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Спогади про навчання, роль 

факультету в професійному і 

особистісному становленні 

«Часто згадую рідний Педагогічний університет! То був дійсно 

захоплюючий, цікавий та пізнавальний період мого життя, місце де ми 

формувалися як особистості, спеціалісти та просто люди.  

Досі пам’ятаю як пахне книгами в «старому корпусі», мабуть, то 

було навмисно так задумано, бо дуже вже ми спрагло йшли до 

читальної зали, щоб дізнатися щось нове, незвідане. 

Зрозуміло, що таку спрагу до знань можуть викликати у студента 

тільки цікаві лекції, семінари та практичні роботи, які читали нам наші 

викладачі. Ви назавжди вкарбували нам у свідомість, наскільки 

важливою є професія вчителя, як це бути професійними і 

компетентними та власним приладом щодня демонстрували це. 

Дуже тепло завжди буду згадувати про рідну кафедру географії 

та методики її навчання… Адже її викладачі дійсно дали нам  

безцінний багаж знань, сформували нас, проклали дорогу в життя. Ми 

щодня відчували, що ви щиро вкладаєте частинку себе в наше 

навчання та виховання.  

Як при цьому можна не згадати чудові виїзні практики з 

фізичної та суспільної географії по території України, коли кожен із 

нас подібно Магеллану чи Колумбу, відчував себе першовідкривачем 

нових територій та світів. І був у тих подорожах якийсь неймовірний 

географічний романтизм, гордість від того, що ти – Географ. Під час 

таких «експедицій» ми не лише здобували теоретичні та практичні 

знання, вміння та навички зі спеціальності, але дуже весело проводили 

час біля вечірнього вогнища, співаючи  пісень та розповідаючи 

кумедні історії, здобували кулінарний досвід під час приготування їжі 

на імпровізованій кухні. Досі пам’ятаю, яким же смачним було тоді 

звичайне мариноване сало із запашним хлібом або ковток холодної 

джерельної води. Саме тоді ми найгостріше відчували справжній 

студентський дух та авантюризм, по-справжньому були щасливими 

студентами! 

Не можу не згадати про життя в гуртожитку – місце 

студентського «паломництва», де завжди весело та «драйвово», чого 

тільки варта «Королівська ніч», і водночас – затишно і комфортно, де 

всі ми були як одна родина. 

Підсумовуючи, із вдячністю зазначу, що гордий від того, що 

навчався у Педагогічному! 

 


