, 

іноземної мови, історії України у кожному регіоні Запорізької області 

окремо; 

- дні відкритих дверей за напрямами вузу для випускників шкіл 

Запорізької області; 

3. Програма «Тестування», яка включає в себе: 

- діагностичне тестування; 

- пробне тестування; 

- курси з підготовки до зовнішнього незалежного тестування; 

- реєстрація абітурієнтів на пробне тестування та основну сесію 

зовнішнього незалежного тестування. 

4. Програма «Шкільне наукове товариство»: 

- проведення науково-пошукових читань в школах-учасницях 

Наукового товариства; 

- проведення «Дня науки» для учнів шкіл співробітництва, коледжу 

та ліцею ЕІТ; 

- проведення інтелектуального квесту для учнів 9-х класів шкіл міста 

та області; 

- проведення традиційних наукових «Хортицьких читань» для учнів 

середніх  шкіл сумісно зі студентами та молодими науковцями інституту. 

Окрім того, для формування контингенту студентів у Запорізькому 

інституті економіки та інформаційних технологій використовуються наступні 

форми та методи: 

- професійна інформація – реклама на телебаченні «Новий», «ТВ-5»; 

Сіті-лайти;  на радіо «Шансон», «Kiss fm», «Хіт fm», «Сільпо»; в газетах 

«МІГ», «Мрія», «Теленеделя», «Телескоп», «Улица спортивная», «Улица 

Заречная», «Свій», «Індустріальне Запоріжжя»; розміщення реклами на сайті 

навчального закладу (https://www.zieit.edu.ua/), випуск буклетів, розповсюдження 

інформативних оголошень; 

- формування з числа студентів інституту групи менеджерів з метою 

залучення випускників 11-х класів до навчання в ЗІЕІТ; 

- участь у щорічній міжрегіональній спеціалізованій виставці освіти 

«Абітурієнт»; 

- інформація про життя інституту, свята та заходи у відеороликах. 

Щорічно Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 

надає гранти, що покривають до 100% вартості навчання в інституті за 

програмою бакалавра призерам та переможцям предметних олімпіад 

інституту; призерам та переможцям обласних, всеукраїнських олімпіад, 

конкурсів науково-дослідницьких робіт МАН; учням ліцею, профільних шкіл 
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та шкіл співробітництва, які нагороджені золотими та срібними медалями, 

призерам та переможцям заходів у рамках програми «Обдаровані діти села», 

переможцям конкурсу «Сертифікат», за високі досягнення в спорті; 

переможцям конкурсу «Бал майбутніх медалістів», тощо. Загалом, в інституті 

навчається близько 30 % студентів, які мають грант, що повністю або 

частково покриває вартість навчання. 

 

 

Формування контингенту студентів 

Формування контингенту студентів Запорізького інституту економіки 

та інформаційних технологій здійснюється згідно з Умовами прийому до 

вищих навчальних закладів України з урахуванням специфіки його статусу. 

Відбіркова комісія інституту працює в умовах демократичності, гласності, 

прозорості, відкритості. Завдяки многорічної співпраці з центром якості 

освіти в ЗІЕІТ створено Консультаційний центр та центр пробного та 

діагностичного тестування. Вся інформація про хід прийому документів 

подається на інформаційному стенді приймальної комісії, який щоденно 

оновлюється. На сайті https://www.zieit.edu.ua/ розміщено інформацію про 

правила прийому та перелік необхідних документів, розклад вступних 

випробувань, вартість навчання, програми вступних випробувань, критерії 

оцінювання тощо. На весь час роботи відбіркової комісії працює телефон 

«Гаряча лінія» з питань вступу до навчального закладу. Відбіркова комісія 

проводить консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш 

відповідала здібностям, нахилам і підготовці вступника.  

У формуванні контингенту студентів значну роль відіграють 

інтеграційні зв’язки із загальноосвітніми навчальними закладами Запоріжжя 

та області. На сьогоднішній час укладено 77 таких угод про співпрацю, а 

також 7 із районними відділами освіти.  

Серед позитивних факторів можна назвати зростання кількості 

медалістів, що вступають до ЗІЕІТ, високий відсоток першокурсників, які 

мають високий середній бал атестата та сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання. Серед них є переможці Всеукраїнських, обласних 

та районних олімпіад із математики, іноземної мови, дипломанти, переможці 

та учасники конкурсів МАН та інших конкурсів із предметів конкурсного 

циклу. Близько 34% студентів інституту – з високими середніми балами 

атестатів, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, медалісти, 

переможці олімпіад. Переможці олімпіад та інших курсів мають можливість 

отримання грантів на навчання, а також навчатися на безоплатній основі. 

Щорічно в інституті для вступаючих до магістратури проводиться 

конкурс «Магістр», переможці та призери якого отримують право навчатися 

в магістратурі безкоштовно або з значними знижками. 

Для збереження контингенту студентів проводяться заходи: 

- студентам, які не мешкають у м. Запоріжжя, надаються місця у 

гуртожитках, автобуси; 

- вивчаються матеріальні і побутові умови життя студентів; 
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- питання адаптації студентів щороку заслуховується на засіданні Вченої 

ради інституту та Коордінаціної ради; 

- в інституті налагоджена система контролю за відвідуванням занять та 

відпрацювання пропусків. 

