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   Вибір майбутньої професії - один з 
перших серйозних кроків, які дово-
диться робити випускнику школи. 
Завершуючи навчання, лише неве-
лика кількість школярів точно знає 
куди вступати. Критерії вибору у 
більшості однакові: престижність 
професії, можливість гарно заро-
бляти, і лише в деяких     випадках 
- особиста зацікавленість фахом. 
 Побутує думка, що історична освіта 
- це прямий шлях до викладацької 
діяльності, що випускники цього на-
прямку мають лише одну перспек-
тиву - вчитель історії у школі. Дане 
судження є лише стереотипом, який 
не має об’єктивного підґрунтя. Про-
тягом століть історична освіта була 
показником високих інтелектуальних 
здібностей, давала можливість до-
бре заробляти та самореалізуватися. 
До сьогоднішнього дня не змінилося 
нічого, окрім того, що історія стала 
більш цікавою. Сьогодні історія - це 
не просто банальне зубріння дат та 
подій. Це наука, що дозволяє пори-
нути у світ минулого, зрозуміти ба-
гато того, що відбувається сьогодні.
  Освічена людина - це рідкість, 
оскільки освіченість припускає таку 
ступінь знайомства з різними гра-

нями людської культури, яку інші 
окремі галузі знання просто не в змозі 
дати, на відміну від історичного на-
пряму. Отже, варто більш детально 
розібратися, що вивчають студен-
ти цього напрямку, які перспективи 
очікують на випускників істориків.

Що вивчають історики?
 Майбутні історики мають справу з 
усією історією людства, від появи лю-
дини до сьогодення, і з усіма її складо-
вими - економікою, політикою, куль-
турою. Майбутній історик отримує 
можливість дізнатися одночасно 
про єгипетські піраміди та про пер-
спективи виборів американського 
президента, про замки Луари та про 
тенденції економічного розвитку су-
часного світу. При цьому мова йде не 
тільки про знання, які студенти отри-
мують в курсах звичайних історичних 
дисциплін. Зазвичай студенти слуха-
ють ще й окремі курси з економіки, 
психології, комп’ютерних технологій, 
історії українського та зарубіжного 
мистецтва, а також багато іншого. 
На високому рівні майбутні історики 
вивчають й іноземні мови. Під час здо-
буття фаху історика студент отримує 
вміння логічно, швидко та широко 
мислити.  Студенти історичного на-
пряму дізнаються багато нового та 

корисного. Археографія, боністика, 
вексилологія, генеалогія, гераль-
дика, дипломатика, палеографія, 
сфрагістика, фалеристика - далеко не 
весь перелік цікавинок, які очікують 
на майбутніх студентів - істориків.

Ким працюють історики?
 Отримавши різнобічну та глибо-
ку гуманітарну освіту, випускники 
історичного напряму працюють у 
різних сферах. Звісно хтось обирає 
стезю вченого або викладача шко-
ли, інші працюють в політичній 
сфері, аналітичних центрах, у сфері 
бізнесу і т. д.  Також історики ма-
ють можливість працювати в 
журналістиці та на телебаченні. Ще 
один напрямок працевлаштування 
- сфера менеджменту та органи дер-
жавного управління. Випускники 
історичних факультетів можуть зро-
бити кар’єру на посаді спічрайтерів 
та аналітиків. В їх обов’язки вхо-
дить складання оглядів, аналіз явищ 
в динаміці. Досить велика кількість 
істориків працюють особистими рад-
никами або іміджмейкерами видат-
них політиків та громадських діячів. 
 Історики процвітають там, де 
потрібні аналітичні здібності: за 
роки навчання формується звичка 
постійного порівняння та аналізу; 

виробляється автоматичний на-
вик виявляти казуальні зв’язки - що 
до чого може призвести. Важли-
ва властивість істориків - вміння 
аргументувати свою точку зору: 
формулювати ідеї, відстоювати їх 
у полеміці. Ще один навик, який 
затребуваний у роботодавців, - 
здатність логічно викладати дум-
ки і структурувати письмову мову.
 Міцний фундамент отриманої 
історичної освіти дозволяє будувати 
практично будь-яку кар’єру. Мабуть 
кращим свідченням перспективності 
професії є самі випускники 
історичного напряму, що досягли не-
абияких успіхів. Серед них: Х’ю Лорі, 
Катерина Осадча, Патрік Зюскінд, 
Дональд Туск, Володимир Литвин, 
Ігор Литовченко та багато інших.
  Як часто підкреслює  декан на-
шого факультету професор Тетяна 
Володимирівна Кузнець: у кожно-
му вузі студенти-історики завжди 
були і є  елітою. Так і в суспільстві: 
адже історик - це той, що бачить 
суспільство з найдавніших часів до 
сьогодення, розуміє і вміє поясни-
ти закономірності  суспільного роз-
витку, може  дати відповідь на ба-
гато питань сьогоднішнього дня.
       

