
День першокурсників 2015 в Університеті «Україна» –  

свято юності і знань 
 

Костя Зозуля, Світлана Патра (текст); 

Лєрка Черняєва, Вікторія Халаєвська (фото) – 

студентський Медіа-центр Університету «Україна»; 

Тетяна Кисла (фото), 1НШТ; 

Олена Меленевська (фото) 

 

31 серпня на Площі знань Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

«Україна» відбулася щорічна урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти. Ось уже 

сімнадцятий рік поспіль наша alma mater гостинно відчиняє свої двері для всіх охочих здобувати 

знання. 

 

Про свято 
Розпочав свято і радо привітав його 

учасників естрадно-симфонічний оркестр 

Академічного ансамблю пісні і танцю України 

Державної прикордонної служби України. 

Диригент оркестру – заслужений артист 

України Микола Гуральник. 
Урочисту посвяту відкрили ведучі 

програми: студентка 4-го курсу Коледжу 

«Освіта» спеціальності «Правознавство» Юлія 

Рибальченко і випускник Інституту 

комп’ютерних технологій Максим Шаповал. 

Для урочистого відкриття свята найліпші 
студенти університету, а це: 

• студент 2-го курсу спеціальності 
«Журналістика» Інституту філології та масових 

комунікацій, віце-президент студентського самоврядування Владислав Савчук; 

• студентка 2-го курсу спеціальності «Соціальна робота» Коледжу «Освіта», лауреат конкурсу 

виконавського мистецтва ХІІ Фестивалю студентської творчості для студентів з особливими 

потребами «Сяйво надій – 2015» Лідія Жарова; 

• студент 3-го курсу спеціальності «Правознавство», член збірної команди України з греко-

римської боротьби, багаторазовий призер всеукраїнських та міжнародних змагань, майстер спорту 

України Зілім Дзігатов, −  

підняли Державний прапор України, прапор міста Києва і прапор Університету 

«Україна». 

За традицією нашого Університету Вогонь 

знань на честь свята запалює інститут-

переможець конкурсу на кращий навчально-

виховний структурний підрозділ університету за 

результатами навчально-виховної роботи. Право 

запалити Вогонь знань було надано директору 

Інженерно-технологічного інституту, доктору 

технічних наук, професору, заслуженому діячеві 
науки і техніки України Віктору Малишеву і 
відміннику навчання, заступнику голови 

студентського наукового товариства університету, 

студенту VI курсу спеціальності «Хімічна технологія та інженерія» Олексію Гладкому. 

 

Після відкриття урочистої церемонії посвяти студенти Університету «Україна» вшанували 

хвилиною скорботи пам'ять загиблих і поклали квіти до пам’ятника героям «Небесної сотні» і 



полеглим у ході антитерористичної операції на Сході країни. Також, за традицією, студенти поклали 

квіти до історичних пам’ятників видатним синам України: великому князю Київському Володимиру 

Великому, гетьману України Богдану Хмельницькому, Великому українському Кобзарю Тарасові 
Шевченку і першому Президенту незалежної України Михайлу Грушевському. 

 

Після інформаційної подорожі по університету для першокурсників слово взяв Президент 

Університету «Україна» Петро Михайлович Таланчук, перший міністр освіти незалежної 
України, заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор технічних наук, професор, дійсний член 

Академії педагогічних наук України, ініціатор 

створення і президент Академії інженерних наук 

України, член чотирьох міжнародних академій, 

автор 50 запатентованих винаходів та понад 450 

друкованих праць. 

Досвідчений освітянин привітав усіх із Днем 

знань, який є ознакою стабільності будь-якої 
держави; зі щирим хвилюванням гостро окреслив 

українські суспільно-економічні проблеми на 

вістрі найтрагічнішої сторінки в історії незалежної 
України – війни з Росією; визначив основні 
завдання виховного, освітнього і наукового 

процесів у розбудові насправді громадянського суспільства; коротко схарактеризував досягнення 

колективу Університету «України» у цій царині. 
Як і завжди, промова П.М. Таланчука струменіла творчою енергією, завзяттям, справжнім 

патріотизмом і прагненням творити реальну новітню демократичну Україну. Зокрема, Петро 

Михайлович зазначив таке: 

− Нині ми вітаємо нове поповнення – наших студентів, – тих, які вступили щойно, і тих, хто 

прийшов до нас вчитися на старші курси з інших внз. 

