
Нині перед абітурієнтами – випускниками та учнями шкіл постає важлива 
проблема: вибір майбутньої професії.  

Ким ти хочеш бути? Чим хочеш займатись у житті? Які перспективи 
чекають тебе у майбутньому, і що для цього потрібно робити? 

Свого часу я мала обмежений досвід, знання і лише певні настанови 
вчителів. Коли настав час самостійно приймати рішення, у голові крутилося 
безліч думок, які хаотично бігали по колу. Хвилювало те, чим керується 
людина вибираючи ту чи іншу професію?  

Соціальні інститути диктують свої правила, батьки заохочують до 
високооплачуваних професій, а зовнішній світ, в його реальному відображенні 
життя, – це не те, що здається раціональним чи логічним. Не маючи досвіду 
дорослого самостійного життя, не маючи нічого, крім бажання вчитись і 
здобути хорошу освіту, з великими амбіціями і наївним кругозором я прийшла 
в Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

Гадаю, що людина стає «людиною», коли припиняє споглядати, а сама бере 
участь у формуванні своєї долі. Як сказав Махатма Ганді: «Хочеш змінити світ 
– почни з себе», адже шлях до самопізнання в кожної людини свій.  

Саме ти – відправна точка всього того, що відбуватиметься в соціумі. 
Сократ говорив, що: «У кожній людині є сонце. Тільки дайте йому світити!» На 
філософсько-теологічному факультеті я знайшла те сонце в собі: знайшла ту 
людину,  якою б пишались батьки,  якою б захоплювалась сама.  Тут я зустріла 
надійних друзів, щирих, чуйних та висококваліфікованих викладачів. Відкрила 
для себе багато чого неочікуваного та мала можливість освоїти майже всі сфери 
точних і гуманітарних наук. 

Тримати у руках цілий світ – ось що дала мені спеціальність «Філософія». 
 Збагачувати себе духовно та емоційно, вчитись свідомо дивитись на речі й 

критично ставитись до навколишнього світу, розрізняти «справжніх» людей від 
«хибних», отримувати масу задоволення від бесід на парах, де думку кожного 
буде почуто. Де не потрібно наслідувати прописані канони, де щось «твоє» 
може стати «власним» і «особистим», де індивідуальний підхід не переходить в 
об’єктивну критику.  

Ти вчишся для себе, у своє задоволення. Ти багато читаєш і багато в чому 
сумніваєшся. Тут ти виховуєш в собі людину європейського рівня: з 
моральними настановами, з певним освітнім рівнем знань. Ти сприймаєш будь-
яку інформацію по-іншому, адже вмієш аналізувати і прослідковувати хід 
подій. Ти знаєш всі періоди формування історії й до чого вони призвели. Знаєш 
і про те, хто і яким богам поклонявся, як потрібно формулювати твердження і 
чому потрібно звертати увагу на дрібниці. Ти маєш базу знань, яку не отримаєш 
на жодному іншому факультеті.  

Філософія – це покликання, що розкриває творчих людей і дає змогу 
розкритись замкнутим. І що б не говорили у слід, я знаю, що я стала тією, ким 
прагнула бути: з високими моральними цінностями, з достатнім багажем знань і 
з раціональним критичним мисленням, з бажанням змінювати і змінюватись, з 
конкретними цілями і планом дій наперед, з усвідомленням того, що я сама 
творю своє майбутнє, за що щиро вдячна, моїй філософській родині! 

 
Бакалавр філософії Оксана Головко.  


