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  В усіх працюючих є професійне 
свято. І відзначення Дня студен-
та є своєрідним визнанням вашої 
праці, праці на шляху набут-
тя фахових навиків та здобуття 
необхідних для цього знань.
  Учитись важко. Адже це щоден-
на зібраність, організованість, 
цілеспрямованість і твердий 
та омріяний поступ вперед до 
омріяної мети. Лише ті, що не вчи-
лись, або не учаться, не задумую-
чись вимовляють: «Студентські 
роки – найкращі роки». Звичай-
но найкращі з усього людсько-
го шляху, бо це роки молодості.    

Але скільки у цей час потрібно 
встигнути зробити: освіту здобу-
ти, світу побачити, себе показати, 
самостійним стати, закохатись, а 
то й розчаруватись, перевірити до-
вжину осінньо-зимових ночей за 
конспектами та книгами, а весня-
них – романтичними побаченнями 
чи щемливо-радісно-спокусливим 
смаком кохання. І ще багато «т.д.»
Хочеться побажати вам, щоб ви 
усе це встигали робити: і вчи-
тись, і самостверджуватись, і 
дорослішати. Найголовніше – не 
бути байдужими. Не скнійте, не 
чекайте подарунків її величності 

Долі, бо вона не всіх обдаровує, не 
гніться навіть від випробувань та 
ударів. Будьте оптимістами і навіть 
крок назад після кроку вперед не 
вважайте невдачею – це просто 
танцювальний рух! Горіть, палай-
те, освічуйте шлях у житті собі і 
тим, хто поруч з вами.
 Напередодні свята зичимо вам 
гарного настрою, здійснення ва-
ших мрій, здоров’я і благополуччя 
вашим рідним і близьким. Зі свя-
том!
         
Декан історичного факульте-
ту професор Кузнець Тетяна 
Володимирівна

Шановні наші студенти!

Міжнародний день студента (коротка історія свята)
  Студентські роки – найяскравіший 
етап в житті кожної людини. Період, 
коли відчинені всі двері, а навколо 
безліч можливостей для реалізації 
поставлених цілей. Студентство – 
особлива верства населення, осо-
блива нація. Студенти з різних країн 
можуть чудово порозумітися один 
з одним, незважаючи на етнічні, 
культурні та мовні бар’єри.
  Професійне свято – Міжнародний 
день студента, що святкується 17 ли-
стопада – це ще одна нагода не забу-
вати про студентську солідарність, 
яка не має меж та кордонів.
  Міжнародний день студентів вста-
новлений 17 листопада 1946 р. на 
Всесвітньому конгресі студентів, що 
відбувся в Празі, в пам’ять чеських 
студентів-патріотів.
  Звичайно, це свято асоціюється з 
молодістю, романтикою і веселоща-
ми, а ось історія його, що почала-
ся в Чехословаччині під час Другої 
Світової війни, кривава і сумна.
  28 жовтня 1939 р. в окупованій фа-
шистами Чехословаччині, празькі 
студенти і їх викладачі вийшли 
на демонстрацію, щоб відзначити 
річницю утворення Чехословацької 
держави (28.10.1918) (на той час – 
Протекторат Богемія і Моравія).
  Під час свята, котре проводили 
студенти медичного факультету 
Карлового університету, був пора-
нений студент Ян Оплетал. 11 ли-
стопада він помер. Через 4 дні тіло 
юнака перевезли з Праги до його 
рідного дому, в Моравію. На похо-
ронну процесію, яка проходила 15 
листопада 1939 р. прийшли тисячі 
студентів, які перетворили цю подію 
в антинацистську демонстрацію. 
  Однак, це призвело до різких заходів 

з боку нацистів, зокрема штурму 
Празького університету. Десятки 
демонстрантів були заарештовані. 
  17 листопада 1939 р. гестапівці 
і есесівці рано-вранці оточили 
студентські гуртожитки. Понад 
1200 студентів були заарештовані й 
відправлені в концтабір Заксенхау-
зен. Дев’ятьох студентів і активістів 
студентського руху стратили без 
суду в катівнях в’язниці в празькому 
районі Рузіне. За наказом Гітлера всі 
чеські вищі навчальні заклади були 
закриті до кінця війни. 

