ВІДГУКИ ВИПУСКНИКІВ ПРО УНІВЕРСИТЕТ
1. Роки навчання на юридичному факультеті Запорізького національного університету – це одні з
кращих років студентського життя. Вони сповнені яскравих, незабутніх вражень і подій, нових
знайомств і друзів, нового життєвого і професійного досвіду, спроб і помилок, цікавого навчання.
Можна з впевненістю сказати, що навчання у ЗНУ відкриває багато нових можливостей для
розвитку, якими необхідно обов’язково користуватись. Тут можна здобути фахові глибокі знання і
навички, пройти практичну професійну підготовку за всіма освітніми програмами. Навчаючись у
цьому виші, можна одночасно розвиватись в різних напрямах: спортивному, науковому,
культурному, громадському і професійному. Тому ЗНУ – це кращий вибір для майбутніх
абітурієнтів, які хочуть здобути сучасні, інноваційні та затребувані у сучасному глобалізованому
суспільстві вміння і фах.
2.Філологічний факультет згадується не лише подіями, пов’язаними з навчанням,
кваліфікованими викладачами, кожен з яких – видатна творча особистість, і не тільки цікавими,
захоплюючими заходами, яких протягом кожного навчального року – безліч, і кожен студент може
вибрати серед них саме ті, які дозволяють йому розкрити свої творчі здібності, реалізувати власні
потяги й амбіції, які, можливо в іншому разі навіть не наважився б демонструвати публічно.
Філологічний факультет – це те гуманітарне підґрунтя, яке надає інтелігентній, сучасній людині
можливість для подальшого саморозвитку й розвитку навколишнього простору.
Випускник-філолог – це професіонал, широко мисляча, відкрита до позитивних змін особистість,
яка знайде себе у будь-якій галузі гуманітарного спрямування. Це – педагог, що працює у загальній
або вищій школі, це – гарний організатор, який реалізовує свої здібності у будь-якій цікавій для
нього і корисній для суспільства сфері діяльності. Це – журналіст, який відстоює справедливість,
стоїть на сторожі інтересів, свобод і прав окремої людини ій усієїгромади. А ще – це гарний
психолог, соціальний працівник, вихователь, і навіть правник, адже має можливість підвищувати
свою кваліфікацію та опановувати нові суміжні професії! Це також – перекладач, який може
працювати як у рідній країні, так і поза її межами, популяризуючи власну культуру, український
характер і національні традиції. Адже завжди залишається патріотом своєї батьківщини, навіть у
найскрутніші для неї часи.
Отже, обираючи філологічний факультет ЗНУ, можна бути впевненим, що ти не помилився. Увесь
багаж здобутих тут знань завжди знадобиться тому, хто їх отримав. Де б не працював його
випускник, куди б не занесло його життя – філологія завжди буде основою для саморозвитку й
продукування нових передових ідей, креативного підходу до осмислення дійсності, що є двигуном
прогресу й забезпечує духовне й матеріальне задоволення для того, хто володіє цим обсягом знань!
2. Сьогодні математичний факультет ЗНУ – центр підготовки фахівців, що забезпечують
розвиток технологій майбутнього! Молоді тут пропонують безліч перспективних спеціальностей –
від традиційних педагогічних («Середня освіта (Математика; Фізика; Інформатика)») до тих, що
забезпечують розвиток промисловості, високотехнологічних напрямів й космічних технологій.
Серед них можна обрати такі як «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика та наноматеріали»,
«Математика», «Прикладна математика (Комп’ютерне моделювання)», «Інженерія програмного
забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Інформаційні системи та технології».
Усі ці професії цікаві, перспективні, а випускники математичного факультету завжди користуються
попитом серед роботодавців України та зарубіжжя. Зокрема, одним із привабливих й
перспективних напрямів співпраці факультету із виробничниками є спільні програми досліджень,
що забезпечують реалізацію космічних проєктів державного підприємства «КБ «Південне» імені
М.К. Янгеля». Провідними науковцями, які розробляють програми для розрахунку навантажень
ракетних рушійних установок, виступають висококваліфіковані викладачі факультету, що
забезпечують освітній процес і діляться досвідом із студентами, це – декан математичного
факультету, професор Сергій Гоменюк, завідувач кафедри прикладної математики і механіки,
професор Віктор Грищак, молодий вчений. професор кафедри програмної інженерії Сергій
Чопоров та інші. Окрім іншого, виробничники зацікавлені у підготовці молодих фахівців у галузі

програмування за освітніми програмами «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні
науки», «Інформаційні системи та технології» та в галузі математичного моделювання за освітніми
програмами «Комп’ютерне моделювання» та «Математика».
3. Успішним можна бути у будь-якій професії, якщо ти її любиш! І якщо твої інтереси – у галузі
природничих наук, як от біологія, хімія, або тебе хвилює майбутнє планети, екологічна ситуація у
власній країні, своєму регіоні – найкращим вибором стане біологічний факультет ЗНУ! Професії,
за якими тут здійснюють підготовку, – середня освіта (біологія та здоров’я людини); біологія;
генетика; фізіологія; імунологія та біохімія; екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування; хімія; лісове господарство – є актуальними та затребуваними
на ринку праці нашої країни та за її межами. А випускники біологічних спеціальностей неодмінно
вдало працевлаштовуються, адже свої навички та досвід роботи набувають вже під час навчання в
університеті – під час проходження виробничих практик на підприємствах області та в
господарствах нашої країни.
Чи можна бути успішним біологом? Так. Багато хто із випускників цього факультету сьогодні
ділиться історіями свого успіху у професії! Адже вони працюють у виробничій галузі, здійснюючи
контроль за оточуючим середовищем, забезпечуючи екобезпеку на підприємствах. Багато
вихованців біологічного факультету можна зустріти й у числі співробітників медичних закладів та
хімічних лабораторій. А ще найкращі серед них, хто обрали галузь вищої освіти, – сьогодні у числі
викладачів цього факультету – діляться своїми знаннями й напрацюваннями із студентською
молоддю, формують нові актуальні напрями досліджень у галузі біологічної науки, сприяють
прогресу медичної, хімічної та інших галузей, впроваджуючи свої розробки в життя.
Усі випускники біологічного факультету неодмінно згадують те насичене студентське життя, яке їм
забезпечує науково-педагогічний колектив факультету. Зокрема, незабутні враження залишає
робота в навчально-дослідницьких лабораторіях, де студенти опановують навички професійної
діяльності. Так, у лабораторії клітинної та організменної біотехнології, де вирощують і
досліджують медичних п’явок, майбутні фахівці можуть самостійно проводити досліди й міркувати
над розробками сучасних медичних препаратів й способів лікування, які не шкодять здоров’ю
людини. А ще можна здобути стипендію мерії, Президента України, гранти на здійснення власних
досліджень, або отримати під час навчання другий диплом – Університету Дю Мен (Франція) за
спеціальною програмою подвійного диплому, яка реалізується у ЗНУ. Існує безліч й інших переваг
для студентів біологічного факультету ЗНУ. Вже під час навчання можливо опановувати ще одну
спеціальність на одному з факультетів університету або на базі інженерного навчально-наукового
інституту ЗНУ. А після завершення навчання на бакалавраті можна продовжити навчання в
магістратурі та аспірантурі ЗНУ – за рахунок коштів держбюджету тощо. Займатися науковою
діяльність у цікавій для вас галузі та спілкуватися із науковцями усієї України та закордонних
закладів вищої освіти, проводити спільні дослідження у галузі збереження здоров’я людини,
раціонального природокористування та охорони природи.

