
ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИУТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

 
 
 
 

ЗВІТ РЕКТОРА 
ПРАТ ПВНЗ «ЗІЕІТ»  

за 2014-2015 навчальний рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПОРІЖЖЯ 
2015 



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
 
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій є 

недержавним вищим навчальним закладом ІV рівня акредитації. 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).  

За роки існування інституту істотно змінилась його структура. На 
початку діяльності у 1994 році інститут готував фахівців з 3 спеціальностей 
на фінансово-економічному факультеті. У 1995 році було відкрито факультет 
комп’ютерної інженерії. У 1996 році було створено факультети менеджменту 
та перекладу. У 1996 році відкрито факультет довузівської підготовки. 

З метою реалізації принципу послідовності всіх рівнів освіти ЗІЕІТ у 
1995 році було створено загальноосвітній навчальний заклад – Ліцей 
економіки та інформаційних технологій, який здійснює підготовку школярів 
за ІІІ ступенем середньої освіти.  

Продовженням цього процесу стало створення у 1998 році 
структурного підрозділу «Коледж економіки та інформаційних технологій», 
який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«молодший спеціаліст». 

Для надання можливості навчання у ЗІЕІТ абітурієнтам інших міст 
Запорізької області та сусідніх регіонів у 1997 році було створено 
відокремлені підрозділи: Мелітопольський відокремлений підрозділи (м. 
Мелітополь, Запорізька область) та Криворізький відокремлений підрозділ 
(м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область). Також ЗІЕІТ у 2007 році став 
засновником Керченського коледжу економіки та інформаційних технологій. 

На сьогодні в інституті здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів та перепідготовка і підвищення кваліфікації за спеціальностями в м. 
Запоріжжі та відокремлених підрозділах у м. Мелітополь та м. Кривий Ріг:  

-  6.020303 «Філологія», 7.02030304, 8.02030304  «Переклад»; 
-  6.030502, 7.03050201, 8.03050201 «Економічна кібернетика»; 
-  6.030503, 7.03050301, 8.03050301 «Міжнародна економіка»; 
-  6.030508, 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»; 
-  6.030509, 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»; 
-  6.030504, 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»; 
-  6.030507, 7.00350701, 8.03050701 «Маркетинг»; 
-  7.03050803, 8.03050803 «Оподаткування»; 
-  6.030601 «Менеджмент», 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент 

організацій і адміністрування», 8.03060104 «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності»; 



- 6.060101 «Будівництво», 7.06010101 «Промислове і цивільне 
будівництво»; 

- 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 7.05010201, 8.05010201 
«Комп'ютерні системи та мережі»; 

- 6.050103 «Програмна інженерія»; 8.5010301 «Програмне забезпечення 
систем»; 

- 6.050101 «Комп’ютерні науки»; 
-   6.140103 «Туризм». 
Ліцензовано підготовку іноземних громадян за всіма акредитованими 

напрямами та спеціальностями, а також підготовку іноземних громадян до 
вступу у вищі навчальні заклади України. 

Навчальний процес забезпечують 14 кафедр. Професорсько-
викладацький склад інституту налічує 208 викладачів з них: 16,8% - доктори 
наук, професори,  57,2% - 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. В інституті сформувалися власні 
наукові школи з питань економіки, управління, комп’ютерних технологій, 
викладання іноземних мов. 

За роки існування в ЗІЕІТ суттєво розширилися напрями наукових 
досліджень. Тільки за останні п’ять років науковцями інституту виконано 
держбюджетних науково-дослідних робіт на суму більше ніж 6 млн. грн. 
Дослідження виконувалися на замовлення Міністерства фінансів України, 
Міністерства економіки України. З метою здійснення фундаментальних і 
прикладних досліджень у 2007 р. ЗІЕІТ заснував Центр прикладних 
досліджень і розробок «Відкрита економіка», який у вересні 2011 року 
перетворений в Лабораторію досліджень проблем міжнародної безпеки та 
безпеки бізнесу. Результати досліджень Лабораторії знайшли відображення у 
рекомендаціях та публікаціях Міжнародного науково-практичного семінару в 
2008, 2011 та 2012 роках.            