Усім їм висока честь і велика шана, бо немає більш важливої справи, ніж бажання 

вдосконалити себе духовно та інтелектуально. 

Ми вітаємо їх на порозі студентського життя в 

новій університетській родині, вітаємо в умовах 

важкого військового протистояння нашої країни 

російському агресору. 

Але будь-яке вітання за своєю природою – 

свято, хоч воно і має нині гіркий смак втрат, які 

ми ніколи не повернемо: йдеться про загиблих 

кращих синів і дочок українського народу. Вічна їм 

пам'ять!.. 

Непростим виявився шлях України до 

справжньої незалежності, але іншої дороги у нас 

немає. Сьогодні на всьому житті країни стоїть 

страшна печатка війни. Ми всі дивимось і 

слухаємо новини, якими раніше не цікавилися. Ми запам’ятали десятки населених пунктів – 

Дебальцеве, Іловайськ, Піски, Водяне, Ізварине, Широкине, Щастя та багато інших, про які раніше 

нічого не знали, які тепер постійно знаходяться під загрозою знищення або обстрілом; у нашій 

пам’яті надовго, якщо не назавжди, засіли Донецький аеропорт і безмежно відчайдушні кіборги, які 

його захищали; ми засвоїли різницю між калібрами 120, 122 і 152 мм; ми збираємо кошти на 

амуніцію для військових і вивчили моделі прицілів, безпілотних розвідників та приладів нічного 

бачення. Ми, ми … живемо практично в умовах очікуваного наступу російських військ і 

підгодовуваних ними покидьків-сепаратистів та найманців. Не припиняються диверсії в усій 

Україні. Трагічні списки загиблих і поранених українських патріотів невпинно зростають. Нас 

хочуть залякати, нас хочуть зламати. Злиденній по своїй суті убогій Расєї необхідне «велічіє», 

інакше вона здохне у тому бруді, який сама і розвела. Ми всі це добре розуміємо, знаємо і зробимо 

все, аби зберегти цілісність і незалежність України. 



Але сьогодні наша країна хвора. Вона погрузла в політичному й економічному хаосі. Не 

дивлячись на те, що ми недавно отримали нового Президента, нову Верховну раду і маємо новий 

уряд. Усе це – так. І розмов про реформи значно 

побільшало, але головне, що ми не бачимо рішучих 

системних дій, які б змінювали ситуацію на краще: 

зруйнована економіка продовжує падати, 

зменшення ВВП склало понад 20% у першому 

півріччі 2015 року. Відсутні необхідні заходи для 

розбудови єдиної і незалежної держави. 

Система влади в Україні змінюється дуже 

повільно. Вона безжально перемелює людей, із 

якими б прекрасними ідеями вони до неї не 

прийшли. Якість же самих людей, що приходять 

до влади, стала за роки незалежності гіршою, ніж 

була до цього. Далася взнаки відсутність 

державницького виховання громадян та 

патріотичного підходу до розбудови власної країни. Влада розпаскуджує людей, а абсолютна влада 

– розпаскуджує абсолютно. А вона у наших обранців, як і у служителів Феміди, – абсолютна, бо 

вони всі недоторкані: їх практично неможливо відкликати, віддати під суд за протизаконні 

колективні рішення, для них написані закони і Конституція читаються по-іншому. Пересічний 

громадянин може тільки одним втішатися: у природі є ще одна річ, до якої ніхто не хоче 

доторкатися. Це продукт життєдіяльності людського організму, і називається він лайно. 

Спокуса владою і можливостями збагачення, які вона надає, є всесильною. Перед ними 

можуть встояти тільки одиниці, яких зараз дуже мало в наявності. Тому вихід один – повна 

прозорість усього, що діється в державі, яку може забезпечити тільки пряме народовладдя через 

територіальні громади та інші форми народного волевиявлення. За таких умов народ України і 

територіальні громади стають господарями всієї країни та її територій. 