              

Щоб увіковічнити пам’ять цих 
подій, дата 17-го листопада була оз-
наменована Міжнародним днем усіх 
студентів.
  Міжнародна студентська рада 
(у якій, на той час, було бага-
то студентів-біженців) 17 листо-
пада 1941 року в Лондоні впер-
ше відзначила день студента. 
Традиція святкування була про-
довжена і наступником Ради – 
Міжнародним союзом студентів. 

Разом із Європейською студентсь-
кою радою та іншими громадськими 
організаціями день Студента оголо-
сили офіційною пам’ятною датою 
ООН.
  В інших країнах також боролися 
за права студентства. Так у Греції, 
14 листопада 1973 р. був оголоше-
ний страйк студентами Афінської 
політехніки. Вони забарикадували-
ся і почали вести прямі трансляції, 
що мали демократичне спрямуван-
ня і виступали проти хунти. Неза-
баром до них приєдналися тисячі 

співвітчизників. Проте, тоді їм не 
вдалося досягти мети. У ніч на 17 
листопада танк AMX-30 розгромив 
забарикадовані ворота політехніки. 
Тоді також не обійшлося без жертв 
та поранених.
  Сьогодні ж 17 листопада є одним із 
офіційних свят грецьких студентів.
У 1989 році, знову в Чехії, незалежні 
студентські лідери спільно з 
Соціалістичним союзом молоді 
організували масову демонстрацію 

для відзначення Міжнародного дня 
студента. 50-ий день студента давав 
можливість висловити невдоволен-
ня комуністичною партією Чехос-
ловаччини. Те, що розпочиналося 
як мирний захід, перетворилося під 
кінець дня у акт насильства. Вели-
ка кількість учасників була побита 
поліцією та представниками інших 
силових структур. У демонстрації 
брало участь 15000 осіб. Жорстокі 
дії поліції підняли студентів та 
акторів театру на страйк. Розпоча-
лися масові заворушення. Таким чи-
ном, події, пов’язані з відзначенням 
Міжнародного дня студента, ста-
ли каталізатором Оксамитової 
революції у Чехословаччині. День 
демократії та боротьби за свободу 
відзначається сьогодні як офіційне 
свято у Чехії та Словаччині.
  Після падіння Берлінського муру 
та прогресивної кризи в середовищі 
Міжнародної студентської ради, 
відзначення 17-го листопада прово-
дилося лише у кількох країнах без 
будь-якої міжнародної координації. 
Проте, під час проведення Світового 
соціального форуму в Мумбаї (Індія) 
у 2004 році, низка міжнародних 
та національних молодіжних 
організацій вирішила провести 
свято на глобальному рівні. Того 
ж року студентський рух отримав 
відчутний поштовх. Відзначення 
Міжнародного дня студента триває 
і донині.
  В Україні 17 листопада як День 
студента відзначається з 1999 р. 
відповідно до указу Президента № 
659/99 від 16 червня 1999 р.
Професор Священко Зінаїда 
Василівна



   Студентка Вінницького 
педагогічного інституту Таня 
Кузнець:  
«...Коли ми були студентами, ми 
дуже потужно вчилися, бо нам 
це було цікаво. Можливо тому, 
що поступали тоді відповідно до 
своїх уподобань, а не так  як зараз: 
одночасно мед.,  пед. і  сільхоз.
  Історичний факультет це – еліта 
ВИШу. 2/3 студентів склада-
ла старша молодь. На нашому 
потоці з 100 осіб  було 25 хлопців, 
які вже пройшли армію. Лише 13 
першокурсників були  випускни-
ками шкіл. До того ж – всі з зо-
лотою медаллю. Ми завжди пра-
цювали з дорослими людьми, які 
усвідомлено прийшли вчитися.

