
Нова традиція: святкуємо родинне свято – День університету! 

Приємно, що Всеукраїнський день вишиванки у 2015 році та велике 
православне свято Вознесіння Христове співпали у часі зі святкуванням 
у ЖНАЕУ родинного свята – Дня університету!  

Захід мав на меті декілька цілей, основною з яких було згуртувати 
колектив студентів, викладачів, співробітників задля ефективної 
взаємодії, бути дружніми та відкритими до співпраці. 

Програма заходу була досить насиченою. Все почалося з 
урочистого відкриття, на якому звучала прем’єра гімну ЖНАЕУ народним 
аматорським хором. На концерті творчих колективів нашого університету 
радували своїми піснями вокалісти гуртка естрадного співу, глядацька 
аудиторія пританцьовувала разом з хлопцями та дівчатами 
танцювального колективу, звуки інструментальних мелодій естрадно-
джазового ансамблю дали можливість відчути подих літа. Пісня «Роде 
наш красний» у виконанні доктора сільськогосподарських наук, 
професора, завідувача кафедри рослинництва Віри Василівни Мойсієнко 
дала можливість відчути всім присутнім: студентам, викладачам, 
співробітникам, випускникам та гостям свята, що вони – гілочки одного 
великого родинного дерева, що стоїть уже понад  дев’ять десятиліть на 
Поліській землі. З різних куточків ботанічного саду було чути звуки 
духового оркестру та ансамблю барабанщиць. 

Зі своїми вітаннями на свято прийшли студенти та викладачі 
Будівельного технікуму, які вразили своєю музичною листівкою. 

Кафедра фізичного виховання продемонструвала свої здобутки і 
підвела підсумки навчального року, що добігає свого завершення. Шумно 
та жваво було під час «інтелектувального» змагання – перетягування 
канату, на якому свою силу та спортивний дух продемонстрували 
студенти. 

Галерея вітальних стін газет дала можливість показати студентське 
життя. Бібліотека університету підготувала книжкову колекцію «Наукові 
здобутки ЖНАЕУ». Також на святі знову була можливість помилуватися 
нашим оберегом – десятиметровим рушником. Аромат бузку, конвалій та 
інших весняних квіток чарував у букетних композиціях, що представили 
студенти факультетів економіки та менеджменту, обліку та фінансів. 

Студенти факультети ветеринарної медицини влаштували 
справжнє дефіле різних порід собак, з якими займаються, яких вивчають. 
А також продемонстрували навички друзів наших менших. 

Студентство технологічного факультету презентувало своє 
бачення спеціальності, яку вони опановують. 

У другій частині свята своїм різноманіттям та креативністю вразили 
кулінарні роботи, під час проведення кулінарного шоу-змагання 
«Весняний парад бутербродів». Серед кулінарних, справді, шедеврів 
були бутерброди назви яких підіймали настрій і не переставали 
переконувати, що творчість студентів не має меж. Чого тут тільки не 



було: «Весняна ніжність», «В загоні», «Весняна сесія», «Наша ферма», 
«Права рука бухгалтера», «Мрія декана», «Серед ночі», «Шоколадні 
хащі», «Петро Петрович», «Солодкі ноти України», «Сонечко», «Закохані 
на прогулянці», «Морський мотив» «У нас на пасіці», «Інноваційний 
студентський» та багато, дуже багато інших. 

Під час церемонії нагородження відзначили активних студентів-
учасників фотоконкурсу-виставки авторських фотографій «Україна у 
моєму серці», отримали подяки факультети-учасники виставки 
«Великдень об’єднує», дипломами нагороджено переможців конкурсу 
презентацій «Університет очима першокурсника» та кулінарного шоу-
змагання «Весняний парад бутербродів». 

Так, історія говорить, що 21 травня виявилося багатим на події та 
знаменні дати. Зокрема, у 1859 – запущений годинник Біг-Бен в Лондоні, 
у 1892 – в Києві пущений перший в Російській імперії електричний 
трамвай, у 1904 – в Парижі заснована Міжнародна федерація 
футбольних асоціацій (ФІФА), у 1918 – створено Всеукраїнську раду 
профспілок. 

Якщо говорити про дні народження, то 21 травня 2015 року 
університет привітав з Днем народження голову профкому студентів 
ЖНАЕУ Олександра Лопатюка. Рок-гурт університету «Фрідом лемонс» 
подарував свої вітання. 

А ще 21 травня 2015 року увійде в історію університету тим, що свій 
столітній ювілей відсвяткувала випускниця Житомирського 
національного агроекологічного університету, що й нині мешкає у м. 
Житомирі. 

Довідка: Олена Адамівна Москальова народилася 21 травня 1915 року у місті 
Харкові. Закінчила трудову семирічну школу. 2 роки навчалася в Індустріальному 
технікумі, після закриття якого перейшла до Житомирського державного 
сільськогосподарського інституту. Закінчивши у 1937 році інститут, Олена Адамівна 
залишилася працювати у стінах вишу на посаді старшого лаборанта кафедри 
селекції. 

Побажаємо Олені Адамівні многая літа та порадувати своєю 
присутністю на святкуванні вже столітнього ювілею нашої альма-матері, 
яке вже не за горами. 

Завершилося свято флешмобом «Мій ЖНАЕУ» з присмаком 
патріотизму та любові до своєї родини та країни! 

Дякуємо всіх і кожному, що був залучений до організації та 
проведення свята. 

 
Відділ виховної роботи 

(О. М. Вознюк) 