Своїм рішенням вони визначають владі 

завдання, що робити, а що не робити, повноцінно 

здійснюють функції власника народної і 

комунальної власності. Представницьким 

органам і чиновникам відводиться при цьому роль 

організатора та виконавця волі народу і 

територіальних громад. Але сказане можна 

здійснити тільки тоді, коли ми самі змінимось. Ні 

в державі, ні в суспільстві нічого не зміниться, 

поки не зміниться свідомість у наших головах. 

Іншими словами, необхідна зміна свідомості, 

її реформа, якщо хочете. А це означає, що 

необхідно сформувати і закласти в голови людей 

нову систему цінностей, у тому числі 

фундаментальних. 

Людина народжується, щоб жити, любити 

і бути коханою. Наше призначення – своє 

особисте щастя. Влада, ресурси, фінанси – лиш інструмент, що забезпечує свободу чи безпеку. 

Самореалізація – одна з найвищих форм щастя. Це коли ти робиш життя багатьох людей кращим, 

щасливішим. Досягнути всього цього можна тільки за допомогою освіти і виховання, або вірніше – 

виховання та освіти. У них шлях до порятунку нашої країни, як до речі, і всього людства. 

Підсумовуючи, можна сказати хоч і різко, але справедливо: освіта і наука, в першу чергу, 

несуть відповідальність за те, що сталося в Україні. Це вони, ці дві системи, сестри-близнючки, 

так виховали і так «просвітили» політичних поводирів українського народу. Саме продукт 

виховання й освіти, тепер уже не важливо, були вони радянськими чи «незалежними від 

відповідальності» українськими, чи були вони у співвідношенні половина на половину, саме продукт 

цих двох систем – кадри − виявилися непридатними для управління демократичним суспільством. 

Український народ ледве не захлинувся у масовій зраді і корупції керманичів, а тепер ми змушені все 



це переосмислити й радикально змінити ситуацію. І вирішальна роль у цьому переосмисленні 

належить освіті, бо освіта, включаючи виховання, – першооснова розвитку кожного індивіда 

зокрема і суспільства в цілому. 

За теперішньої ситуації в Україні треба виходити 

з реальної дійсності й визначати речі такими, якими 

вони є насправді. Я це хочу особливо підкреслити ще й 

тому, що ми сьогодні, вводячи в студентське братство 

нових молодих людей, беремо на себе зобов’язання разом 

із ними підготувати з них не тільки високоякісних 

фахівців, а й громадян-патріотів, майбутню 

національну еліту. 

Майбутнє ж України формується сьогодні всіма 

нами. І тому духовний потенціал цієї країни буде певною 

мірою визначатися також тією парадигмою, яку ми 

покладемо в основу виховної роботи всіх структур, які 

нею займаються, в тому числі нашого університету. 

Бо на сьогодні суспільство наше за 24 роки так і не здобуло атестата на громадянську 

зрілість: до цих подій ми виявилися зовсім не підготовленими, а тепер вимушені складати випускні 

іспити – з військової підготовки, економіки, історії, мови, зрештою. А отримавши поповнення, 

будемо разом із батьками проходити університетський курс і паралельно розбудовувати нове, по-

справжньому доросле життя. 

І я хочу запевнити в тому, що в Університеті «Україна» активно іде процес формування 

сучасних технологій як виховання, так і навчання. 

 

Після промови П.М. Таланчука ведучі зачитали вітальні телеграми, що надійшли від 

шановних почесних гостей, які з поважних причин не змогли бути присутні на святі: від виконавчого 

директора Всеукраїнської громадської організації 
«Українська спілка інвалідів» Валерія Хабарова; 

від народного депутата України Олександра 

Третьякова (219 виборчий округ Святошинського 

району м. Києва). 

 

Учасників святкового дійства привітали 

почесні гості: 
• Уповноважений Президента України з прав 

людини з інвалідністю, Голова Національної 
Асамблеї інвалідів України, народний депутат 

України декількох скликань, Герой України 

Валерій Сушкевич. Він привітав команду П.М. 

