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Щиро вдячний всьому історичному факультету Полтавського державного 

педагогічного університету імені В.Г.Короленка і особисто кожному викладачу 

даного факультету, за ту путівку в життя, яку вони дали і дають своїм 

випускникам, і в їх числі – мені. 

Що б хотілося сказати молодій людині, яка тільки думає над вибором 

навчального закладу для здобуття вищої освіти? Звичайно, далеко не всі 

випускники педуніверситету стають вчителями чи працюють в освітній галузі. 

Однак знання, уміння і навички, одержані в стінах університету, настільки 

універсальні, що після здобуття диплому, ви зможете досить вільно почуватися 

на ринку праці. Вважаю, що кожен випускник історичного факультету за період 

навчання набуває цілий ряд якостей важливих для самореалізації, а саме: 

- уміння працювати з джерелами інформації  і, загалом, з інформацією, як 

найважливішим фактором розвитку сьогодення; 

- уміння комунікувати з людьми, виступати перед загалом, вільно 

висловлювати свою думку в усній та письмовій формі; 

- уміння готувати доповіді, презентації, виступи, статті, публікації; 

- уміння організовувати заходи, розробляти й втілювати в життя 

різноманітні проєкти; 

- і мабуть головне – уміння постійно вчитися, розширювати коло своїх 

знань, ніколи не стояти на місці та йти в ногу з часом. 

Переконаний, що з таким набором професійних якостей, кожен серйозний 

роботодавець буде радий бачити вас у своєму колективі. 

Мій спогад про факультет був би не повним без згадки про культурно-

мистецьке життя на факультеті та його вплив на виховання молодої людини.  

Особисто мені пощастило бути в складі студентського театру «Фабула», який  на 

той час був започаткований на факультеті під керівництвом талановитого 

педагога, режисера й організатора – Цебрій Ірини Василівни. 

Лише з плином років ти по справжньому розумієш, яке значення для тебе 

мав цей прекрасний досвід. Тоді – в студентські роки – це було знайомство з 

чимось новим, потрапляння в атмосферу мистецтва, радість від спілкування з 

друзями, хвилювання від виступів, ентузіазм від участі в конкурсах, гордість від 

перших маленьких, але таких важливих для молодої людини перемог. А згодом, 

ти усвідомлюєш, що не помітно для себе, одержав значно більше, ніж 

закарбовані в пам’яті яскраві миттєвості життя. Це, перш за все, той стан душі, 

який важко передати словами, але який проявляється радістю і теплотою в серці 

при найменшій згадці про театр. Це те, що змушує тебе не думати повсякчас про 

матеріальне, а більше цінувати гарну книгу, гарну музику чи гарний фільм, 

переглянутий в колі друзів чи сім’ї. Без усього цього – життя могло б 

перетворитися в простий процес заробляння і витрачання коштів, яких завжди не 

вистачає і які ніколи, по справжньому, не зроблять людину щасливою.  

Тож, моя дружня порада кожному сучасному студенту – не стійте осторонь 

культурного життя на факультеті. Активно долучайтеся до мистецьких заходів, 

у залежності від ваших захоплень, талантів та інтересів.  Окрім того, що вам буде 



що згадати після завершення навчання, ви ще й виховаєте в собі багато чудових 

якостей, які зроблять вас не лише освіченою людиною, а й всебічно-розвиненою, 

цікавою для себе й оточуючих особистістю… 
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