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CТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

День знань – одне із го-
ловних свят навчального 
року, урочисте, хвилю-
юче й відповідальне. Це 
свято об’єднує чи не все 
наше суспільство: несмі-
ливих першокласників та 
серйозних старшокурс-
ників, їхніх схвильова-
них батьків, викладачів 

та працівників закладів 
освіти, які вже зачекали-
ся на своїх школярів та 
студентів.
Свято 1 вересня у Харків-
ському кооперативному 
торгово-економічному 
фаховому коледжі – це 
радісні зустрічі з добри-
ми друзями і новий етап 

важливої та натхненної 
роботи, який вже тради-
ційно починається з Бо-
жого благословення.
Цьогоріч дружна родина 
харківського коопколе-
джу радо прийняла у 
свої лави близько трьох-
сот студентів нового на-
бору. Віримо, що з допо-

могою і підтримкою та-
лановитих викладачів 
вони досягнуть омріяних 
висот.
Бажаємо студентам і ви-
кладачам творчого на-
строю, наснаги, терпіння 
і реалізації всіх задумів!

За сайтом коледжу

I ЗНОВУ НАС СТРIЧАЄ КОЛЕДЖ!

ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ 
Полтавський університет економіки і торгівлі має багаті традиції з 
підготовки фахівців високої кваліфікації. Уміння йти в ногу з часом та 
працювати на перспективу дозволяють йому залишатися провідним 
закладом вищої освіти. Цьогоріч більше тисячі юнаків та дівчат дові-
рили своє майбутнє його науково-педагогічному колективу.

 ВІДЛУННЯ

31 серпня університет радо зу-
стрів своїх першокурсників. Від-
булися урочистості з нагоди по-
святи у студенти ПУЕТ.

З вітальними словами до пер-
шокурсників, їхніх батьків, ви-
кладачів та співробітників звер-
нулися ректор університету, док-
тор історичних наук, професор, 
заслужений працівник освіти і 
науки України Олексій Нестуля, 
почесний гість Полтавський місь-
кий голова Олександр Мамай та 
директорка Навчально-наукового 
Інституту денної освіти Аліна 
Ткаченко. 

Зі сцени лунали щирі та теплі 
слова від викладачів і студентів 
університету, пісенні дарунки від 

випускника університету В’я-
чеслава Шаманського. За тради-
цією, першокурсникам вручили 
символи студентського життя: 
ключ до Країни Знань – Полтав-
ського університету економіки і 

торгівлі; студентський квиток – 
символ причетності до славної 
студентської родини; залікову 
книжку студента – основний до-
кумент на період навчання.

Дорогі першокурсники! Бажа-
ємо вам успіхів у навчанні, на-
тхнення у творчій самореалізації, 
високих злетів та перемог, здій-
снення найзаповітніших мрій!

За сайтом університету

1 вересня у Миколаївському 
фаховому коледжі бізнесу і 
права розпочалося з урочис-
тостей. Першокурсників 2021 
року привітали зі вступом до 
коледжу, вручили їм символіч-
ний студентський квиток та 
провели церемонію посвяти у 
студенти. Звучали слова клятви 
студента й оплески, привітання 
та побажання успішного 
навчання.

Урочистий вихід кураторів 
груп і невеличкий концерт до-
дав ще більше позитивних і ра-
дісних емоцій всім присутнім.

Привітала з Днем знань ко-
лектив і студентів коледжу його 
директорка Олена Анатоліївна 
Дмитриченко. Традиційно ви-
словив слова підтримки і голо-
ва Миколаївської облспожив-
спілки Іван Андрійович Білоус. 
Направили вітального листа 
ректор та колектив Полтавсько-

го університету економіки і 
торгівлі.

Пролунав перший дзвоник, 
який сповістив про початок но-
вого навчального року та по-
кликав студентів і викладачів на 
виховну годину, присвячену 
30-річчю Незалежності України.

За сайтом коледжу

ДЕНЬ ЗНАНЬ ДЕНЬ ЗНАНЬ 
У МИКОЛАЇВСЬКОМУ У МИКОЛАЇВСЬКОМУ 
КООПЕРАТИВНОМУКООПЕРАТИВНОМУ