Таланчука і професорсько-викладацький корпус 

університету, сказав, що за 16 років колективом університету зроблено неймовірний обсяг роботи з 
різних напрямів. Також він побажав студентам докласти максимальних зусиль для самореалізації на 

25-му рокові незалежності української держави; 

• Директор департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрій 

Крикунов побажав студентам доброго настрою, енергії, гарно вчитися, бути готовими розвивати і 
захищати свою батьківщину для себе і своїх дітей; 

• Заступник директора Київського міського Фонду захисту інвалідів Наталя Козубенко 

побажала першокурсникам підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та 

досягти омріяної мети; 

• Директор комерційного центру банку «Хрещатик» Роман Мельник нагадав, що Університету 

«Україна» − уже 16 років, а співпраця банку «Хрещатик» із університетом триває більше 10 років. 

Також він наголосив на тому, що в наш час першокурсники не мають навчатися «абияк». Треба 

навчатися із таким завзяттям, щоб «земля під ногами горіла». Він нагадав про раніше зазначену у 

промові Петра Михайловича проблему – про те, що ні смерті на Майдані, ні смерті в АТО, на жаль, 

не зламали ганебну систему корупції, наголосив на запущеності української системи заробляння 



грошей. Наостанок він сказав, що світ дуже не любить слабких: ні слабких людей, ні слабких держав. 

Тому він побажав студентам ставати сильними тілом і духом і будувати саме таку – сильну! − 

державу. Щоб бути успішними в сучасному світі, треба знайти в ньому своє місце, ставати сильними 

й освіченими. 

 

Після виступу почесних гостей на сцену були запрошені П.М. Таланчук, проректори 

університету, директори департаментів 

університету, а також директори інститутів, декан 

біомедичного факультету та директор Коледжу 

«Освіта». 

Перший проректор Університету Іван 

Кучерявий зачитав наказ про зарахування 

студентів набору 2015/2016 навчального року на 

перший курс Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна». 

І от настав хвилюючий момент свята – 

Перший проректор Іван Кучерявий вручає 
першокурсникам символічні студентські 
атрибути: студентський квиток, залікову книжку й 

ключ від Храму знань. 

Традиційну присягу першокурсника 

спільно з колишніми абітурієнтами зачитав 

президент студентського самоврядування, студент 

3 курсу Інженерно-технологічного інституту за 

напрямом підготовки «Харчові технології» Роман 

Перехрест. 

 

Наприкінці урочистої частини відбулася ще 

одна приємна церемонія – нагородження 

футбольної команди університету. На сцену 

вийшов народний депутат України двох скликань, президент Футбольної асоціації студентів міста 

Києва (ФАСК) Вадим Місюра. 

Збірна команда Університету «Україна» з футболу посіла друге місце у першості міста Києва з 
футболу серед вищих навчальних закладів сезону 2014-2015 р.р. Головний тренер – Шаміч 

Олександр. Капітану команди вручили кубок. Також у номінації «Кращий захисник» відзначили 

гравця команди Університету «Україна» Романа Дороша. 

Президент ФАСК Вадим Місюра відзначив особливу заслугу головного тренера команди 

Олександра Шаміча в успіхові команди і нагородив 

усіх гравців та керівний склад Університету 

«Україна». 

 

У другій частині церемонії посвяти відбувся 

концерт, на якому виступили: 

• лауреати хореографічного конкурсу імені 
Павла Вірського Академічний балет академічного 

ансамблю пісні і танцю України Державної 
прикордонної служби України. Начальник 

ансамблю: заслужений працівник культури, 

полковник Василь Неграй. Ансамбль виступив із 
постановкою «Ті, хто походять від Сонця» 

(хореографічна постановка заслуженої артистки 

України Лілії Черноус); 

• заслужена артистка України, володарка Гран-прі Міжнародного фестивалю «Світ музики в 

Італії», доцент кафедри менеджменту організацій Університету «Україна» Світлана Мирвода; 



• Студентка 2-го курсу спеціальності «Правознавство» Коледжу «Освіта» Світлана Палубець із 
індійським танком «Грайливість»; 

• естрадна співачка, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів Юлія Цімох; 

• гурт «Аngel»: студентка 3-го курсу спеціальності «Видавнича справа та редагування» 

Коледжу «Освіта» Надія Бабінець і студентка 3-го курсу спеціальності «Туристичне 
обслуговування» Валентина Точина; 

• Роман Перехрест із піснею гурту «Мото’ролла» «Восьмий колір»; 