Науково-дослідна робота студентів у Запорізькому інституті економіки 
та інформаційних технологій є однією з найважливіших форм навчально-
виховного процесу. Наукова лабораторія, гуртки, студентські наукові 
конференції, 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.  

Чисельність фахових публікацій за останні  п’ять років складає понад 
455 статей, 26 монографій і навчальних посібників. За останні три роки 
захищено 3 докторських та 14 кандидатських дисертацій. Підготовлено до 
захисту в найближчий час 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій. 

Результати наукової діяльності кафедри публікуються в українських та 
зарубіжних економічних фахових та індексованих виданнях та у 
загальноінститутському збірнику наукових праць «Проблеми підвищення 



ефективності функціонування підприємств різних форм власності», у 
наукових збірниках праць «Структурна перебудова економіки регіонів 
України», «Моделювання бюджетної політики в процесі структурної 
перебудови економіки», «Програмування структурно-інституціональних 
зрушень на інноваційних засадах», в виданнях опублікованих спільно з ДУ 
«Інститут регіональних досліджень ім.М.І. Долішнього» Національної 
академії наук України та  в виданнях, які внесені до міжнародних 
наукометричних баз данних  «Barometr Regionainy», «Регіональна 
економіка».  

Інститут активно співпрацює з провідними науковими установами та 
ВНЗ України, країн Європи, серед яких: Інститут  економіки та 
прогнозування НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень 
ім. М.В. Птухи НАН України,  Інститут економіки  промисловості НАН 
України; Академія фінансового управління при Міністерстві фінансів 
України; Регіональні філіали Національного інституту стратегічних 
досліджень (м. Львів); Волинська торговельно-промислова палата; Запорізька 
торгівельно-промислова палата; університет Лідсу (Велика Британія);  
університет Бредфорду (Велика Британія);  Вища школа економіки Аlmamer 
(Польща); Університет економіки та інформатики Вістула (Польща); 
Технологічний бізнес-інкубактор в м. Стальова Воля (Польща), Академія 
Леона Козмінські (Польща), Академія просвітництва (Грузія). 

Завдяки тому, що інститут приймає активну участь в реалізації на 
Україні проектів Peace Cоrps of the United States i Civil Education Project, в 
інституті, починаючи з 1994 року, працюють викладачі з США. 

На базі інституту регулярно проводяться регіональні та міжнародні 
науково-практичні конференції з проблем економіки, фінансів, впровадження 
інформаційних систем у різні галузі життя суспільства, зокрема: 

V Міжнародний науково-практичний семінар «Структурно-
інституціональна трансформація та безпека економіки регіонів в процесі 
модернізації держави», 27-28 травня 2012 р. 

IV Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми соціально-
економічного розвитку регіону в умовах глобалізації», 21-22 травня 2011 р. 

III Міжнародний науково-практичний семінар “Стратегії протидії 
зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці: регіональний вимір”, 
28-29 травня 2010 р. 

На цих та інших наукових семінарах та конференціях викладачі та 
студенти інституту мають можливість знайомитись з сучасними напрямками 
розвитку економічної науки та практики, завдяки участі в них провідних 
українських спеціалістів: академіків НАН України В.М. Гейця, Е.М. 
Лібанової, О.І Амоші, президента Академії фінансового управління д.е.н., 
професора  Т.І. Єфименко та ін. Інститут також  регулярно запрошує для 
проведення лекцій провідних західних фахівців у галузі  економіки та 
комп’ютерних технологій. 

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. 

Завдяки програмам міжнародного співробітництва  викладачі інституту 
мають змогу пройти підвищення кваліфікації у Бредфордському університеті 
(Велика Британія),  Вищий  Економічній Школі ALMAMER, в університеті 
міста Вістула (Польша). 