  Студентський день у нас був 
таким: 3 пари, потім читаль-
ний зал, де ми готувалися до 
семінарів. А в п’ятницю, субо-
ту та неділю – міська бібліотека. 
Ми там до семінарів не готували-
ся, а просто читали все, що нам 
подобалося:історичну літературу, 
художні твори, пресу, писали 
курсові і дипломні. До дому по-
верталися через кінотеатр, диви-
лися всі новинки кінематографу. 
Приходили до дому після 10 ве-
чора. Таким був наш режим.
  Перед сесією я відпочивала, адже 
весь рік наполегливо готувалася 
до семінарів, тому сесія для мене 
не була складною. В останній 
день перед екзаменом перечи-
тувала підручник, лягала спати, 
вранці йшла на екзамен і завжди 
отримувала «5». А перед ДЕКами 
ми мали 10 днів підготовки. Для 
мене це було дуже багато часу! 
Я тиждень відпочивала, читала 

художню літературу, а за кілька 
днів до іспиту все перечитувала 
і знову отримувала «5». Просто 
повторювала.
   Найбільше тренує пам’ять 
книжка, тому  я досить упе-
реджено ставлюся до новітніх 
інтерактивних технологій, адже 
я вважаю, що ніякий комп’ютер 
не може замінити книгу. Коли 
читаєш книгу – не втрачається 
енергетичний зв’язок зі Словом, 
з автором, з епохою. Коли я чи-
таю книгу – я вливаюся в ті події, 
я повністю в епосі, в контексті 
книги. Коли хтось мене окликає,  
я цього дуже не люблю, адже тоді 
вириваюся з епохи. Я можу за 2 дні 
прочитати 5 книг, а потім кілька 

днів не читати, поки 
все прочитане ще 
усвідомлюється…А 
потім знову читаю. 
Дуже швидко читаю. 
Аналогічно я дивлю-
ся і фільми. Не лю-
блю відволікатися. 
Щоб запам’ятати 
подію її треба пере-
жити разом з авто-
ром».

С т у д е н т 
Кіровоградського 
п е д а г о г і ч н о г о 
інституту Ігор 
Кривошея:
«...Порівнювати те, 
як навчаються сту-
денти нашого фа-
культету, і як навча-
лися ми - складно. 
Адже в час мого на-

вчання були зовсім інші умови 
ніж сьогодні. Нині я спостерігаю 
за студентами з кута зору ви-
кладача. Порівнюючи ваше і моє 
навчання, можу сказати, що в 

нас на факультеті більшість ста-
новили хлопці. Ми також, як 
і ви, навчалися у другу зміну. 
Незважаючи на це багато часу 
проводили в читальних залах 
наукової бібліотеки, опрацьову-
вали джерела та історіографічну 
літературу. Взагалі, ми були ак-
тивними студентами. Окрім на-
полегливого навчання ми із задо-
воленням організовували цікаві 
заходи, займалися спортом. Я 
був учасником футбольної ко-
манди нашого факультету, три 
роки працював у диско-клубі. 
Постійна участь у різноманітних 
заходах сприяла тому, що студен-
ти нашого факультету надзвичай-
но здружилися між собою. Після 
випуску наш потік 
(а на потоці навча-
лися 150 студентів) 
п о с т і й н о 
підтримує контак-
ти зі своїми сту-
дентськими дру-
зями. Періодично 
в і д б у в а ю т ь с я 
з у с т р і ч і 
випускників, зо-
крема у 2011 році 
на цій зустрічі 
були присутніми 
50 колишніх 
с т у д е н т і в . 
Більшість з них 
зуміли за цей 
період досягти 
значних звершень 
у житті. Серед моїх 
однокурсників є і 
директори шкіл, і 
військові офіцери, 
і бізнесмени».

Студентка Кіровоградського 
педагогічного інституту Вла-
да Сокирська:

  «...Історію любила ще з дитин-
ства. Пам’ятаю, у шостому класі 
вчитель історії, він же і директор 
школи, навіть дозволяв прово-
дити уроки за його відсутності. 
Школу закінчила з золотою ме-
даллю. Подала документи до 
Кіровоградського педагогічного 
інституту (тепер університет) на 
щойно відкриту спеціальність 
«Історія з іноземною мовою».
  Конкурс був тоді 7,5 осіб на 
місце. Вступний іспит за фахом 
склала на «відмінно». Від решти 
трьох, відповідно, була звільнена. 
Пам’ятаю всі три питання 
екзаменаційного білета і двох 
викладачів, що приймали іспит, 
вітання батьків. З часом, коли 

