
Вітаємо, першокурсники! 

 

          Сьогодні, 15 вересня, відбулася перша зустріч із першокурсниками!                  

Викладачі та керівництво гуманітарно-економічного факультету БДПУ 

привітали новачків усіх  спеціальностей з початком начального року.  

Цього року перше вересня для першокурсників Бердянського державного 

педагогічного університету  «затрималось»  на 11 днів.   

На жаль, цьогоріч свято затьмарила війна, позбавивши нас 

можливості зустрітися особисто, однак країна, університет вистояли і 

продовжують боротьбу щохвилини.  Зараз найголовніші завдання 

вирішуються на полях боїв військовими, але цивільні загалом і наукова 

когорта зокрема мають не менш вагомі цілі – не переривати навчання, 

забезпечити освіту, використати усі прогресивні можливості для 

налагодження навчального процесу і нормального життя у містах і селах 

України.  

Маючи досвід дистанційної освіти під час карантинних обмежень 

минулого року, запевняємо вас, університет має всі технічні можливості 

для успішного проведення цього непростого навчального року. 

Викладацький склад показав свою добру обізнаність у новітніх 

засобах онлайн-навчання: підготовка студентів, заліково-екзаменаційні 

сесії продемонстрували високий результат в освоєнні знань за допомогою 

комп’ютерних технологій. 

Відтепер, ви - першокурсники є повноправними членами нашої 

великої і дружної університетської родини! Пам’ятайте,  навчання – це 

прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Вчіться, щоб 

знати, діяти, жити. Досягайте високих результатів у навчанні та завжди 

будьте активними у громадському житті. 

Для першокурсників цей день особливий і хвилюючий, адже саме з 

нього починається незвіданий, цікавий, але водночас нелегкий час 

пізнання, час нових звершень і час самостійного життя. І  головним 

завданням є здобуття омріяного фаху! Формування себе, як патріотично 

налаштованої особистості, яка творчо мислить і прагне пізнавати 

незвідане! Яка спроможна поставити перед собою недосяжну мету і 

неодмінно досягнути її. 

Усім серцем сподіваємося, що скоро університет знову відчинить 

свої двері кожному із вас, лекційні зали, зала судових засідань, юридична 

клініка й сучасні аудиторії наповняться гомоном і безтурботним сміхом 

молоді, але поки що закликаємо  вас берегти свої життя, допомагати армії 

та волонтерам, навчатися і не припиняти вірити у нашу перемогу, адже 

лише разом ми сильні і незламні. Ми – Університет, ми – єдині, ми – 

українці! 

 

За матеріалами кафедри правознавства 





 