21 квітня 2008 року ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та 
інформаційних технологій» отримав міжнародну акредитацію International 
Education Society за всіма напрямами та освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

За останні 5 років усі викладачі інституту підвищили свою 
кваліфікацію. Частина професорсько-викладацького складу стажувалася за 
кордоном у провідних університетах. 

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій у своїй 
діяльності керується 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, Концепцією діяльності та розвитку ЗІЕІТ, яку 
розроблено з урахуванням законодавства України, тенденцій розвитку освіти 
і регіональних особливостей. У Концепції визначається мета і завдання 
діяльності інституту, шляхи досягнення поставлених завдань, принципи та 
особливості діяльності інституту в умовах ринкової економіки. 

З 1994 року Запорізький інститут економіки та інформаційних 
технологій очолює доктор фізико-математичних наук, професор Туровцев 
Геннадій Володимирович, який здобув вищу освіту у Харківському інституті 
радіоелектроніки у 1978 році за спеціальністю «Прикладна математика». 

     Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності 
інституту є ліцензія Приватного вищого навчального закладу “Запорізький 
інститут економіки та інформаційних технологій” серія АЕ № 270577 від 
02.03.2013 року, сертифікат про акредитацію ВНЗ серія РІ-ІV  № 0875630 від 
06.07.2012 року,  Інститут визнано акредитованим за статусом ВНЗ ІV рівня. 

 
 
 



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: 

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 (www.econom.zp.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 
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 www.econom.zp.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; 
- 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. 

 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ІНСТИТУТУ 
 
Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки 

та інформаційних технологій» має сучасну матеріально-технічну базу,  у 
тому числі власний навчальний корпус за адресою: 

− м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-б, який куплено і зареєстровано як 
власність інституту Запорізьким міським бюро технічної інвентаризації 20 
травня 1998 року. Копії договору купівлі-продажу, Акт державної технічної 
комісії про прийняття  в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта – 
додаються. Площа приміщень навчального корпусу становить 4351,8 м2 

Орендує:  
− у ПАТ «Запорізький трансформаторний завод» навчальний корпус 

загальною площею 3286 м2 (договір № 258/1-14 від 28.09.2014); 
− у ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» 

навчальний корпус загальною площею 3704,2, м2 (договір №257/1-14 від 
22.09.2014); 

− у ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» 
навчальний корпус загальною площею 3806,4 м2 (договір № 269-15 від 
04.03.2015); 

− у ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» навчальний корпус 
загальною площею 7206,8м2 (договір № № 270-15 від 06.03.2015). 
Договори оренди – додаються 

За вищим навчальним закладом «Запорізький інститут економіки та 
інформаційних технологій» закріплена земельна ділянка  загальною площею 
12700 м2. 

Санітарний стан будівель та споруд інституту та умови їх експлуатації 
відповідають встановленим санітарно-гігієнічним нормам, вимогам правил 
пожежної безпеки та будівельним нормам. Всі приміщення будівель 
відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам 
України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», 
затвердженим наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 № 117.  

В цілому матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 
ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 
відповідає акредитаційним вимогам. Матеріально-технічна база 
постійно удосконалюється, поновлюється, створюються нові 
електронно-освітні ресурси. Обладнання кабінетів і лабораторій 
знаходиться в задовільному стані. 



 
ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ТА 

ДЛЯ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ 
 

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. 

Лабораторії обладнані сучасною комп’ютерною технікою, яка 
забезпечує використання сучасних інформаційних технологій. Всі 
комп’ютери  об’єднані в єдину інформаційну мережу, яка нараховує 320 
комп’ютерів різної конфігурації та призначення. Із них у адміністративному 
секторі задіяні близько 32 комп'ютери. В навчальному процесі 
використовується 548 комп’ютерів (288+260 – в орендованих навчальних 
приміщеннях).  

Для проведення занять студентів використовують  3 комп’ютерні класи 
на 54 робочих місць. 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 4 відео-аудіо лабораторії на 72 місця. 

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 80 000 одиниць. 
Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі, яка 
знаходиться у вільному доступі студентів. Бібліотека має читальний зал на 80 
місць.  