Особливий вплив на зменшення втрат контингенту має студентська 

рада та методична рада кураторів академічних груп, курсів та 

спеціальностей. 

В своїй діяльності інститут керується основними завданнями та 

перспективами розвитку навчально-виховного процесу викладених у 

Концепції, Законами України  «Про вищу освіту» N 1556-VII (1556-18) від 

01.07.2014, Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 

«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження 

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», наказом 

Міністерства освіти і науки України від № 1377 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. № 692 «Про 

внесення змін до Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах та Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», 

Статутом Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій. 

Організація навчального процесу, самостійної роботи студентів, 

контроль знань, порядок проведення практик, оформлення та видання 

навчально-методичних розробок проводиться відповідно до нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України, що регламентують 

навчальний процес. 

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 

дотримується законодавчих і нормативних вимог щодо прийому студентів на 

навчання. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ У 2021 Р. 

Вченою радою ЗІЕІТ 28 грудня 2020 року протокол № 5 були 

затверджені Правила прийому до ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» в 2021 році 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508. Зміни до Правил 

прийому до ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» були затверджені Вченою радою ЗІЕІТ 25 

червням 2021 року протоколом № 12. Зміни до Правил прийому до ПрАТ 

«ПВНЗ «ЗІЕІТ» були затверджені  Вченою радою ЗІЕІТ 13 жовтня 2021 року 

протоколом № 4. 

Приймальною комісією були розроблені та затверджені: 

 Положення про Приймальну комісію; 

http://osvita.ua/legislation/law/2235


 Склад Приймальної комісії; 

 Графік роботи Приймальної комісії; 

 План роботи Приймальної комісії; 

 Положення про фахову комісію; 

 Положення про апеляційну комісію; 

 Положення про предметну комісію; 

 Положення про проведення вступної співбесіди; 

 Розклад вступних випробувань на денну, заочну та дистанційну 

форми навчання.  

Для ознайомлення абітурієнтів з порядком прийому до ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» 

була проведена наступна робота: 

 підготовлені правила прийому та вимоги до вступників на всі 

спеціальності; 

 правила прийому, порядок прийому, нормативні та офіційні 

документі, а також інша необхідна інформація щодо вступу 

розміщена на офіційному сайті інституту www.zieit.edu.ua (розділ 

«Абітурієнту») та на стендах приймальної комісії; 

 інформація з питань вступу надавалася співробітниками 

приймальної комісії за телефоном, електронною поштою, а також 

особисто абітурієнтам та їх батькам. 

В 2021 році до інституту було подано 543 заяв від абітурієнтів: 

 на денну форму навчання – 430 заяв; 

 на заочну форму навчання – 99 заяв. 

 на дистанційну форму навчання  – 14 заяв. 

Було зараховано до інституту на денну форму навчання – 106 студентів, з 

них: 

 на ступінь бакалавра (на основі ПЗСО)  – 68 осіб; 

 на ступінь бакалавра (зі скороченим терміном навчання) –18 

осіб; 

 на ступінь бакалавра (з нормативним терміном навчання) – 1 

особа;  

 на ступінь магістра – 20 осіб; 

 на ступінь доктор філософії – 3 особи. 

Табл. 1  Зарахування на денну форму навчання на всі рівні підготовки.  

Бакалавр (на основі ПЗСО) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Денна форма навчання 
Денна форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  

035.041 (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

7 
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05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економічна кібернетика 0 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
4 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 6 

07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг Маркетинг 4 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

1 

08 Право 081 Право Право 8 

12 
Інформаціні 

технології 
121 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
15 

12 
Інформаціні 

технології 
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 4 

19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівницво та цивільна 

інженерія 

Будівницво та цивільна 

інженерія 
1 

24 
Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 8 

28 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
3 

29 
Міжнародні 

відносини 
292 

Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 
6 

 

Бакалавр (зі  скороченим терміном навчання, на 2 курс) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Денна форма 

навчання 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економічна кібернетика 2 

07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг Маркетинг 1 

12 
Інформаціні 

технології 
121 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
6 

 

Бакалавр (зі  скороченим терміном навчання, на 3 курс) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Денна форма 

навчання 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
2 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

2 



08 Право 081 Право Право 1 

12 
Інформаціні 

технології 
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 3 

24 
Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 1 

 

Магістр  

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Денна форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  

035.041 (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 
перша - англійська 

5 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Управління 

інноваційною діяльністю 
1 

12 
Інформаціні 

технології 
121 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
6 

12 
Інформаціні 

технології 
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 3 

28 
Публічне управління 

та адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
3 

29 
Міжнародні 

відносини 
292 

Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 
2 

 

Доктор філософії 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Денна форма 

навчання 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 2 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 1 

Було зараховано до ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» на заочну форму навчання –59 

студенти, з них: 

 на ступінь бакалавра (на основі ПЗСО) –9 осіб; 

 на ступінь бакалавра (зі скороченим терміном навчання) – 11 

особи;  

 на ступінь бакалавра (з нормативним терміном навчання) – 4 

особи (в т.ч. і друга вища освіта);  

 на ступінь магістра – 35 особа; 

Табл. 2  Зарахування на заочну форму навчання на всі рівні підготовки.  

