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Поради

Что я могу Вам посоветовать? Учить- 
рить в себя и быть благодарными 
родителям и преподавателям! Вре- 

бесценный дар Бога. Его так мало, 
опаздываешь и так много, когда 

> и д |и )ь .  Не тратьте попусту, а используйте 
врШ я С пользой для себя, своего будуще
го, р  Таиже саморазвития и достижения 
п о «Л л енн ы х целей!

Не витрачайте час даремно, адже час -  
це найцінніший ресурс. Опануйте основи тайм- 
менеджменту, технологію, яка дозволяє керувати 
часом у реальних ситуаціях повсякденного життя. 
Доречними є слова Роберта Кіосакі «У нас достат
ньо часу, щоб зробити все, чого ми по-справжньому 
бажаємо Якщо Ви, як багато людей, 'дуже зайня
ті” щоб успішно працювати, то майте на увазі, що 
є безл людей, які зайняті набагато більше, ніж  
Ви, але встигають зробити більше. У них не більше 
часу. Вони просто набагато краще його еикористо 
вують!». Якщо бажаєте досягти успіхів у  обраній 
професії, починайте старанно і ретельно навчатися 
з першого курсу та беріть активну участь у науковій 

■^роботі. Саме це надасть Вам конкурентні переваги 
на ринку праці у майбутньому. Тільки так Ви змо
жете не шкодувати про час, витрачений на навчан- 

■ •ня, бо час -  це ЖИТТЯ І

Лі

Отримуйте радість від життя, спілку
вання, дружіть, закохуйтесь і намагайтесь1 
придбати знання та навички які допомо
жуть Зам досягти успіхів у житті, мати м а
теріальний достаток та утримувати свою і 
сім'ю. Думка, що «на помилках вчаться» 1 
є не зовсім вдалою, адже краще вчитися] 
на чужих. Помилки припуститися легко, а 
виправити їх -  не завжди. Використовуйте! 
час правильно І з користю, бо життя дуже, 
коротке

лаю всем студентам-первокурсникам дожить до диплома и стать 
специалистами! Но самое главное, чтобы Ваши студенческие 

ли активно, весело и незабываемо! Желаю каждому новых впечат- 
ых друзей, новых чувств и эмоций!
студенческая жизнь прошла ярко и насыщенно Я благодарна пе
то, чему они нас научили, за бесценный опыт, который они нам 

уроки жиани, которые мы получили от мудрых, достойных прс-

[ разные моменты в моей студенческой жизни: и комические, 
и д г ^ ^ К ч е е к и е . Я до сих пор общаюсь со своими друзьями по институту. 
Н аш { встречи всегда интересные и шумные.

Яйрмнился един случай. Напротив нашего общежития был дом, в ко
тгч>оі
МОГЛИ с 

решили 
неверо« 
ул. Отаї

слабослышащие люди Тем не менее, наши музыканты ночью 
| |и  выступлениями разбудить даже глухих! Однажды вечером мы 

^ ч р о в ать  выступление и собрали целый оркестр! Грохот с т о р л  
ft. Окна были нараспашку, и звуки репетиции разносились по всей 
Ярошё.

у дежурной на вахте разрывался. В очередной pat, взяв трубку 
жалобы ма жизнь от звонивших, консьержка твердо заявила жа-

ИХО, КАК НИКОГДА!
свой ВУЗ, живите насыщенно! Удачи и успехов!

^ аРгарита КФ*°хі*з



Студенческие годь. - это самые незабываемые годы в 
каждого человека. Поэтому проживите их так, чтобы в будущем 
минать (. гордостью, радостью и удовольствием. С первых дней уче1 

старайтесь за рекомендовать себя с хорошей стороны, чтобы П1 

авторитет раоотал на вас. Не зацикливайтесь на неудачах, а нао6< 
рот, старайтесь дальше уверенно идти к успеху. Помните, что неусш 
и мысли о нем порождают неудачу. Ну, и самое главное, помните: 
сделали правильный выбор, отдав предпочтение именно этому В 
для получения образования.

Вот, и позади волнительныи пери
од вступительных экзаменов, пережива
ний, стрессов, удач и неудач! Ты -  перво
курсник! И теперь перед тобой еще одна 
задача -  не провалить первую сессию, 
котораи всегда бывает самой ответствен
ной и трудной, только лишь потому, что 
она ПЕРВАЯ! Дальше будет легче. Это 
уже доказано студенческой практикой. И 
поэтому желаю тебе посерьезнее отнес
тись к этому периоду своей учебы -  пер
вому курсу... но и про студенческие ра
дости забывать не стоит. Одно другому 
никогда не мешает!

Мені, на жаль, не вдалось на власному досвіді від
чути почуття вчорашнього школяра, який першого верес
ня стає першокурсником такого потужного університету. Я 
розпочав свій шлях студентом третього курсу факультету 
технічного сервісу, до якого був зарахований після с к ін 
чення Харківського автотранспортного технікуму. Потім 
було навчання, захист диплому, аспірантура, успішний за
хист кандидатської дисертації, докторантура. Я дуже лю
блю наш ВНЗ тому, що в ньому я отримав знання і вм йня, 
які використовую в повсякденному житті. Також неоці 
ненний життєвий досвід, знайшов друзів і, що найголовні
ше, в нашому університеті зустрів свою кохану дружину.

Давати поради - діло невдячне, бо ми краще за все 
вчимося на власних помилках. Тому, виходячи з власного 
досвіду, хочу побажати сьогоднішнім першокурсникам не 
гаяти дорогоцінний час - скарб, який дуже швидко спли
ває. У вас попереду шість років цікавого і веселого життя.^ 
Вчіться, «витискайте» з викладачів всі знання, які вони 
можуть вам дати. Не шукайте «кружних» стежок у навчан
н і, 6 а  амвння — це те, що буде годувати Вас і Ваші сім’ї. 
Всебічно розвивайтесь Випробовуйте себе у різних сфе
рах. Займайтесь спортом, танцюйте, співайте та активно 

ріть участь у іромадському житті.
Студентські роки швидко промайнуть, але зали

шать про себе найтепліші згадки. Маю надію, що теплі 
>ки залишаться у Вас і про нас -  Ваших викладачів. , ,


