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СПЕЦВИПУСК НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 Студентки біологічного факультету повернулися після навчання в Хіміко-
технологічному та металургійному університеті (м. Софія) 

Четвертокурсниці біологічного факультету Олена 

Попазова (спеціалізація «Біохімія та імунологія»), Марина 

Сокульська та Юлія Буланкіна (спеціалізація «Іхтіологія») 

нещодавно повернулися з Болгарії. Завдяки участі в 

міжнародній освітній програмі «Erasmus Mundus ELECTRA», 

наші студентки протягом минулого навчального року 

навчалися в Хіміко-технологічному та металургійному 

університеті (м. Софія) на кафедрі біотехнологій. 

За словами голови Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих вчених біологічного 

факультету Олени Попазової, рішенням взяти участь у цій 

програмі вона та її подруги завдячують викладачу болгарської мови Івану 

Сімеонову. Усі вони відвідували дворічні курси болгарської мови, що діють 

у ЗНУ, а побувавши на презентації «Erasmus Mundus ELECTRA», яку 

організовувало НТСА, зацікавилися можливістю навчатися в Софії. 

Минулого навчального року студенти ЗНУ вперше взяли участь у цій 

академічній програмі. Усього в нашому університеті тоді скористалися 

можливостями, які надає участь в «ELECTRA», 7 осіб, із них 5 студентів 

біологічного факультету. Вони дуже вдячні працівникам Відділу 

міжнародних зв’язків та роботи з іноземними студентами і, зокрема, 

його тогочасному керівнику Олені Тупахіній за допомогу в оформленні 

всіх необхідних документів.   

Коли ж стало відомо, що дівчат відібрали серед інших учасниць 

програми і вони цілий рік навчатимуться у Болгарії, Олена Попазова, 

Марина Сокульська і Юлія Буланкіна вирішили поєднати освіту на денній 

формі навчання і у ХТМУ (м. Софія), і в ЗНУ.  

Дівчата відзначають, що навчальна система Болгарії спершу здалася їм 

незвичною: там студенти протягом семестру опановують не 13 навчальних 

дисциплін, як в українських ВНЗ, а 5-6, і всі – спеціалізовані. Лекції, які, 

зазвичай, проходять у формі презентацій, тривають до трьох годин, а 

лабораторні заняття інколи затягуються до 5. Оцінюються знання та вміння 

студентів за шестибальною шкалою. Цікаво, що студентське містечко в 

Софії – це окремий міський квартал, де розташовані гуртожитки усіх вищих 

закладів міста і де створені відповідні умови для їх навчання й відпочинку. 

Крім того, наші студентки не лише старанно навчалися, але й 

подорожували, знайомлячись із Болгарією. За рік вони стигли об’їздити всю 

країну, побувавши у всіх її визначних місцях. Дівчата запевняють, що така 

поїздка дала їм дуже багато не лише в плані професійного навчання, але й 

сприяла самореалізації, збагатила новими знаннями і враженнями. 
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 Студент ЗНУ завершив навчання в ірландській магістратурі 

Студент біологічного факультету Запорізького національного університету Юрій Сароз 

протягом 2013-2014 навчального року навчався в магістратурі Університету м. Лімерік (Ірландія). 

Таку можливість він отримав завдяки європейській стипендіальній програмі Erasmus Mundus 

ELECTRA та співробітництву між ЗНУ та Університетом м. Лімерік. Після повернення з Ірландії 

Юрій поділився своїми враженнями від навчання, а також порівняв вітчизняну та закордонну 

системи вищої освіти. 

Навчання в найкращому університеті Ірландії на факультеті природничих наук (Faculty of 

Science and Engineering) було дивовижною пригодою, шансом підвищити рівень знань та 

професійних навичок і збагатити досвід в експериментальній біології, а розвинена інфраструктура 

Університету м. Лімерік сприяла взаємному культурному збагаченню студентів із багатьох 

європейських країн. 

Система вищої освіти в європейському 

університеті м. ЛІмерік суттєво відрізняється від 

нашої, незважаючи навіть на те, що ірландські 

університети так само, як і ЗНУ, практикують кредитно-

модульну систему. Однак, важливою особливістю 

болонської системи в Європі є значна свобода ВНЗ у 

розробці власних критеріїв оцінювання та навчальної 

програми з кожного модуля. 

Оцінки виставляються у відсотках, і нашій п’ятірці 

(90-100 балів) відповідають оцінки А1 (96-100%) та А2 

(95-90%); четвірка, або рівень В, – це 65-89% (тобто 

балів), трійка (С, D) – 35-64. Все, що нижче 35%, - це незадовільно, і студент повинен скласти іспити 

знову, причому це робиться лише влітку і за «додаткову» сесію студент платить університету 175-200 

євро за предмет! 

Оцінювання дисциплін із лабораторним компонентом досить схоже на наше: бали, отримані на 

практичних та семінарських заняттях, складаються з результатами модульних контролів, і 

напередодні екзамену студент вже має 60-75% підсумкової оцінки. Зовсім інші принципи оцінювання 

теоретичних дисциплін.  

Зрозуміло, що студентські лабораторії оснащені всім необхідним, і студенти мають доступ до 

найсучаснішого обладнання (звісно, під наглядом викладача). Проте вартість реактивів входить у 

вартість плати за навчання; і враховуючи те, що 1 семестр коштує від 2 до 6 тисяч євро, а бюджетні 

місця відсутні апріорі, то вища освіта доступна далеко не всім. 

Та якими б чудовими не були враження від навчання в Ірландії, враження від самої країни є ще 

більш дивовижними. Де б ще вам посміхалися незнайомі люди, запрошували б у місцевий паб для 

культурного обміну? Де ще погода змінюється із похмурої до сонячної, потім дощової, а потім знову 

сонячної, причому все це впродовж 10-15 хвилин? Де ще туристичний комплекс можуть вкрити 

газонною травою и зробити схожим на пагорб – лише заради того, щоб він не заважав милуватися 

узбережжям океану? Тільки в Ірландії! 

І тепер, залишаючи дивовижну смарагдову Ірландію, отримуючи диплом Університету м. 

Лімерік, везеш додому найтепліші, найяскравіші враження – для того, щоб зробити рідну країну 

такою ж яскравою, дружньою та незабутньою! 
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