Бакалавр (на основі ПЗСО) 



Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  

035.041 (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

1 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економічна кібернетика 1 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
1 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 1 

12 
Інформаціні 

технології 
121 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
3 

12 
Інформаціні 

технології 
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 1 

 

Бакалавр (зі  скороченим терміном навчання, на 2 курс) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  

035.041 (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

1 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економічна кібернетика 1 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 1 

12 
Інформаціні 

технології 
121 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
1 

 

Бакалавр (зі  скороченим терміном навчання, на 3 курс) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
2 

07 
Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг Маркетинг 1 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

1 

19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівницво та цивільна 

інженерія 

Будівницво та цивільна 

інженерія 
1 



24 
Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 1 

 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 роки)* 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

08 Право 081 Право Право 1 

19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівницво та цивільна 

інженерія 

Будівницво та цивільна 

інженерія 
3 

- в т.ч. друга вища освіта 

Магістр  

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  

035.041 (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

4 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 
4 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

2 

12 
Інформаціні 
технології 

121 
Інженерія програмного 
забезпечення 

Інженерія програмного 
забезпечення 

4 

12 
Інформаціні 

технології 
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 1 

28 
Публічне управління 

та адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 

Публічне управління та 

адміністрування 
17 

29 
Міжнародні 
відносини 

292 
Міжнародні економічні 
відносини 

Міжнародні економічні 
відносини 

2 

В 2020 році до ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» було подано 54 заяви на заочну форму 

навчання від іноземних громадян:  

 Азербайджан –3 особи; 

 Грузія – 50 осіб.  

 Росія – 1 особа 

 

Було зараховано до ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» на заочну форму навчання –11 

студента, що є іноземними громадянами, з них: 

 на ступінь бакалавра (на основі ПЗСО) –9 осіб; 



 на ступінь бакалавра (з нормативним терміном навчання) – 1 

особа;   

 на ступінь магістра – 1 осіб 

 

Табл. 3  Зарахування іноземних громадян на заочну форму навчання на всі 

рівні підготовки.  

 

Бакалавр (на основі ПЗСО) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) 
Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна 

форма 

навчання 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 7 

29 
Міжнародні 

відносини 
292 

Міжнародні економічні 

відносини 

Міжнародні економічні 

відносини 
2 

 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 роки) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент Менеджмент 1 

 

Магістр  

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

Управління 

інноваційною діяльністю 
1 

 

Було зараховано до ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» на дистанційну форму навчання –6 

студентів, з них: 

 на ступінь бакалавра (на основі ПЗСО) – 4 особи; 

 на ступінь бакалавра (зі скороченим терміном навчання) – 2 

особи;  

Табл. 4  Зарахування на дистанційну форму навчання на всі рівні підготовки.  

Бакалавр (на основі ПЗСО) 



Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) 
Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Дистанційна 

форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  

035.041 (Германські 

мови та літератури 
(переклад включно), 

перша - англійська 

1 

12 
Інформаціні 

технології 
121 

Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного 

забезпечення 
2 

12 
Інформаціні 

технології 
123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія 1 

 

Бакалавр (зі  скороченим терміном навчання, на 2 курс) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія  

035.041 (Германські 

мови та літератури 

(переклад включно), 

перша - англійська 

1 

 

Бакалавр (зі  скороченим терміном навчання, на 3 курс) 

Галузь знань 
Спеціальність (напрям 

підготовки) Спеціалізація (освітня 

програма) 

Кількість 

зарахованих 

осіб 

Код Назва Код Назва 
Заочна форма 

навчання 

24 
Сфера 

обслуговування 
242 Туризм Туризм 1 

 

ВИСНОВКИ 

В 2021 році географія вступників ЗІЕІТ значно розширилась. Вона включає в 

себе не тільки м. Запоріжжя та Запорізьку область, а також країни близького 

та дальнього зарубіжжя.  

Найбільшої популярності серед абітурієнтів ЗІЕІТ набули спеціальності 

«Філологія»,  «Інженерія програмного забезпечення», «Публічне управління 

та адміністрування». 

Вступні іспити проходили відповідно розкладу, який був затверджений 

ректором ЗІЕІТ.  

В ході вступних іспитів від абітурієнтів не надійшло жодної апеляції 

стосовно результатів вступних іспитів.  

 



4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТАМИ ПРАКТИК 

Відповідно до графіка навчального процесу на 2021/2022 навчальний рік 

та згідно наказів від 31.08.2021 р. №№ 06.1-93, 06.2-28-1, з 01.09.2021 р. по 

25.09.2021 р. студенти денної та заочної форми навчання 2-го курсу 

магістратури проходили переддипломну практику. Усі бази практики 

відповідають напрямкам спеціальностей, за якими навчаються магістранти. 

Загалом переддипломну практику пройшло 17 магістрантів денної 

форми навчання та 26 магістрантів заочної форми навчання. 

Серед магістрантів денної форми навчання третина проходили 

переддипломну практику на базі ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ». Решта 12 магістрантів 

успішно пройшли переддипломну практику на базі Навчального центру 

«Universe Academy», ТОВ «Статус Авто», ТОВ «БМ Інвест Групп» та АТ КБ 

«ПриватБанк», з якими укладені довгострокові угоди про співробітництво; на 

Приватному акціонерному товаристві «Електрометалургійний завод 

«Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», в Страховій компанії «Княжа»,  в 

Саксаганській районній у м. Кривий Ріг Раді, на ТОВ «IVCHKIEV», ТОВ 

«Комп’ютулс», ТОВ «Голден Лінкс», ФОП «Ушеніна М.О.» та ін., де 

магістранти неодноразово проходили різні види практик впродовж навчання 

на бакалавріаті. 

