
В ДОБРУ ПУТЬ! 
 

Маріїнський парк, що з усіх боків оточує однойменний палац, того надвечір'я наповнився 
незвичним для нього гомоном. 
Сюди на своє свято прийшли 
студенти нашого університету. 
Радість цьогорічних 
першокурсників розділили їхні 
батьки і друзі, старшокурсники, 
викладачі і працівники навчального 
закладу. 

Посвята у студенти — 
традиційний вже для університету 
захід. Вп'яте відзначають його у 
нашому навчальному закладі. Та 
кожного разу посвята стає 
хвилюючим дійством для всіх його 
учасників. Насамперед, для тих, хто 
вливається у студентську сім'ю. Їх 
цього року лише в базовому 
університеті близько двох тисяч. Це юнаки і дівчата, котрі вирішили пов'язати свою долю з одним із 
наймолодших вищих навчальних закладів Києва. Це ті, хто успішно впоралися зі вступними 
випробуваннями, визначились зі своїм вибором. 

Ще задовго до визначеної години 
учасників дійства радував своєю 
чудовою грою духовий оркестр 
(причому один із кращих у нашій країні 
— Президентський). А трохи віддалік 
від естради парку, яка й стала місцем 
посвяти у студенти, відбувалося живе і 
жваве спілкування деканів, завідувачів 
кафедрами, викладачів зі своїми 
майбутніми вихованцями. Так, із 
абсолютною більшістю першокурсників 
наставники були знайомі й раніше. 
Нагоди для цього були: і в Дні 
відкритих дверей, і під час 
індивідуальних співбесід... Але 

спілкування напередодні Першого вересня все-таки особливе: адже викладачі зустрічались уже не з 
абітурієнтами, а з повноправними студентами. Обидві сторони чекає, як кажуть, тривала співпраця 
— не на один день, місяць чи семестр. 

Естрада Маріїнського парку прикрашена 
прапорами — Державним і університетським, 
стрічками повітряних кульок та квітами. Звучать 
позивні свята, на сцену виходять ведучі Костянтин 
Ільченко і Вікторія Дика. Після їхніх вступних слів 
про Університет слово надається його керівнику — 
Президенту П.М. Таланчуку. Відомий науковець і 
педагог щиро вітає першокурсників, їхніх батьків і 
друзів, бажає усім студентам успіхів у навчанні, в 
оволодінні цікавими професіями, гарного і 
змістовного життя в університеті. Петро 
Михайлович запевнив першокурсників у тому, що 
їхній вибір був правильним. Університет, 
незважаючи на свою юність, утверджується на освітянському небосхилі, а його викладачі, всі 



працівники докладають зусиль до того, аби рівень освітніх послуг відповідав найвищим світовим 
стандартам. 

Гарну промову виголосила депутат Верховної Ради України Валентина Петрівна Семенюк. 
Вона зазначила, що сама назва навчального закладу дуже зобов'язуюча і його студенти мають внести 
вагомий внесок в утвердження нашої молодої держави у світовій спільноті, у зміцнення її 
незалежності і духовності. 

Зі щирими словами привітання до 
присутніх звернулися перший заступник 
начальника Головного управління 
міськдержадміністрації Любов Блінда, віце-
президент компанії „Сіменс" Карл 
Цайнінгер, а також декани факультетів. 
Керівник автомеханічного відділення Павло 
Михайлович Бойко прочитав власного 
вірша, присвяченого студентству нашого 
університету і загалом юнакам та дівчатам 
України, яким розбудовувати молоду 
державу, розвивати й утверджувати її 
економіку, науку і культуру. 

Програма свята була насиченою і 
динамічною. Однією з його складових стало відзначення за підсумками II семестру кращих груп як 
по факультетах, так і на рівні структури університету в Києві. До речі, кращою із кращих стала група 
третьокурсників спеціальності "Дизайн" факультету інженерних технологій. Завидна постійність 
майбутніх дизайнерів, де старостою є Вікторія Чуждан. 

Такі ж риси — постійність і успішність — характеризують і факультет соціальних технологій, 
де деканом є Л.Т. Тюптя. 

Старостам кращих груп були вручені 
грамоти і солодкі призи — торти, які, вочевидь, 
були з’їдені майже відразу, на святі. 

Але чи не найпам'ятнішим цьогорічний 
День посвяти став для десяти студентів, котрі 
вибороли високе звання президентських 
стипендіатів. Це — відмінники навчання, 
активісти громадської роботи, загалом зразкові 
в усьому юнаки і дівчата. 

Серед відзначених — четвертокурсники 
Олена Чинка ("Видавнича справа та 
редагування"), Яна Кіпчінська ("Технологія 
харчування"), Ірина Тертиця ("Правознавство"), 
третьокурсники Тетяна Болгаріна ("Соціальна 

робота"), Іванна Глоба ("Правознавство"), другокурсники Діана Букатова ("Правознавство"), Інна 
Олійник ("Соціальна робота"), Дарина Шевченко ("Фізична реабілітація"), Вікторія Гусєва 
("Переклад"), Тарас Гаврилов ("Комп'ютерні системи та мережі"). 

Всі вони, радісні, окрилені високою відзнакою, відразу ж на сцені (на прохання ведучих) 
сказали присутнім про правильний вибір (у навчанні і загалом у житті), про майбутні професії і себе 
в них, закликали першокурсників примножувати кращі традиції Університету. 

Загалом свято вдалося. Відмінно вели програму його ведучі Вікторія Дика і Костянтин 
Ільченко. Чи не найбільшим іменинником почувався Президент університету П.М. Таланчуку, якому 
випало виступати декілька разів. Останній раз після вручення символічних залікової книжки і 
студентського квитка. Ці головні для студентів документи від імені першокурсників прийняли 
Тетяна Шевченко, Володимир і Віталій Найдьонови, які ще у березні подали заяви до нашого 
навчального закладу. А на завершення відбувся святковий концерт, який додав присутнім настрою і 
веселощів. 
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