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Дорогі випускники! Шановна професура! Високоповажні гості, усі 

учасники цієї урочистої церемонії! 

Понад 1000 магістрантів Каразінського  університету успішно 

завершили програми навчання, склали державні іспити і захистили 

магістерські роботи. 

За університетською традицією, ми зібралися, щоб привітати їх із цією 

віхою життя і сказати слова щирої подяки від імені деканів, професорів, 

членів Вченої ради, усієї Каразінської університетської родини. Слова 

подяки за те, що свого часу ви обрали місцем навчання саме Каразінський 

університет і довірили нам свою долю. Слова подяки за ваше  

сумлінне і наполегливе навчання, за вашу активну участь у наукових 

дослідженнях, в університетських справах. Слова подяки   за ваші 

зауваження і поради щодо вдосконалення навчального процесу. Слова 

подяки за вашу щиру любов до своєї Alma Mater — Каразінського 

університету. 

Ми навчали вас, читали лекції, проводили семінарські, практичні 

заняття,  передавали вам свої знання і професійний досвід. Але і ви навчали 

нас, і ми навчалися у вас. Ми навчалися вашій молодій креативній енергії, 

відкритості всьому новому, розкутості, свободі і неупередженості. 

У тому, що Каразінский університет у світових університетських 

рейтингах входить до Топ–500 кращих світових університетів, є, 

безумовно, і ваша велика заслуга. 

Дорогі випускники!  

У вашій пам’яті залишаться не тільки аудиторії, лабораторії, лекції, 

іспити, заліки. Залишиться яскраве студентське життя: спортивні змагання, 



художня творчість, конкурси “Alma mater”, «Міс Університет», новорічні  

благодійні бали, університетські музеї та виставки  тощо. 

Хочеться, щоб у ваших серцях назавжди залишилася любов і повага 

до Alma Mater, яка завжди рада вас зустрічати і бачити у своїх стінах.  

Ви завершили навчання, але не розстаєтесь з університетом. Статус 

студентів ви змінюєте на статус випускників, не менш почесний і не менш 

відповідальний. Ви залишаєтесь членами Каразінської університетської 

корпорації, приєднуєтесь до великої плеяди університетських вихованців,   

серед яких такі визначні постаті як Михайло Остроградський, Олександр 

Потебня, Микола Костомаров, Максим Ковалевський,  Генріх Семирадський,  

Ілля Мечніков, Олесь Гончар, Ілля Залюбовський і багато-багато інших, які 

уславили українську і світову науку і культуру, імена яких носять 

вулиці і небесні тіла. Тому звання випускника Каразінського 

університету є почесним і відповідальним. 

На превеликий жаль, зовсім нещодавно, декілька вихованців 

університету склали голови, захищаючи Україну від агресії, загинули 

за те, щоб ми могли навчати і навчатися, а також бути на цьому святі.  

Це студент історичного факультету Святослав Горбенко, випускник 

медичного факультету Владислав Ковальов, випускник історичного 

факультету Мирослав Мисла, студент історичного факультету Едуард 

Ушаков, випускник механіко-математичного факультету Петро Федоряка. 

Прошу вшанувати їх світлу пам’ять хвилиною мовчання. 

Дякую! 