усвідомила, що стала студенткою 
історичного факультету вузу, з 
жахом думала, що могла бути се-
ред тих шести студентів, хто на це 
місце не потрапив. Студентські 

роки згадую як найкращі у 
своєму житті. 
   За другою вищою освітою 
я психолог. Спочатку це була 
пропозиція відділу освіти: там 
вводилася посада психолога 
для шкіл району. В інституті я 
любила психологію, тому і пого-
дилася. Навчалася стаціонарно. 
Дякую долі, що подарувала 
мені прекрасну можливість за-
глибитися в цю науку, слухати 
лекції, відвідувати тренінги, 
ознайомитися з методиками 
нейролінгвіністичного програ-
мування представників кращих 
наукових шкіл Росії, України, 
США. Набуті знання дуже до-
помагають і в повсякденному 
житті».
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Студентські спогади...
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   День студента – це свято не тільки 
для прийдешньої молоді, зайнятої 
процесом пізнання, але й добрий 
привід зануритися у спогади всім 
колишнім студентам. Сучасним 
студентам  здається, що їх історії 
найцікавіші, жарти найсмішніші, 
друзі найкращі, і так, як у них, 
ніколи не було. Дарма. У кож-
ного екс-студента знай-
деться у запасі декілька 
цікавих історій, які мож-
на надати загалу. Запро-
поную і я одну, що добре 
запам’яталася . 
  На запитання: «Чи по-
винен студент-історик 
обов’язково володіти му-
зичним інструментом» – 
кожен, хто має краплю здо-
рового глузду усміхнеться, 
прийнявши це за жарт. 
Ось і ми, студенти 
історичного факультету 
Київського педагогічного 
інституту імені  Горького 
зустріли цю звістку від де-
канату точно так.  Навіть 
врахувавши, що майбутня 
спеціалізація (організатор 
позакласної роботи) десь вима-
гала таких умінь, ми не розуміли, 
як це можна  навчити всіх грати 
на якомусь інструменті.  Це  не 
можливо, – однозначно вирішили 
всі  дев’яносто дев’ять моїх 
однокурсників. Та зовсім інакше 
думав про це викладач з музично-
го корпусу Панаїд Миколайович, 
нехай йому буде добре, де б він не 
був.
   На наше німе запитання сказав,  
що всі люди від природи є музи-
канти, потрібно в собі лиш цей та-
лант пробудити, а він, зрозуміло, 
і є той будитель.  Для почат-

ку він ошелешив нас вибором 
інструмента, ним стала сопілка 
оркестрова. Далі ми зробили 
переполох у магазині музичних 
інструментів на вул. Либідській, 
коли в один день прийшли усім 
потоком купувати сопілки.  А далі 
все, як в тумані: ноти,  партитури, 
репетиції  на парах, на вулиці, в 

гуртожитку, вдома у  батьків. Го-
лос грізного Панаїда   приходив 
нам у  тривожних снах, а вдень 
він нагадував про себе сам. 
  Треба віддати належне викла-
дачу, через місяців три  навіть 
глухі студенти грали на сопілці.   
А найстрашнішим випробуван-
ням для нас, звісно, став залік із 
музики. Здавали ми його не так, 
як нині. Залік починався зран-
ку, а закінчувався  в одинадцятій 
вечора. І не зрозуміти було 
напівсонним киянам, що добира-
лися майже опівночі додому, чому 
так істерично радіють студенти,  і 

як навіжені дмуть у сопілки, ви-
ставивши їх у вікна нічного  тро-
лейбуса. Хіба зрозуміти їм радість 
студентів, які з двадцять п’ятого 
разу склали залік дорогому 
Панаїдові Миколайовичу… 
   І тільки через роки ми з вдячністю 
вклонилися учителю, який вірив 
у неможливе, робив неможливе, 