• Випускниця Школи мистецтв імені Миколи Лисенка Юлія Вітранюк із піснею «Гора, гора, 

гей!»; 

• Композитор і виконавець Влад Барна із піснею «Обійми мене» (з репертуару гурту «Океан 

Ельзи» і Святослава Вакарчука); 

• Студентський танцювальний ансамбль «Едельвейс» із хореографічною постановкою 

«Ліричний вальс» студентки 5-го курсу Інституту права та суспільних відносин Анни Русанової. 
Організацією свята опікувалися директор Центру художньої творчості університету Наталя 

Гаврилюк і начальник відділу виховної роботи Вікторія Дика. 

 

Слово першокурсникам 
Для повноти картини не можна оминути увагою головних героїв свята, які ще вчора були 

школярами. Отже, першокурсники. Їхні враження, мрії, сподівання. 

Христина МУЗИЧЕНКО, студентка Факультету біомедичних технологій: 

− Мені дуже сподобалася церемонія і концерт, а про Університет «Україна» враження – 

найкращі! Він дуже модерний, усе нове і дуже 

гарне. Мій дідусь знайшов відомості про 

Університет «Україна» на просторах Інтернету і 

порадив мені вступати сюди. 

Юлія ДЕБОЛЬСЬКА, Інститут філології та 

масових комунікацій: 

− Враження просто чудові, найбільше 

сподобався концерт. Університет «Україна» 

приємно вразив європейським дизайном. 

Подобаються викладачі, лекції – цікаві, я дізнаюся 

багато нової інформації. Про Університет я 

дізналася з Інтернету, шукала ВНЗ за критерієм 

«ціна/якість». В Університеті оптимальна ціна на навчання як для Києва. Мрію стати 

журналісткою або тележурналісткою. Щоб добре опанувати українську мову, я і вступила на 

філологію. 

Сергій ШРАЙ, Інститут права та суспільних відносин: 

−  Мені все сподобалося того дня – 31 серпня, а особливо – Університет «Україна», його 

архітектура, інтер’єр. Сподобалася доступність: при входах є пандуси, у кожному корпусі – по два 

ліфти, в холі 3-го корпусу університету у вільному доступі є комп’ютери та інтернет. Тут хороші 

викладачі. В Університет мені порадила вступити сестра, котра тут навчалася. Я вивчаю 

правознавство й у майбутньому хочу працювати у прокуратурі. 

Наталя РОМАНЮТА, Коледж «Освіта»: 

− Мені все дуже сподобалося. Приємно дивує атмосфера Університету і ставлення людей. 

Люди тут дуже доброзичливі – і викладачі, і студенти. Усе дуже добре. Якби у школі були такі 

вчителі, як викладачі Університету «Україна», то мені було б набагато простіше вчитися. Я 

вивчаю видавничу справу та редагування і хочу потім стати редактором відомого журналу або 

працювати на телебаченні. 

Анна ЦЕХ, Інститут економіки та менеджменту: 

−  Урочиста посвята і концерт залишили дуже хороші враження, як і Університет «Україна». 

Я познайомилася з Університетом в Інтернеті, найголовнішим критерієм вибору для мене була 

близька відстань до мого дому. Я – майбутній маркетолог, мрію після закінчення навчання знайти 

хорошу роботу. 

Ірина МАКАРЕВИЧ, Інститут соціальних технологій: 



−  Посвята, а особливо – концерт – подарували багато хороших вражень. Університет 

«Україна» приємно вразив, тут такі привітні люди. Цей ВНЗ я знайшла в Інтернеті – я шукала, де я 

зможу вивчитися на реабілітолога, і знайшла. Опанувавши спеціальність «Фізична реабілітація», я 

дуже хочу допомагати людям. 

Юлія ГОЛОВКО, Інститут соціальних технологій: 

− Свято залишило дуже багато позитивних емоцій, а Університет «Україна» дуже 

сподобався. Тут цікаві люди, хороші викладачі, загалом – класно! Я вважаю, що перше враження – 

найважливіше. Про Університет «Україна» мені розповів близький друг, який вступив до Коледжу 

«Освіта». Я − майбутній психолог, і сподіваюся під час навчання дізнатись багато нового та 

цікавого. 


