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Так нинішнього року назвало своє свято студентство нашої країни. Якщо торік юнь «України» 

для його проведення обрала Маріїнський парк, то нинішнього червня віддала перевагу іншому 
місцю. Теж дуже гарному, але своєму. Святкувати вирішили біля майбутньої основної будівлі 
університету, яка, як запевняють будівельники, вже восени прийме перших студентів. 

І всі, хто 23 червня побував тут, не пожалкували! Навкруги - величні дерева, свіже повітря і ... 
заспокійлива тиша. Правда, останню обставину зафіксували тільки ті учасники і гості дійства, котрі 
добралися на Крамського, 10 раніше до визначеного часу. Бо потім відбувалося те, що аж ніяк тишею 
не назвеш. 

Задовго до визначеної години окремі випускники загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, їхні 
батьки, друзі і просто знайомі мали можливість підійти до столиків із табличками факультетів 
базової структури університету. Про це подбали працівники приймальної комісії. Вони разом із 
керівниками, викладачами восьми підрозділів навчального закладу вели розмови з майбутніми 
студентами. Дехто з хлопців і дівчат, відкинувши вагання, тут же заповнював необхідні документи. 

Але й ті, й інші згодом активно 
перейнялися неповторною атмосферою 
свята, яке, на мій погляд, стало по-
справжньому молодіжним і захоплюючим. 
Багато учасників дійства - і не тільки 
молодь - активно включалась у різні ігри 
та розіграші. Час від часу в літнє небо 
злітали повітряні кульки. Було чимало 
непідробних веселощів, усього того, що 
називають розвагами. 

Аж ось на сцену піднімаються ведучі. 
Цього року святкову програму вели 
Світлана Дудко і Андрій Лелюх. Вони 
розповідали про наш університет, про його 
досягнення в першому шестилітті. 

Цьогорічне свято, як і попередні, 
назвало кращих із кращих студентів. Передусім, тих, хто став президентськими стипендіатами. 
Нинішнього року таке право вибороли своїм відмінним навчанням і активною участю у 
громадському житті десять юнаків і дівчат. Це - третьокурсники Світлана Рудь (спеціальність 
«Документознавство та інформаційна діяльність»), котру ви бачите на знімку, Світлана Рожко 
(«Фінанси»), Ірина Русенька («Менеджмент організацій»), Олена Базюк («Правознавство»), 
другокурсники Катерина Злобіна («Екологія та охорона навколишнього середовища»), Сергій 
Брацюн («Правознавство»), Ігор Зайцев («Електронна побутова апаратура»), Ірина Бондаренко 
(«Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»), Анастасія 
Литвиненко («Соціальна робота») та Дмитро Макаренко 
(«Фізична реабілітація»). Високі і пам'ятні відзнаки вручила їм 
перший проректор університету Л.Ф. Романенко. 

На святі були названі кращі групи і факультети 
навчального закладу. За підсумками своєрідного змагання 
переможцями стали факультет філології та масових 
комунікацій (зимова сесія) та другокурсники спеціальності 
«Мікробіологія та вірусологія» факультету біомедичних 
технологій. Щирими оплесками нагородили присутні 
представників факультетів, котрі отримали відповідні кубки та 
дипломи. 

Загалом нагороджених було чимало. Та особливо виділю 
одну з них. Так, протягом 2004-2005 навчального року в нашо-
му університеті працювала американський науковець Шарон 
Равер Ламплан. Її семінари могли відвідувати всі бажаючі, хоча 
заняття були адресовані, в основному, студентам із особливими 



потребами. І саме вони чи не найпалкіше вітали пані Ш. Лапмплан, котра отримала на добру згадку 
про наш університет букет червоних квітів та письмову подяку. 

На імпровізовану сцену один за одним піднімалися учасники художньої самодіяльності 
базового університету, а також територіально відокремлених підрозділів з інших міст України. 
Приміром, Суми презентували першокурсниці, котрі гарно виконали чудові ліричні пісні. Запальні 
танки привезла з Білої Церкви група «Креатив», до складу якої входять майбутні економісти. 

Загалом було на що подивитись, було що послухати. У фіналі на сцену вийшли всі самодіяльні 
артисти, щоб подарувати присутнім Гімн університету. 

Продовженням свята стала дискотека, яка ще на кілька годин затримала цього чудового 
літнього вечора багатьох юнаків і дівчат. І сьогоднішніх студентів, і тих, хто стане ними через 
якихось два місяці. 

І дуже символічно, що ніщо не зіпсувало свята. Навіть нестійка червнева погода не підвела. 
 

На знімку, американський науковець 

Шарон Равер Ламплан (ліворуч) і проректор 

університету з наукової роботи Катерина 

Кольченко на студентському святі. 

 
Свято вдалося. Бо ще раз довело, яка 

гарна молодь обрала й обирає такий 
навчальний заклад, як Університет «Україна». 

Кожне свято зближує, згуртовує 
колектив. Особливо тоді, коли все на ньому 
щире і непідробне. Відрадно, що всі учасники 
дійства _ і студенти, і викладачі, і працівники 
різних підрозділів університету - ще раз 
переконалися: наш навчальний заклад 
успішно впроваджує принципи гуманізму, 
соціальної справедливості, демократії, 
відкритості. 

До речі, коли через два-три дні 
Приймальна комісія підбила підсумки 
«Університетського літа-2005», то вони 
виявилися непоганими - близько 30 юнаків і 
дівчат вирішили вступити до нашого 
навчального закладу просто на 
«Університетському літі», а ще понад 20 
подали цього дня заяви до Приймальної 
комісії, оскільки в запрошеннях вказувалися її 
координати. Успіхів вам, юні друзі! 

 

Катерина Заремба, 
студентка III курсу 

спеціальності «Видавнича 
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