вивершуючи нас у власних очах. І 
ще довго історики  козиряли цим 
умінням  із гордістю, за що  на 
зустрічах піднімали келих.
  Та цим наші «ходіння по музич-
них муках» не закінчилось. Якось 
у гості до нас завітав керівник 
вузівського академічного хору 
Семен Дорогий і вишикував 
студентів в ряд на прослухову-
вання. Не допомогло нам фаль-
шування голосу, надто добрий 
слух мав музикант. І от я серед 
інших щасливих два роки шліфую 
свої вокальні здібності у групі со-
прано. Серед різного, найбільш 

пам’ятним є  виконання  пісні І. 
Брамса « Нічне вогнище» . 
  Взагалі, грати на музичному 
інструменті було моєю мрією 
із дитинства.  Мої ровесни-
ки відвідували такі заняття у 
будинку культури. У мене не 
було інструменту, та ще й бать-
ко сказав, що грати я не зможу 

(чи то я не мала слуху, чи то 
він не збирався купляти мені 
інструмент). Тому, я позичи-
ла баян у сусіда, сама вивчила 
ноти і зіграла батькові  попу-
лярну у 70-х музику до пісні 
«Ой полным полна коробуш-
ка». А далі, як то і передбачив 
батько, грати я не змогла по тій 
простій причині, що сусід за-
брав баян. Тому, в студентські 
роки,  наперекір усім, стала 
вчитися грати на гітарі. Вже не 
пам’ятаю як все почалося, але 
з першого курсу я не розлуча-
лася з нею.  Грати так і не на-
вчилася, але декілька акордів, 
для душевного співу в гурто-
житку, походах, на розкопках, 
в піонерському таборі цілком  
вистачало. Додам світлину, щоб 

було правдивіше…
  Шановні студенти! Знання та 
вміння даються Небесами, тож 
не потрібно ховати, а навпаки 
розвивати  їх у собі  і віддавати 
людям. Плануйте свій час так, 
щоб його вистачало і на знання 
і на щире, здорове дозвілля. І не 
бійтеся експериментувати, буде 
тоді що згадати. Із святом будьте 
здорові!

Студентка Київського 
педагогічного інституту Зоя 
Возна (на фото в центрі)

Мої музичні експерименти

С т у д е н т 
філософського фа-
культету Київського 
університету імені Та-
раса Шевченка Толя 
Карасевич:
 «...Сьогодні я можу з 
упевненістю стверджува-
ти, що єдність студентської 
групи і її благополуччя, 
колективні стосунки і 
формування відповідних 
цінностей, більшою мірою 
залежить від групової ро-
боти куратора. У зв’язку з 
цим, я часто згадую свого 
куратора групи професора 
Ремезовського Йосипа Да-
ниловича. Людина високої 

культури, патріот своєї 
справи, він щиро любив 
Україну і підтверджував це 
своїми вчинками.
   Нам було приємно за 
свого наставника, коли 
він і ще кілька викладачів 
університету, намагалися 
порушити існуючі кано-
ни з приводу проведення 
занять не російською, а 
українською мовою. «Це 
національна біда і гань-
ба для центрального вузу 
України, який носить ім’я 
великого Кобзаря», - го-
ворив на зборах факуль-
тету наш куратор. Ми 
були вдячні йому за цей 

громадянський вчинок, 
оскільки більшість нас 
були вихідцями із села і 
тяготіли до рідної мови. 
Крім ґрунтовних знань, 
Йосип Данилович ви-
ховував в нас почуття 
патріотизму. 
 «Памятайте, що 
Батьківщина Ваша бере 
свій початок там, - ча-
сто повторював він, - 
де Ви здійснили перші 
самостійні кроки, мовили 
святе слово «мама», де зна-
ходиться коріння Вашого 
роду».
(Продовження на 
сторінці 4)