Магістранти заочної форми навчання переважно проходили 

переддипломну практику відповідно до напрямків своїх спеціальностей на 

місцях власного працевлаштування чи на підприємствах великого, середнього 

і малого бізнесу м. Запоріжжя, м. Кривий Ріг, Запорізької та 

Дніпропетровської областей, а також за межами України. Основними базами 

практик виступили Головне управління статистики у Запорізькій області, ПАТ 

«Запоріжсталь», ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, відділ культури 

Енергодарської міської ради, Саксаганська районна у м. Кривий Ріг Рада, ТОВ 

«Оріхівський завод сільськогосподарських машин «Агротех», ТОВ «НВП 

«Систем-автоматика», ДУ «ТМО МВС України по Запорізькій області», ТОВ 

«ЦМВ «МАЛАХІТ», КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної 

допомоги Запорізької міської ради», WizzAir Hungary LTD, ТОВ «Espressio 

friends cafe» та ін. 

Програму практики було виконано усіма студентами. Звіти з практики 

були надані та захищені на відповідних кафедрах в установлений двотижневий 

термін. 

 

5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ІНСТИТУТУ 

Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки 

та інформаційних технологій» має сучасну матеріально-технічну базу -  

власний навчальний корпус за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-б, 

договір купівлі-продажу, реєстраційне посвідчення від 20.05.1998 року, акт 

державної технічної комісії про прийняття  в експлуатацію закінченого 

будівництвом об’єкта  від 28.02.2004 року. Площа приміщень навчального 



корпусу, згідно  акту державної технічної комісії про прийняття  в 

експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, становить 4351,8 м2.  

         Інститут має достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси, а 

також навчально-методичне забезпечення для реалізації освітніх програм, 

що гарантує досягнення її цілей та програмних результатів навчання.  

         Фінансування освітніх програм є достатнім і здійснюється за рахунок 

коштів інституту та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг 

фінансових, матеріально-технічних ресурсів, визначається щороку з 

урахуванням можливостей бюджету інституту. 

  На належному рівні організоване інформаційне забезпечення 

освітнього процесу. Функціонує наукова бібліотека інституту, електронна 

бібліотека,  читальний зал з доступом до мережі Інтернет. Освітній процес 

забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на 

паперових та електронних носіях. Освітній процес забезпечений на 100 % 

навчально-методичними комплексами, які включать навчальні програми, 

робочі навчальні програми, силабуси навчальних дисциплін, курси лекцій, 

плани практичних, семінарських занять, питання до поточного та 

підсумкового контролю, самостійної роботи, пакети ККР, що сприяє 

досягненню цілей, завдань, програмних результатів навчання. 

Для виконання освітньої програми та ефективної організації 

лекційних, практичних і семінарських занять використовується сучасне 

навчальне та технічне обладнання, навчальні аудиторії, спеціалізовані 

кабінети і лабораторії, спеціалізовані комп’ютерні класи, обладнанні 

виходом до мережі INTERNET. Лабораторії обладнані сучасною 

комп’ютерною та мультимедійною технікою, яка забезпечує використання 

інформаційних технологій.  В освітньому процесі активно використовуються 

відеопрезентації, читання лекцій із залученням мультимедійного обладнання. 

Для реалізації сучасних технологій вивчення іноземних мов обладнана  відео-

аудіо лабораторіїя. Відео (https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-

atestatsiia/ZIEIT_mb.mp4 

В умовах пандемії на короновірус забезпечення  безпечності освітнього 

середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти набуває особливого 

значення. ЗІЕІТ розпочав навчальний рік з обов’язковим урахуванням 

рекомендацій МОН, МОЗ та Головного державного санітарного лікаря щодо 

організації освітнього процесу в умовах пандемії. З дотриманням основних 

вимог та обмежень, забезпечуємо нашим студентам особливі умови, 

починаючи від регулярно оброблюваного антисептиками корпоративного 

транспорту і санітарно-гігієнічних умов і закінчуючи регулярною дворазової 

антивірусної обробкою і ультрафіолетовим опроміненням приміщень. 

    Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів 

вищої освіти забезпечується системою заходів щодо охорони праці, 

дотримання техніки безпеки, санітарних норм та правил, а також правил проти 

пожежної безпеки. Безпечність перебування на території забезпечується також 

налагодженою системою охорони порядку.  

Основним механізмом забезпечення психічного здоров’я здобувачів освіти 

https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/ZIEIT_mb.mp4
https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/ZIEIT_mb.mp4


та науково-педагогічних працівників є створення в інституті відповідної 

атмосфери, яка, серед іншого, визначена дотриманням Хартієї  взаємовідносин 

https://www.zieit.edu.ua/?page_id=182  та робота психологічної служби 

(https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2016stpps.pdf)  

 Проводяться регулярні та різноманітні заходи щодо пропаганди та 

розвитку здорового способу життя, як серед студентів, так і серед 

співробітників ЗІЕІТ. 

