ПЕРШАЧКІВ К-ПНУ ІМ. І.ОГІЄНКА ПРИЙНЯЛИ ДО ВЕЛИКОЇ
КАМ’ЯНЕЦЬКОЇ РОДИНИ

10 вересня студенти перших курсів нашого університету взяли участь у
міському культурно-освітньому заході «Я – студент туристичного міста!».
Це

була

своєрідна

посвята

першокурсників

у

кам’янчани.

Завітавши до Старої фортеці першачки зустрілися з її «мешканцями» –
старостою замку, його дружиною та писарем, які розповіли своїм гостям про
давню,

сповнену

загадок

історію

Старого

міста.

Також першокурсників привітали міський голова Михайло Сімашкевич,
народний

депутат

України

Володимир

Мельниченко та

представники

Молодіжної ради міста.
У супроводі досвідчених екскурсоводів першачки вирушили у захопливу
подорож історичними пам’ятками Кам’янця-Подільського.
Студенти факультету КСПП теж були присутніми.
«Надзвичайно приємні враження переповнюють моє серце. Я радію, що
навчаюся в місті Кам’янець-Подьльськ і горжусь теперішнім своїм статусом
«кам’янчанка». Адже ми слухали славетну історію, тепер вже і нашого міста »,
- розповідає студентка 1 курсу 14 групи Дідик Христина.

Славетний Харків
З 30 вересня по 3 жовтня у м. Харків проводилася Всеукраїнська школа
студентського профспілкового лідера, яка нараховувала 133 учасники з усієї
України. Учасники були різного віку з різних навчальних закладів.
Від нашої Хмельницької області було 3 представники, зокрема двоє з
Хмельницького національного університету та з Кам’янець-Подільського
національного університету імені
Івана Огієнка. Приємно що наша
представниця

навчається

на

факультеті

корекційної

і

соціальної

педагогіки

та

психології і є студенткою 5 курсу
53 групи. Це Прудивус Олена.
«Прибувши у Харків нас і
інших

учасників

зустріли

та

одразу ознайомили з програмою наших дій. Під час перебування у славетному
місті ми стали учасниками
різного роду тренінгів та
секцій.

Це

було

надзвичайно
Взагалі,

цікаво.

програма

була

цікава та насичена. Ми
побачили багато пам’яток
архітектур і навіть більше,
якими
Харківщина.
провели
відпочинок,
закарбується надовго у моєму серці», - говорить Прудивус Олена.

славиться
А

головне,
незабутній
який

І знову першокурсники святкують…
В

цьому році

студентів

першого курсу Кам’янець-Подільського

національного університету всі хочуть привітати з їхньою новою сторінкою в
житті. Вони прийняли новий статус – «СТУДЕНТИ».
На цей раз студенти 4-тих курсів готували своїм наступникам кожної
спеціальності привітальне слово та цікаву розважальну програму.
З своїми враженнями з нами поділилася студентка 1-го курсу Борис Лілія.
«Переповнюють приємні відчуття причетносі до чогось грандіозного.
Оскільки я приєдналась до великої та дружньої сім’ї студентів КамянецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка. Так, навчання
розпочалось більше місяця тому, але тепер я знаю це напевно оскільки
тринадцятого жовтня на факультеті КСПП відбулась посвята в студенти.
Розпочалося

дійство

словом

декана

факультету

Співака

Віталія

Івановича. Лаконічний виступ вмістив в себе
усі потрібні слова. Це й сесія, для здання якої
побажав

здоров’я

й

тепліше,

згадав,

що

порадив
потрібно

вдягатися
вчасно

приходити пари. Не оминув й всіх принад
студентського

життя,назвавши

його

найкращим.
А старшокурсники , як старші брати і сестри
давали

нам

поради

та

настанови

і

демонстрували неабиякі
свої таланти.

Та й ми не пасли задніх. Кожна група новачків зуміла представити
себе. Що правда, з помітним хвилюванням, але в цьому мабуть й вся сіль.

Сподіваюсь, й я зможу привітати першокурсників з початком
студентства. Але про це згодом, адже не здана ще жодна сесія. І хоч я не
забобонна, не хочу забігати наперед».