Історик - професія з перспективою
Про те, що вивчають та де можуть працювати історики

Історики і світ
  Навчання на історичному факультеті УДПУ дає можливості відкрити для 
себе не лише Україну, але й побачити частинку світу. Наш університет бере 
участь у проекті «EMINENCE» в рамках програми «ERASMUS MUNDUS». 
Проект «EMINENCE» фінансується Європейською Комісією. Програма 
«ERASMUS MUNDUS» має на меті підвищення рівня кваліфікації найбільш 
мотивованих і талановитих студентів і працівників, надання їм змоги от-
римати міжнародний досвід, збільшуючи шанси працевлаштування на 
міжнародному ринку. Польща, Португалія, Франція, США – далеко не повний 
перелік країн, де можуть 
проходити стажування та 
навчання наші студенти. 
     Окрім традиційної участі 
у конференціях і семінарах 
як в Україні, так і за кордо-
ном, розвиваються й інші 
форми співпраці: участь у 
міжнародних молодіжних 
проектах, літніх мовних 
школах, наукових стажу-
ваннях, а також обмін сту-
дентами і фахівцями, чи-
тання лекцій, організація 
виставок тощо.
  Найбільш інтенсивно 
розвиваються наукові 
та освітні контакти з 
Республікою Польща. Се-
ред польських партнерсь-

ких навчальних закладів в першу чергу варто згадати Академію імені Яна 
Длугоша (Ченстохова), Університет імені Адама Міцкевича (Познань), 
Державну вищу школу професійної освіти імені Яна Амоса Коменського 
(Лєшно). Саме в цих вищих школах студенти історичного факультету здо-
бували диплом магістра з європейської комунікації та були учасниками сту-
дентського академічного обміну.
  Студенти факультету, паралельно з здобуттям кваліфікації вчителя історії, 
мають можливість набути знань з інших напрямів педагогічної освіти. Такі 

умови створено в Колегіумі 
М і ж д и с ц и п л і н а р н и х 
і н д и в і д у а л ь н и х 
гуманітарних студій, який 
функціонує при Польсько-
му культурно-освітньому 
центрі. Студенти окрім на-
буття додаткових знань 
з літератури, психології, 
економіки, обов’язково 
вивчають польську мову. 
Слухачі МІГуСа мають 
можливість брати участь 
у міжнародних наукових 
семінарах і конференціях, 
а також проходити місячне 
стажування на факультеті 
“Artes Liberales” Варшавсь-
кого університету.



Р о м а н т и к а  і  р е а л ь н і с т ь  п р а к т и к 
н а  і с т о р и ч н о м у  ф а к у л ь т е т і

  На студентів-першокурсників з 
початком теплого літа чекає неза-
бутня, романтична і в той же час 
навчальна археологічна практика. 
  Під час неї студенти мають змо-
гу збагатити знання з археології 
та давньої історії і проявити 
приховані таланти та лідерські 
здібності. Базами археологічних 
практик є Державний заповідник 
«Меджибізький замок» в 
Хмельницькій області та село Ле-
гедзине на Черкащині. Під час 
проходження практики студен-
ти мають змогу спілкуватися з 
провідними археологами нашої 
країни, працівниками Інституту 
археології НАНУ. Кожен може до-
торкнутися власноруч до речей, 
яким тисячі років, до речей, за яки-
ми реконструюють та відтворюють 
Історію. Не прочитати, не поба-
чити у фільмі чи на картинці, а 
відчути власними руками.
  В польових умовах утворюється 
особлива «Студентсь-
ка республіка», де всі разом 
розподіляють між собою обов’язки 
та кожен несе відповідальність за їх 
виконання. Веселі вечори біля во-
гнища, постійні жарти та «прико-
ли» - те, чим ще довго пам’ятається 
археологічна практика.
 Студенти історичного факультету, 
що навчаються за спеціальністю 