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особам з 

особливими освітніми потребами таким чином, щоб вони мали можливість 

повноцінно соціалізуватися та результативно навчатися. Інститут готовий 

надати психолого-педагогічну консультацію та тимчасовий супровід тьютора 

для налагодження взаємин із викладачами та іншим здобувачами вищої освіти 

на ОП за потреби. Діє Порядок організації інклюзивного навчання у 

Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій 

https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2020stp56.pdf  

 

ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

КАБІНЕТІВ 

ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій» має обладнані навчальні аудиторії, приміщення для навчально-

педагогічного персоналу, лабораторії, бібліотеку, що забезпечує повне 

задоволення потреб студентів та викладачів щодо якості проведення 

навчального процесу. 

Для ефективної організації лекційних, практичних та семінарських 

занять використовується сучасне навчальне та технічне обладнання, 

навчальні аудиторії, спеціалізовані кабінети і лабораторії, спеціалізовані 

комп’ютерні класи, обладнанні виходом до мережі INTERNET. Лабораторії 

обладнані сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою, яка 

забезпечує використання інформаційних технологій, зокрема: 

1) традиційний графопроектор (проектор); 

2) РК-панель у поєднанні з проектором; 

3) мультимедіа-проектор; 

4) демонстраційні монітори з пристроями сполучення з комп’ютерною 

та відеотехнікою.  

Для проведення занять студентів використовують  5 комп’ютерних 

класів на 84 робочих місця. Всі робочі місця з комп’ютерами об’єднані у 

локальну мережу, яка підключена до INTERNET. Високошвидкісний обмін 

даними забезпечує сучасне мережне обладнання, виділена лінія та 

супутниковий канал SpaceGate. Для реалізації сучасних технологій вивчення 

іноземних мов обладнанні 2 відео-аудіо лабораторії на 48 місць.  

У 2021 р. було придбано нове комп’ютерне обладнання, а саме Intel 

Celeron N4120/8GB RAM/ 200GB SSD, 2021р. - 15 одиниць для Лабораторії 

безпровідних технологій. 

Використання таких сучасних засобів навчання у підготовці фахівців,  

як комп’ютерних класів з новітньою технікою, аудиторій з презентаційним 

https://www.zieit.edu.ua/?page_id=182
https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2016stpps.pdf
https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2020stp56.pdf


обладнанням, електронних дошок, власної електронної бібліотеки з 

матеріалами навчальних курсів, тощо, сприяє більш якісному засвоєнню 

матеріалу студентами.  

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками 

здійснює бібліотека з загальним фондом навчально-освітньої літератури 

понад 22 тисячі примірників, більшість яких українською мовою. Крім того, 

інститут має електронну бібліотеку, яка налічує понад 40 000 одиниць. 

Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі, яка 

знаходиться у вільному доступі студентів. Бібліотека має читальний зал на 60 

місць. Читальний зал бібліотеки обладнаний копіювальною технікою 

(TOSHIBA–T160 – 2 шт., TOSHIBA–T165 – 4 шт.), сканерами (CANON LIDE 

200, FVISION AV122), комп’ютерами, які мають доступ в інтернет.  

Для зручності студентів на третьому поверху навчального корпусу 

розташований центр друку, де студенти самостійно опрацьовують матеріал 

та друкують. У центрі друку – 8 комп’ютерів, 3 принтери (НР3005).    

  

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ 

КОМП’ЮТЕРНИМИ РОБОЧИМИ МІСЦЯМИ,   

МУЛЬТИМЕДІЙНИМ ОБЛАДНАННЯМ 

Інформаційна інфраструктура ЗІЕІТ являє собою єдину інформаційну 

мережу, яка нараховує  267 комп’ютерів різної конфігурації та призначення. Із 

них у адміністративному секторі задіяні близько 30 комп'ютери, які 

використовуються працівниками бухгалтерії, відділу кадрів, канцелярії, тощо.  

Функціональність всіх комп’ютерів  забезпечується Центром інформаційних 

технологій інституту.  При максимальній чисельності студентів денної та 

заочної форм навчання відповідно до ліцензованого обсягу 3986 осіб, при 

користувані комп’ютерними лабораторіями у дві зміни, кількість робочих 

комп’ютерних місць на 100 осіб ліцензованого обсягу становить 12,4, що 

відповідає нормативам. А при розрахунку кількості комп’ютерів на реальний 

контингент студентів – 1011 осіб всіх рівнів, курсів та форм навчання 

навчання, кількість робочих комп’ютерних місць на 100 осіб становить 24.  

Всі лабораторії інституту обладнані сучасною комп’ютерною технікою, 

яка забезпечує використання сучасних комп'ютерних та інформаційних 

технологій в навчальному процесі та при виконанні наукових досліджень. 

Викладачі та студенти інституту мають можливість доступу до INTERNET як 

джерела інформації з усіх комп’ютерів навчальних класів, кафедр, 

INTERNET-центру бібліотеки, що відповідає вимогам до акредитації. В 

інституті обладнані Центр друку та редагування та Wi-Fi зал з вільним 

доступом до INTERNET, супутниковому зв’язку, комп’ютерній та 

друкувальній техніці.  

40% аудиторного фонду інституту обладнані мультимедійною технікою 

(EPSON EB-X12) та мультимедійними дошками типу INUTECH TWB. 