Читальний зал бібліотеки обладнаний копіювальною технікою, 
сканерами, комп’ютерами, які мають доступ в інтернет.  

Використання таких сучасних засобів навчання у підготовці фахівців, 
як комп’ютерні класи з новітньою технікою, аудиторій з презентаційним 
обладнанням, електронних дощок, власної електронної бібліотеки з 
матеріалами навчальних курсів, тощо, сприяє більш якісному засвоєнню 
матеріалу студентами. Всі кабінети кафедр інституту обладнані необхідною 
комп’ютерною технікою з вільним доступом до INTERNET.  

За  ці роки матеріально-технічне забезпечення навчального процесу зі 
спеціальності постійно удосконалювалось, розроблювалось нове науково-
методичне забезпечення, тому наукова та навчально-матеріальна база 
відповідає всім вимогам для підготовки фахівців з ліцензованих напрямів та 
спеціальностей 

 
 Навчальний та тренувальні процеси з фізичного виховання та спорту 
здійснюються в таких приміщеннях: 

зал аеробіки та фітнесу;  



зал волейбольної, баскетбольної підготовки; 
зал футбольної підготовки; 
тренувальний зал для волейбольної команди. 

 Заняття з фізичного виховання та спорту повністю забезпечені 
спортивним обладнанням: м’ячами для футболу, волейболу і баскетболу, 
бадмінтонними комплектами та іншим.  
 Для фізичного розвитку викладачів обладнано тренувальний кабінет зі 
спортивними тренажерами, регулярно проводяться «Дні здоров’я», на яких 
викладачі приймають участь у спортивних змаганнях разом зі студентами.  
 Матеріально-технічна база забезпечена необхідною програмовою 
документацією, кабінетами і лабораторіями, що дає змогу здійснювати 
підготовку висококваліфікованих фахівців. 
 

ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 
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. 

У навчальному процесі активно використовуються інтерактивні та 
мультимедійні пристрої, що суттєво впливає на відвідування та полегшує 
засвоєння матеріалу, 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.  
Всі лабораторії мають необхідне обладнання для проведення наукових 

досліджень і виконання лабораторних занять згідно з навчальними планами.  
 

Інформаційна база (Інтернет) 
 

Інформаційна інфраструктура ЗІЕІТ являє собою єдину інформаційну 
мережу, яка нараховує 320 комп’ютерів різної конфігурації та призначення. 
Із них у адміністративному секторі задіяні близько 32 комп'ютери, які 
використовуються працівниками бухгалтерії, відділу кадрів, канцелярії, 
тощо.  Функціональність всіх комп’ютерів  забезпечується Центром 
інформаційних технологій інституту. Крім того 260 комп’ютерів розташовані 
в  приміщеннях, що орендує інститут. 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.  

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 щодо діяльності інституту. Тут можна дізнатися 
про керівництво ЗІЕІТ, запропоновані напрями 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: www.econom.zp.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 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. 

Служба працевлаштування 
З метою забезпечення реалізації права на роботу випускників за фахом 

з 1998 року розпочала свою роботу служба працевлаштування, яка входить 
до структури відділу кадрів інституту. Доцільність створення даної служби 
обумовлена, насамперед, розподілом та працевлаштуванням випускників, 
кар’єрним зростанням майбутніх професіоналів, обміном інформацією, 
проведенням Ярмарок вакансій, Днів кар’єри, роз’ясненням нормативно-
правових актів випускникам. 

За період своєї роботи служба працевлаштування створила 
електронний банк вакансій, який постійно оновлюється. 

 
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА, ОБСЯГ ЇЇ ФОНДІВ 

 
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 01.03.2016 нараховує 22 730 
примірників (навчальної літератури – 16 747 примірників, наукової 
літератури – 5 983 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 українською та іноземними мовами. 
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 80 000 одиниць. 
Електронна бібліотека розташована на сервері навчальної мережі, яка 
знаходиться у вільному доступі студентів. Бібліотека має читальний зал на 80 
місць. Співвідношення посадкових місць у читальних залах до загального 
контингенту студентів становить 6 відсотків, 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 
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.  

