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- Розкажіть, як ви вирішили вступати до аспірантури ЗНУ, чим був
продиктований цей вибір
До аспірантури ЗНУ мені запропонувала вступити моя наукова керівниця к.і.н.,
доцентка Грушева Тетяна Вікторівна, коли я навчалася на магістратурі. У своєму
виборі я не сумнівалася, адже з перших курсів навчання намагалася приділяти увагу
науковій діяльності, працювала в архівах під час написання кваліфікаційних робіт
бакалавра і магістра. Вступ до аспірантури для мене був логічним продовженням та
можливість на більш серйозному рівні досліджувати наукові питання, які мене
цікавили.
- Які знання та навички, отримані під час навчання в аспірантурі, Вам
знадобились або що Ви використовуєте в своїй професійній діяльності?
Роки в аспірантурі були цікавими. Окрім роботи над самою дисертацією була
навчальна частина з актуальними дисциплінами, які стосувалися як безпосередньо
історії, так і загалом сучасної науки. Особисто для мене дуже корисним був спецкурс
професора Ляха Сергія Романовича “Сучасні технології історичного дослідження”, на
якому ми розглядали модерні підходи використання історичних джерел. Не можу не
згадати про англійську мову, яку я продовжую використовувати в професійній
діяльності і яка була невід’ємною складовою підготовки в аспірантурі. Раніше я
працювала на кафедрі новітньої історії України ЗНУ старшим лаборантом, наразі
працюю в німецькій компанії Autodoc, яка є найбільшою на ринку ЄС компанією з
продажу автозапчастин, у відділі підтримки клієнтів з Іспанії.
- Поділіться, будь ласка, власними «секретами», як стати успішним у своїй
професії?
Перш за все треба любити те, що ти робиш, лише тоді можна чогось досягти.
Секретів як таких немає, потрібно бути наполегливим, займатися саморозвитком,
ставити перед собою певні цілі і кожного дня працювати для досягнення мети. Ну і
звісно, не забувати про відпочинок, баланс у всьому — запорука успіху.

- Яким Ви бачите розвиток університету, аспірантури та які напрямки роботи
потребують найбільшої уваги?
Як на мене, аспірантура ЗНУ робить усе для того, аби сучасні освітні стандарти були
присутні у науково-освітніх програмах підготовки аспірантів. Авторські курси
кваліфікованих спеціалістів були змістовними та цікавими, дійсно розрахованими на
практичне використання здобутих знань і навичок.
– Що побажаєте аспірантам ЗНУ?
З користю використати відведений в аспірантурі час, адже це прекрасна можливість
для саморозвитку, для того, аби зробити свій вклад в українську науку, а також для
знайомств із цікавими людьми різних напрямів.