Внутрішні проекти: 
Автоматизована система «Деканат». 



Це система внутрішнього документообігу, що дозволяє з високою 

ефективністю організувати спільну роботу приймальної комісії, відділу кадрів, 

юридичного відділу, навчального відділу, деканату. Крім того, вона є основою 

для таких сервісів, як моніторинг успішності студентів на web-сайті. 

Головний сайт ЗІЕІТ 

Офіційний сайт ЗІЕІТ був створений у 2001 році. Він містить широку і 

різноманітну інформацію про  діяльність інституту: ліцензія та сертифікати 

про акредитацію, освітньо-наукову діяльність,   інформацію для вступників, 

батьків та студентів.  Тут можна дізнатися про  запропоновані освітні 

програми та спеціальності  підготовки, факультети та структурні підрозділи 

ВНЗ, міжнародні зв’язки інституту, наукові та спортивні досягнення, 

студентське життя. Сайт допомагає знайти необхідні контакти. Адреса сайту: 
https://www.zieit.edu.ua/ 

Оболонка для розміщення навчальних матеріалів і контролю знань 

студентів 

Це система керування контентом сайту для розміщення електронних 

тестів та проведення перевірки знань. Створена на основі вільно-

росповсюджуваної системи управління знаннями MOODLE. З її допомогою 

викладач роздає студентам варіанти завдань, контролює процес їх виконання і 

виставляє відповідну кількість балів. На підставі цих даних автоматично 

виставляється оцінка, на основі якої викладач ставить остаточну. 

Електронні тести, створені лабораторією веб-технологій та 

дистанційного навчання спільно з викладачами ЗІЕІТ, використовуються для 

перевірки знань. Система тестування успішно використовується та набуває 

подальшого розвитку. За цей час створено методичне забезпечення для 

розробки тестів, відпрацьовано процедуру масового тестування студентів у 

комп’ютерних класах, закладені в основу системи керування дистанційною 

формою навчання. 

Система дистанційного навчання. Навчальні матеріали за більшістю 

курсів розміщені в системі дистанційного навчання, яка теж створена на 

основі системи MOODLE. 

Електронний банк навчально-методичних матеріалів 

Створений з метою полегшення студентам доступу до необхідних 

методичних матеріалів. Керівництво має змогу оперативно отримувати 

статистику про забезпеченість навчальних дисциплін основними методичними 

матеріалами. Матеріали електронного банку доступні лише в локальній 

мережі ЗІЕІТ, що дозволяє уникнути проблем із порушенням авторських прав. 

Водночас, автори мають змогу завантажувати файли віддалено, через 

INTERNET.  

Наукова бібліотеки ЗІЕІТ 

Бібліотека інституту має комплекс програмного забезпечення, що 

забезпечує ефективне управління бібліотечним фондом. Оскільки весь каталог 

бібліотечного фонду зберігається в електронній базі даних, стає можливим 

організувати пошук необхідної книги за назвою, автором або видавництвом. 

Для цих цілей розроблений web-інтерфейс, що дозволяє не тільки перевірити 

https://www.zieit.edu.ua/


наявність книги, але й дізнатися точне місце її розташування на стелажах. 

Необхідний екземпляр книги студент може записати на себе, скориставшись 

своїм пропуском, який одночасно є і читацьким квитком, в електронній 

системі самообслуговування. Також в терміналах самообслуговування 

бібліотеки студент може перевірити, які книги числяться за ним, и чи не 

прострочена дата повернення. Як видача, так і повернення книжок 

здійснюється без участі бібліотекаря. В бібліотеці ЗІЕІТ організовані додаткові 

сервіси, такі як сканування і розпізнавання текстів, ксерокопіювання, Wi-Fi 

доступ до мережі INTERNET. 

 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ ІНФРАСТРУКТУРУ 
 

Соціально-побутова інфраструктура і Запорізькому інституті економіки 

та інформаційних технологій передбачає наявність: 

- бібліотеки та читальної зали; 

- медичного пункту; 

- їдальні та буфету; 

- актової зали; 

- спортивної зали. 

Студенти, що успішно навчаються, отримують стипендію до 500 грн. 

Понад 50 відсотків студентів мають знижки в оплаті за навчання, а 

переможці олімпіад ЗІЕІТ та сироти навчаються безкоштовно. 

В інституті діє пропускна система, що забезпечує контроль доступу на 

територію навчального закладу та підвищений рівень безпеки всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

Викладачі, студенти і співробітники інституту користуються 

службовими автобусами, що здійснюють безкоштовно підвіз до вузу з усіх 

районів міста. Створено стабільний зручний графік руху інститутських 

автобусів, що дозволяє студентам та працівникам заощаджувати час та 

кошти. 

Інформування студентів з освітніх та позаосвітніх питань здійснюється за 

допомогою розміщення інформації на офіційному веб-сайті ЗВО, на 

відповідних сторінках у соціальних мережах, на інформаційних стендах та 

групових чатах. 

В ЗІЕІТ створено інститут кураторства 

(https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2018stp39.pdf), 

чергування НПП в гуртожитку, проведення лекцій, семінарів та бесід на різні 

соціальні та організаційні тематики. 