Висновок: бібліотечний фонд постійно поновлюється навчальною і 
науковою літературою, періодичними виданнями та в повній мірі 
забезпечує потребу студентів у науково-методичній літературі, фахових і 
періодичних виданнях, електронних інформаційних засобах.  

 
СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА 

 
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій веде 

учбову діяльність як у власних, в навчальному корпусі за адресою: 
м.Запоріжжя, вул.Кияшка, 16б, так і в орендованих приміщеннях. 

Забезпечення немісцевих студентів гуртожитком здійснюється у 
відповідності до договорів про співробітництво з Запорізьким педагогічним 
коледжем та Запорізьким будівельним коледжем. Згідно з цими договорами 



інституту надається 225 місць для проживання немісцевих студентів, що 
складає 92% від потреби. 

Студенти,  що  успішно навчаються, отримують стипендію від 160 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 безкоштовно 
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. 

Для забезпечення харчування студентів створено в приміщенні 
учбового корпусу буфет на 96 місць. Затверджено проект і розпочато 
реконструкцію цокольного поверху під їдальню на 160 місць. 

З 9 міською лікарнею укладено угоду № 28/11-У від 12 жовтня 1995 
року на комплексне медичне обслуговування студентів. Крім того, у 
навчальному корпусі знаходиться лікарський кабінет зі штатним лікарем, 
медичною сестрою. 

В період літніх канікул студенти відпочивають, проходять практику та 
мовне стажування в кінноспортивному туристичному таборі в м. Косин 
(Польща), літніх школах Великої Британії та Франції. Також вони мають 
змогу прийняти участь у роботі міжнародної молодіжної школи «Лідерство» 
у м. Львові. Крім того, у інституті регулярно проводяться відкриті 
інтерактивні конференції, в тому числі всеукраїнські, міжнародні, баркемп. 

Інститут є організатором щорічного студентського фестивалю КВК. 
Участь у фестивалі приймають студентські колективи як ЗІЕІТ, так і інших 
вищих навчальних закладів з багатьох регіонів України.  

Команда КВК Запорізького інституту економіки та інформаційних 
технологій є чемпіоном Відкритої Запорізької ліги КВК, чемпіоном 
Дніпропетровської міжрегіональної ліги КВК, фіналістом 1 Української ліги 
КВК в м. Одеса. 

Регулярно проводяться «Дні здоров’я», на яких викладачі разом зі 
студентами приймають участь у спортивних змаганнях. Щорічно в інституті 
проводяться універсіади, в яких беруть активну участь студенти як 
Запорізької, так і інших областей. Ці заходи проводяться не тільки для 
покращення фізичного стану викладачів та студентів, а й для налагодження у 
змагальному процесі позитивних взаємовідносин викладачів інституту та 
студентів. 

Отже, матеріально-технічна база ПВНЗ «Запорізький інститут 
економіки та інформаційних технологій» має сучасний рівень і відповідає 
встановленим акредитаційним вимогам.  

Адміністрація інституту приділяє багато уваги зміцненню навчальної 
та матеріально-технічної бази, створенню належних умов для роботи 



педагогічних працівників і навчання студентів, дотриманню санітарно-
гігієнічних вимог. 

Студенти інституту, що мешкають за межами м. Запоріжжя, 
забезпечені місцями у гуртожитках Запорізького будівельного та 
педагогічного коледжів відповідно до договорів про співробітництво. 
Контроль за проживанням здійснюють вихователі гуртожитку та куратори 
навчальних груп. 

У приміщеннях корпусів, де проходять навчальні заняття, є буфети та 
їдальня. 

Студенти використовують під час навчання комп’ютерну та 
копіювальну техніку.  

Всі викладачі інституту активно використовують мультимедійну і 
комп’ютерну техніку та відповідне програмне забезпечення у процесі 
викладання своїх дисциплін, підготовки методичного забезпечення. 
 

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. 
   
 
 

Ректор                                                      Г.В. Туровцев 
 
 