Студентські спогади...
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 Незабаром світова сту-
дентська спільнота буде 
відзначати Міжнародний 
День студента. Це свя-
то мільйонів, бо непро-
сто знайти в сучасному 
технологічному суспільстві 
людину, яка б так чи інакше 
не була колись студентом. 
Мабуть нема жодного, 
хто б не згадував би про 
свої студентські роки з 
посмішкою і душевним те-
плом. 
 Помиляється той, хто 
вважає, що колись студенти 
були якимись іншими, осо-
бливими. Так, сьогоднішні 
лицарі науки вже не зна-
ють, що таке стояти в черзі 
в бібліотеці за потрібною 
книгою. Так, вони вільно 
користуються ноутбука-
ми, планшетами, айфона-
ми і лиш одним натиском 
клавіші поринають в без-
донний світ інформації. 
Але, незважаючи на це, 
вони майже нічим не 
відрізняються від своїх 
попередників. Як і колись, 
сьогоднішнє студентство 
– це молодість, щирість, 
відкритість, енергія, та-
лант і водночас унікальне, 
неповторне почуття гу-
мору. Очевидно, ще від 
середньовічних вагантів 
студентство перейняло і 
зберегло гострий погляд на 
дійсність, здатність радіти 
життю і сміятися над його 
недоладностями. В кож-
ного, хто був студентом, в 
пам’яті залишається безліч 
комічних ситуацій і веселих 
історій.
 Хто з студентів не лю-
бить пародіювати своїх 

викладачів, навіть 
найшанованіших ? Один па-
родист часів моєї молодості 
так удосконалив свій та-
лант, що неодмінно під час 
неформальних виступів 
перед нами у гуртожитку 
викликав нестримний сміх, 
а іноді навіть і аплодисмен-
ти. Якось глядачем чергової 
пародії несподівано став 
сам її персонаж – профе-
сор, що читав у нас «Науко-
ву організацію праці». Він 
якраз був з перевіркою в гур-
тожитку, згідно з графіком. 
Професор сміявся ледь не 
гучніше за всіх і навіть тро-
хи поплескав у долоні, чим 
неймовірно потішив вико-
навця. Щоправда, згодом 
виявилося, що єдиним сту-
дентом нашого курсу, який 
не зміг освоїти дисципліну 
цього викладача, був 
хвацький пародист. І тоді 
вже давилися сміхом його 
приятелі – шанувальники 
таланту і щосили намага-
лися зберегти співчутливий 
вираз обличчя, проводжа-
ючи нещасного на черго-
ву перездачу. Пародистові 
довелося напам’ять вив-
чити весь курс «Наукової 
організації праці» і тільки 
тоді він отримав від весело-
го професора довгождане 
«зараховано». Пародійний 
талант невдахи після цього 
якось непомітно побляк і в 
подальшому він вже його 
не вдосконалював.
  А хто краще за студентів 
вміє з театральним 
комізмом обігрувати якісь 
елементи фахових знань. 
У нас на першому курсі на 
історичному факультеті 

читалася надсерйоз-
на дисципліна «Історія 
Комуністичної партії 
СРСР». З поважним видом і 
в піднесеному тоні сивочо-
лий професор розповідав 
нам про Жовтневу 
соціалістичну революцію, 
про більшовиків, про 
військовий комунізм і 
продовольчі загони, які 

відбирали хліб у селян, щоб 
врятувати молоду і голоду-
ючу радянську республіку. 
Незабаром після перших 
же лекцій у нас на п’ятому 
поверху студентського гур-
тожитку виник свій «про-
дотряд» у складі кількох 
студентів, які здійснювали 
вечірній обхід кімнат з ме-
тою, як вони казали, «изъ-
ятия продовольственных 
излишков». 

  Вони старалися навідатись 
в гості в момент, коли на 
столі з’являлася нехитра 
студентська вечеря. І тоді 
харчі, що були розраховані 
на тиждень, з’їдались упро-
довж одного гостюван-
ня «продотряда». Згодом 
вони так увійшли в роль, 
що дівчата-студентки 
щовечора змушені були 

організовувати стеження 
за коридором. Як тільки 
весела компанія з’являлася 
на горизонті, хтось по-
давав сигнал: «Продо-
тряд!» і всі прожогом 
кидалися в кімнати, зами-
калися на ключ і затихали, 
спостерігаючи в отвір для 
ключа, чи не пішли вже 
«продотрядовці» собі геть.
  Пам’ятається й один з 
багатьох прикладів непо-