Для зменшення вірогідності виникнення конфліктних ситуацій у ЗІЕІТ 

діє Хартія взаємовідносин викладача і студента 

(https://www.zieit.edu.ua/?page_id=182)  , та ще з 2002 року створена 

Координаційна рада викладачів і студентів 

(https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2018stpKR.pdf) .  

Розроблено та введено в дію Положення про політику та процедури 

врегулювання конфліктних ситуацій у Запорізькому інституті економіки та 

https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2018stp39.pdf
https://www.zieit.edu.ua/?page_id=182
https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2018stpKR.pdf


інформаційних технологій (https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-

atestatsiia/2020stp60.pdf)  

 

8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 

Наукова бібліотека Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій є провідною науково-інформаційною структурою інституту. 

Діяльність наукової бібліотеки ЗІЕІТ спрямована на удосконалення 

інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальних та наукових процесів 

ЗІЕІТ, розвиток електронного інформаційного обслуговування, забезпечення 

функціонування наукової бібліотеки як науково-інформаційного і культурно-

просвітницького центру ЗІЕІТ. 

Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється загальним 

фондом бібліотеки, кількість якого на 01.09.2018 нараховує 24350 

примірників (навчальної літератури – 16 515 примірників, наукової 

літератури – 7 835 примірників). Фонди бібліотеки поповнюються 

підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, 

науковими та навчально-методичними працями викладачів ЗІЕІТ, 

електронними виданнями. 

Бібліотечний фонд постійно поповнюється професійною та 

спеціальною навчальною літературою. Нові видання, які мають професійний 

інтерес, переводяться в електронний варіант, що дозволяє кожному студенту 

ознайомитися з ними в будь-якому комп’ютерному класі. 

Базовими елементами електронного середовища наукової бібліотеки 

ЗІЕІТ є електронний каталог та електронна бібліотека власної генерації. 

Інститут має електронну бібліотеку, яка налічує понад 40 000 одиниць. 

Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі, яка 

знаходиться у вільному доступі студентів. Бібліотека має читальний зал на 60 

місць. Співвідношення посадкових місць у читальних залах до загального 

контингенту студентів становить 7, що відповідає нормативам.  

Бібліотека має комплекс програмного забезпечення, що забезпечує 

ефективне управління бібліотечним фондом. Оскільки весь каталог 

бібліотечного фонду зберігається в електронній базі даних, стає можливим 

організувати пошук необхідної книги за назвою, автором або видавництвом. 

Для цих цілей розроблений web-інтерфейс, що дозволяє не тільки перевірити 

наявність книги, але й дізнатися точне місце її розташування на стелажах. 

Необхідний екземпляр книги студент може записати на себе, скориставшись 

своїм пропуском, який одночасно є і читацьким квитком в електронній 

системі самообслуговування. Також в терміналах самообслуговування 

бібліотеки студент може перевірити, які книги числяться за ним, и чи не 

прострочена дата повернення. Як видача, так і повернення книжок 

здійснюється без участі бібліотекаря. В бібліотеці ЗІЕІТ організовані 

додаткові сервіси, такі як сканування і розпізнавання текстів, 

ксерокопіювання, Wi-Fi доступ до мережі INTERNET. 

Відповідно рекомендаціям Міністерства освіти і науки України 

бібліотека ЗІЕІТ розробила програми курсу та електронні лекторії «Основи 

https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2020stp60.pdf
https://www.zieit.edu.ua/pdf/litsenzuvannia-ta-atestatsiia/2020stp60.pdf


інформаційної культури студента» та кожного навчального року проводить їх 

для студентів. Лекції та практичні заняття ставлять за мету навчання 

користуванням як традиційними, так і електронними пошуковими засобами 

джерел інформації, аналітичного їх відбору та оформлення результатів. 

Розширення можливостей роботи з навчально-методичними, 

науковими виданнями на основі впровадження новітніх інформаційних 

технологій позитивно впливає на якість бібліотечного обслуговування 

користувачів, якість інформаційно-бібліотечного забезпечення самостійної 

роботи студентів.  

Інформація про наявність бібліотеки  

№ 

з/п 

Найменування 

бібліотеки 

Площа 

(кв. м) 

Обсяг фондів 

навчальної, 

наукової 

літератури 

(примірників) 

Наявність 

читального залу, 

його площа 

(кв. м), 

кількість 

посадкових місць 

Примітка* 

1 Наукова бібліотека 

Запорізького 

інституту економіки 

та інформаційних 

технологій 

234,0 Усього: 24350 

в т. ч. 

навчальної - 

16 515 прим. 

наукової –  

7 835  прим. 

 

Читальних залів – 

1, 

Площа –234 м2, 

Посадкових місць 

- 60 

Електронна 

бібліотека є 

у наявності 

 

9.СИСТЕМА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

На засадах самоврядування в інституті працює студентська рада, яка 

об’єднує всіх студентів Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій та займається питаннями організації і проведення культурно-

дозвільних заходів, підтримує зв’язки зі студентами інших вузів регіону і 

України. 

Студентська рада Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій утворена як орган студентського самоврядування з метою захисту 

студентами своїх прав і законних інтересів, забезпечення виконання 

студентами своїх обов’язків, що сприяє гармонійному розвитку особистості 

студента, формуванню у нього навичок організатора та керівника. 