«Історія. Географія» по закінченню 
першого курсу мають змогу, окрім 
археологічної практики, прой-
ти ще й комплексну навчально-
польову практику з геології та 
картографії. Практика проходить в 
селі Колочава Міжгірського райо-
ну Закарпатської області. Джерела 
мінеральних вод, гори, полонини, 
гірські ріки – ось далеко не по-
вний перелік природних об’єктів, 
котрі оточують нас на практиці. 
Національний природній парк 
«Синевир», на території якого 
знаходиться найглибше гірське 
озеро України, сільський музей 
архітектури та побуту Закарпаття 
«Старе село», історико-військовий 
музей «Лінія Арпада», музей 
«Чеська школа»…список цікавих 
та унікальних пам’яток можна 
продовжувати й продовжувати… 
На другому курсі студентів 
чекають нові практики, а з 
ними і нові враження. Під час 
музейної та архівної практик  
майбутні історики відвідують 
найвизначніші пам’ятки історії 
України на теренах нашої держави, 
отримують ази досвіду музейника-
початківця та архівіста.
  Студенти-географи проходять ще 
й далеку навчально-польову прак-
тику з метеорології й гідрології на 
березі річки Південний Буг. Під час 

цієї практики ми вчимось про-
гнозувати зміни погоди, викори-
стовуючи дані метеорологічних 
спостережень.
  Після третього року навчан-

ня студенти  проходять юридич-
ну практику в органах проку-
ратури міста Умані. Під час неї 
є можливість ознайомитися зі 
специфікою роботи правоохорон-
них органів.
  Студенти четвертого і п’ятого 
курсів проходять актив-
ну педагогічну практику в 
загальноосвітніх навчальних за-
кладах. 
  Ми зрозуміли, що вчительська 
професія  - найкраща з усіх на світі, 
а школа - те місце, де діти напо-
внюють тебе хорошим настроєм, 

своїми посмішками і дитячими 
забавками. Готуючись до уроків 
ми дізналися справжню ціну сту-
дентським конспектам. А щирі 
відгуки учнів у наших щоденниках 
стали найбільшою нагородою за 
всі хвилювання та старання.
Завдяки системі практик на 
історичному факультеті кожен зі 
студентів має змогу узагальни-
ти теоретичні знання, отримані 
під час навчання, здобути нові 
навички та вміння. Та, напев-
но, більшості студентів практи-
ки запам’ятовуються яскравими 
враженнями від побуту, цікавого 
спілкування, безлічі нових           
знайомств та друзів.

   Практика є невід’ємною складовою навчального процесу. Саме під час практики мож-
на узагальнити та систематизувати отримані знання впродовж року наполегливого на-
вчання. На історичному факультету система практик вибудована надзвичайно цікаво. 
Кожен з п’яти років навчання має свою особливу родзинку – навчальну практику.
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Загальновідомий і в той же час ба-
нальний факт – студентські роки є 
найкращими. До них у думках мож-
на повертатися багато разів і кожен 
раз пригадаєш щось 
нове та незабутнє. 
Абітурієнти, котрі 
стоять за крок до 
вступу у ВУЗ, уявля-
ють яскраве та насичене студентське 
життя. А про те, яке воно насправді 
у студентів нашого факультету – 
дізнаєтесь з цієї статті.
   Студентство історичного факульте-
ту ніколи не сумує і у цьому завдячує 
органам студентського самоврядуван-
ня. Це своєрідна школа життя, котра 
об’єднує активних та ініціативних 

студентів, які мають бажання 
урізноманітнити студентські будні.
Велику увагу студентське самовря-
дування приділяє першокурсникам, 

адже знають, як непросто буває адап-
туватися до нового міста, нового ко-
лективу, нового способу життя.  Цього 
року було проведено «Швидкі знайом-
ства», які допомогли першокурсникам 
знайти нових друзів та за короткий 
час познайомитися з багатьма студен-
тами факультету.
    Вже в перші місяці навчання пер-

шокурсники мають всі можливості 
проявити свою ініціативність, 
кмітливість, талановитість. Для цього 
в нашому університеті проводиться 

«презентація першого курсу», яка ста-
ла одним з найулюбленіших дійств.  
 Студенти, котрі мають творчі 
здібності, можуть їх сповна 
реалізувати за роки навчання на на-
шому факультеті. Цьогоріч розпочала 
свою роботу літературна студія «По-
етична Кліо», учасники якої збира-
ючись на «засідання» обмінюються 
улюбленими та авторськими творчи-
ми надбаннями. За сприяння декана 
факультету Тетяни Володимирівни 
Кузнець було видано збірку віршів 
членів поетичної студії.
  Цікавинкою нашого факультету є 
свій відеоканал «Істфак ТВ», в архіві 
якого є декілька цікавих відео: з 
презентації першого курсу, козацький 
тиждень, День учителя, Новий рік та 
пізнавально-розважальна передача 
«FX». Студенти придумують цікаві 
сюжети, випробовують себе у ролі 
тележурналістів та окрім гарного на-
строю здобувають гарний досвід.
  Є в нашому університеті гарна 

