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- Розкажіть, як ви вирішили вступати до аспірантури ЗНУ, чим був
продиктований цей вибір
Навчаючись на 4 курсі історичного факультету ЗНУ, я «зловила» себе на думці,
що мій шлях бакалавратом та магістратурою не завершиться. Вирішила вступати до
аспірантури ЗНУ аби втілити свою мрію – працювати викладачем.
- Які знання та навички, отримані під час навчання в аспірантурі, Вам
знадобились або що Ви використовуєте в своїй професійній діяльності?
На момент вступу до аспірантури, у 2018 році, я працювала старшим
лаборантом кафедри історії України ЗНУ. Довелось поєднувати навчання, роботу та
написання дисертації. Боялась, чи вийде це у мене? Але як показує практика – страхи
лише у нашій голові.
Навчання в аспірантурі виявилось цікавим, різноманітним і таким, що не
заважало писати дисертацію.
Корисні поради викладачів, наукового керівника професора Ігнатуші О.М. дали
свої результати. Я достроково написала дисертацію на тему «Церква в Україні в
умовах Голодомору 1932-1933 рр.» та захистила її у квітні 2021 р.
Зараз я працюю викладачем кафедри історії України. Отримані знання під час
навчання реалізую на практиці.
- Поділіться, будь ласка, власними «секретами», як стати успішним у своїй
професії?
Як на мене, говорити про «секрети» успішності ще занадто рано. Адже я тільки
розпочала свою професійну діяльність. Але як на мене, «секрет» успішності у будь-

якій професії – це любити те, що робиш, віддаватися на повну, тоді все під силу. Якщо
робота не приносить задоволення та відчуття радості то, мабуть, треба щось
змінювати.
- Яким Ви бачите розвиток університету, аспірантури та які напрямки
роботи потребують найбільшої уваги?
Я переконана, що наш університет не втратить своїх лідируючих позицій.
Щодо напрямків роботи, то на мій погляд, потрібно збільшити термін вивчення
англійської мови в аспірантурі (з двох років до чотирьох), можливо увести так звані
«Speaking Club» для спеціальностей.
– Що побажаєте аспірантам ЗНУ?
Аспірантам ЗНУ від усього серця бажаю бути відповідальними і ні за яких
обставин не втрачати оптимізму. Якщо є мета ви маєте до неї йти.