вторного студентського 
«чорного гумору», в якому 
виявилася також і особлива 
здібність студентів давати 
влучну назву. У студентсь-
кому містечку нашого 
університету, що по вулиці 
Ломоносова в Києві, була 
студентська їдальня, де 
понурі і вічно роздратовані 
кухарки готували не стра-
ви, а якусь гидоту. З’їсти ту 
невідому субстанцію, яка 
чомусь називалася котле-
тою, могли тільки, ну дуже 
вже голодні студенти. Через 
це їдальня прославилась на 
весь Київ під похмурою сту-
дентською назвою «Бухен-
вальд» - від найменування 
моторошного нацистського 
концтабору.
  Отож, студентство, не 
зважаючи на політичний 
режим, не зважаючи на те, 
яким був суспільний лад, 
чи історична епоха, завж-
ди залишалося веселим, 
гострим на язик і здатним 
швидко виявити і висміяти 
недолугість, чи надутий 
пафос. Перебування в цій 
згуртованій спільноті було 
наповнене радістю і надією. 
Труднощі навчання лег-
ко долалися у дружньому 
колективі.
  Тому, хочеться привітати 
наших майбутніх 
істориків з наступаючим 
Міжнародним Днем сту-
дента і нашим українським 
Днем студента і побажати, 
крім міцного здоров’я, ща-
стя, оптимізму та кохання, 
ще й веселощів і відчуття 
повноти життя.
Студент Слава 
Гордієнко

Студент – це оптимізм і відмінне почуття гумору

Студентські спогади...
(Продовження, початок 
на с.3)
  Сьогодні, перегортаючи 
сторінки минулого життя, 
я з великою вдячністю зга-
дую слова свого Вчителя.
Студенські роки визначи-
ли остаточно мої життєві 
орієнтири. Мене мало при-
ваблювали безініціативні, 
з застійними ідеями люди. 
Більше подобалися ті, що 
були лідерами в колек-
тивах, висували нові ідеї 
і зреалізовували їх в по-
всякденному житті. «Хоч 
маленька перемога, але по-
всякденно!» – було їхнім 

життєвим дивізом.
 Мабуть, тому я і опи-
нився в центрі руху сту-
дентських будівельних 
загонів, де знайшов своїх 
однодумців, вірних друзів, 
з якими підтримую стосун-
ки і сьогодні, бо розділив 
з ними 20 років свого 
життя. Нам дякували за 
сумлінно виконану робо-
ту жителі Московської, 
Омської, Челябинської, 
Тюменської областей, 
Якутії, Казахстану, Туви, 
Красноярського краю 
та Ханти-Мансійського 
національного округу. 

Ми починали будува-
ти теплотрасу до першо-
го блоку Чорнобильської 
АЕС (1971 рік), зробили 
реконструкцію майже всіх 
птахоферм в селах Город-
ниця і Острожани, три 
роки проводили капітальні 
ремонти цукрового за-
воду в селі Колодисте, 
зробили майстерню по 
ремонту с-г. техніки і 
змонтували кронбалку в 
селі Затишок (об’єкти у 
Черкаській області були 
виконані студентами УДПУ 
в 1987-1991 рр.). 

 Був двічі комісаром основ-
ного факультетського заго-
ну «Славутич» у Казахстані, 
де в 1973 – 1974 рр. заво-
йовував перехідний пра-
пор переможця. А в 1974 
році завоював третє місце 
серед мулярів Північно-
Казахстанської зони, де 
брало участь 50 студенських 
команд колишнього Союзу. 
Нагороджений бронзовою 
кельмою і грамотою Куста-
найського обкому комсо-
молу. Цього самого року 
отримав пам’ятну медаль за 
студентський будівельний 
рух, грамоту ЦК комсомолу 

України і був рекомендова-
ний до вступу в кандидати 
КПРС.
  По закінченню КДУ я був 
розподілений в інститут 
філософії НАН України, 
відділ наукового атеїзму, 
що знаходився в Івано-
Франківську. Через три 
роки здійснилася моя ос-
новна мрія – я став викла-
дачем Івано-Франківського 
інституту нафти і газу, 
єдиного ВНЗ в нафто-
газовій промисловості 
України. 