Студентська рада користується всебічною підтримкою і допомогою 

адміністрації інституту у вирішенні питань забезпечення приміщенням, 

обладнанням, документацією, коштами.  

Студентська рада є вільною у виборі своїх цілей та напрямків 

діяльності в межах, передбачених цим положенням. 

Студентська рада заснована з метою: 

- забезпечення і захисту прав та інтересів студентів, зокрема 

стосовно організації навчального процесу; 

- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

- сприяння створенню відповідних умов для проживання і 

відпочинку студентів; 



- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, 

клубів за інтересами; 

- організації співробітництва зі студентами інших вищих 

навчальних закладів і молодіжними організаціями; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 

- залучення студентів до заняття фізичною культурою та спортом, 

організації спортивних та оздоровчих заходів; 

- організації змістовного дозвілля молоді, підтримки ініціативи 

студентів з організації різноманітних програм розважального характеру. 

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

студентів. 

Членами Студентської ради можуть бути студенти Запорізького 

інституту економіки та інформаційних технологій, які обираються чи 

переобираються на загальних зборах студентів Запорізького інституту 

економіки та інформаційних технологій.  

На першому засіданні кожного навчального року з числа членів 

Студентської ради обираються голова Студентської ради, заступник голови 

та секретар. Засідання Студентської ради проводяться за скликанням голови 

Студентської ради, заступника голови Студентської ради, за вимогою 

деканату Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій. 

Засідання Студентської ради проводяться не менше, ніж двічі на семестр. 

Засідання Студентської ради вважається дійсним у разі присутності 

більшості членів Студентської ради. Рішення на засіданнях Студентської 

ради приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувала більшість від кількості присутніх на засіданні. 

Рішення, прийняті на засіданні Студентської ради, подаються для 

затвердження ректорові Запорізького інституту економіки та інформаційних 

технологій. 

Голова Студентської ради обирається чи переобирається з числа членів 

Студентської ради більшістю від її складу строком на один рік. Голова 

Студентської ради може достроково скласти свої повноваження. 

 В інституті постійно діє Координаційна рада викладачів та студентів. 

Мета роботи Координаційної ради - підвищення якості підготовки фахівців 

шляхом участі студентів в удосконаленні навчального процесу в інституті. 

Основними завданнями діяльності Координаційної ради є: 

- демократизація процесу навчання; 

- розвиток активного та творчого відношення студентів до процесу 

навчання; 

- створення комфортних умов навчання. 

У відповідності до покладених на неї завдань Координаційна рада 

вивчає та узагальнює думку студентського колективу щодо організації та 

якості навчального процесу в інституті. 

Беручи до уваги широту інтересів наших студентів, рада проводить 

широкомасштабну роботу, що зацікавлює і залучає кожного студента. Була 

розроблена структура студентської ради. Одним із самих серйозних комітетів 



є Комітет наукової діяльності. Його основне завдання полягає в участі, 

організації, координуванні внутрішніх конференцій та круглих столів, а 

також приймання участі у проведенні щорічного заходу «Хортицьці 

читання» для творчої, обдарованої молоді міста. 

На базі цього комітету був створений «Творчо-інтелектуальний клуб», 

метою якого є організація та проведення інтелектуальних ігор «Що? Де? 

Коли?», Брейн-рингу, а також інтелектуальних квестів. Члени клубу спільно з 

адміністрацією ЗІЕІТ створили Чемпіонат інтелектуальних ігор «Кубок 

Правого берега». 

Особливе місце у діяльності студентської ради займає студентський 

проект «Клуб Успішних Людей», створений за підтримки адміністрації 

інституту в 2012 році. Мета Клубу - організація зустрічей студентів ЗІЕІТ з 

провідними бізнесменами, політиками та громадськими діячами міста 

Запоріжжя для неформального спілкування, в ході якого сторони можуть 

обмінятися думками з будь-яких питань, поділитися досвідом. Результатом 

діяльності клубу стала можливість проходження студентської практики на 

підприємствах наших гостей. Серед гостей Клубу вже встигли побувати 

генеральний директор ТНТК «Кіраміст» Зусманович Д.М., директор 

кінотеатру ім. О.Довженка Зеленюк Л.Н. 

З 2014 року в ЗІЕІТ активно розвивається волонтерський рух. 

Сформовано Волонтерський комітет, основним завданням для якого є 

волонтерська діяльність в школі-нтернаті № 1. 

Безумовно, невід’ємною частиною студентського життя є проведення 

культмасових заходів, турбота про які покладена на Комітет культмасових 

заходів. 

10. Прозорість і публічність 

Права та обов’язки учасників освітнього процесу в  Запорізькому 

інституті економіки та інформаційних технологій чіткі і зрозумілі, їх 

прозорість та доступність забезпечується розміщенням документів на 

офіційному веб-сайті ЗІЕІТ у відкритому доступі https://www.zieit.edu.ua/:  

1)  Статут ЗІЕІТ;  

2)  Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗІЕІТ;  

3)  Хартія взаємовідносин; 

4)  Положення про організацію освітнього процесу;  

5) Положення про кафедру Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій;  

6) Положення про факультет Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій;  

7) Положення про академічну доброчесність у Запорізькому  інституті 

економіки та інформаційних технологій;  

8)  Положення про академічну мобільність та інші. 

 

Ректор                                                      Г.В. Туровцев 

 