традиція – проводити кожної вес-
ни свято краси та грації, ніжності та 
вроди, назва цього свята – МІС УДПУ. 
Щорічно рівень організації цього за-

ходу лише зростає. 
Цієї весни свято мало 
з а г а л ь н о м і с ь к и й 
масштаб, адже 
відбувалося не в 

стінах університету, а на головній 
сцені нашого міста – в Міському Бу-
динку Культури. Гостями та глядача-
ми цього дійства стали керівництво 
університету, студенти та жителі 
міста. 
  Для студентів, котрі мають гарне 
почуття гумору та люблять пожар-
тувати, є можливість стати учас-
никами команди КВН «Істфак». 
Наша команда неодноразово здо-
бувала підтримку публіки як на 
сцені нашого університету, так  і на 
загальноукраїнському рівні. 
  Це далеко не повний перелік заходів, 
котрі урізноманітнюють та звесе-
ляють студентські роки на нашому 
факультеті. Більше інформації з жит-
тя студентів-істориків, яскраві фото 
та дотепні відео ви зможете знайти в 
групі «Історичний факультет УДПУ» в 
мережі «Вконтакті» (http://vk.com/ist.
udpu). 

     Загальновідомий і в той же час банальний факт – студентські роки є найкращими. До них у думках можна повертатися багато разів і кожен 
раз пригадаєш щось нове та незабутнє. Абітурієнти, котрі стоять за крок до вступу у ВУЗ, уявляють яскраве та насичене студентське життя. 
А про те, яке воно насправді у студентів нашого факультету – дізнаєтесь з цієї статті.

Бути студентом - весело й цікаво

Як історики подорожують...
 Деколи один день, проведений в 
іншому місці, дає більше, ніж десять 
років життя вдома (А.Франс). 
 Сучасний світ дає нам багато мож-
ливостей для його пізнання. Без 
проблем можна за допо¬могою 
мережі Internet побачи¬ти будь-
який куточок світу, але чи матиме 
це незабутній ефект? Я думаю, всі 
пого¬дяться, що краще один раз по-
бувати, аніж сто разів почути. 
 Кожне місто чи визначне місце є 
унікальним й непо¬вторним, та кож-
ного вражає по-різному. Але навіть 
ма¬ленька подорож наближує тебе 
до світу, відкриває щось невідоме, 
таємниче і загадкове.
  Студенти-історики за період на-

вчання на факультеті відвідують 
низку визначних міст та місць 
України, адже саме в знакових 
місцях є можливість відчути енерге-
тичний зв’язок з історією. Для того. 
Щоб стати істориком – потрібно 
відчувати минуле. Потрібно бра-
ти його силу. А сила минулого і є в 
таких місцях. Канів, Київ, Переяс-
лав – Хмельницький, Кам’янець – 
Подільський, Хотин, Яремча, Буко-
вель, Львів – ось далеко не повний 
перелік міст, до яких з екскурсією 
навідуються наші студенти. 
 Завдяки подорожам кожен зі 
студентів має змогу урізноманітнити 
свої студентські роки, відкрити для 
себе частинку України.

 Спорт...Про необхідність за-
йматися спортом та вести здо-
ровий спосіб життя знає, напев-
но, навіть і ледачий. Але одна 
справа знати про  необхідність 
занять спортом, а зовсім інша 
- займатися ним. Але дуже 
часто буває так, що при всьо-
му бажанні вести здоровий і 
активний спосіб життя немає 
відповідних умов для цього. 
   Студенти нашого факульте-
тумають всі можливості прово-
дити вільний час в сучасному 
тренажерному залі,в складі 
футбольної команди факуль-
тету «Авангард» на майдан-
чику зі штучним   покриттям, 
грати  у волейбол, баскет-
бол, теніс та інші види спорту.  

   Якщо відповідально підійти 
до цієї справи - то  на резуль-
тат не  доведеться довго чека-
ти. Наші спортсмени-історики 
вже здобули багато перемог 
на загальноуніверситетських 
змаганнях та спартакіадах.
А студенти Ігнатенко Мари-
на і Брух Андрій змогли до-
сягти блискучих успіхів і на 
Всеукраїнському рівні - стали 
презерами змагань з легкої ат-
летики та шахів відповідно.
  Тож, якщо ви любите історію 
і при цьому любите, або 
плануєте, займатися спор-
том - чекаємо на вас серед 
студентів нашого факультету!

Історія і ... спорт
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