
Вітання першокурсникам та всій могилянській спільноті  від Оксани 
Маркарової 

 
 
Дорогі Могилянці:  
 
В 1993 році я стояла на місці сьогоднішніх студентів на другому році відновлення 
нашої Академії і слухала промову нашого дорогого В’ячеслава Степановича 
Брюховецького. Моя мама і зустріч з Брюховецьким вплинули на мій вибір 
університету після школи. І я жодного разу не пошкодувала про цей вибір.  Сьогодні 
26та посвята студентів і мої старші діти Анна і Марія вже студентки 3 курсу і просто 
неймовірно швидко пройшло так багато років.   
 
Кожен з цих 26 років відновленого життя Могилянки є неповторним  і кожен з них 
тісно повязаний з життям і становленням нашої України.  Могилянка, яка 
знаходиться в серці Подолу завжди була і є в центрі головних подій нашої країни. 
 
Ви стали студентами в надзвичайно непростий, але важливий час. Війна з агресором 
на сході триває, і багато Ваших однолітків захищають нашу країну там. Але важлива, 
якщо не головна боротьба – це боротьба тут, всередині країни – боротьба за 
ефективність, за прозорість, за чесність, за професіоналізм, за конкурентність – за 
творення нової України з ефективною економікою. Ви  - майбутні бійці цього 
інтелектуального фронту. 
 
Колись В’ячеслав Степанович Брюховецький сказав нам, першим студентам 
Могилянки, що ми є мабутнім нашої країни. І ми багато чого досягли – в бізнесі, 
освіті, політиці, культурі, науці. Практично всі хто 6 років навчання був поруч на 
різних курсах, є успішними людьми в своїх сферах. Однак наше покоління, 
народжене в СРСР – все таки перехідне покоління. А Ви – народжені в Україні – саме 
Ви і є нашим майбутнім. Ви будете вже дуже скоро визначати якою буде економічне, 
політичне, культурне життя нашої України. Саме тому сьогодні вітаючи вас з 
посвятою я хочу дати Вам 3 поради, використавши цитати людей, діяльність і 
творчість яких я дуже поважаю. 
 
(1) Що би Ви не робили – робіть добро  
 
Можливо нестандартна порада, однак націленість на успіх завжди повинна йти в 
супроводі з добром. Як сказав Блаженніший Любомир Гузар "Ми маємо віддавати – 
давати у світ добро, милосердя, любов. Я бачу кожну професію як служіння. Лікар, 
вчитель, письменник, робітник і навіть політик – то служіння іншим. Тільки тоді, 
коли ми віддаємо, стаємо багатшими.  Серед нас дуже багато добрих людей. Але 
замало бути добрим – треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, 
передати її дітям і внукам – чинімо добро!” Тому в Вашому навчанні і у майбутніх 
кар’єрних пересуваннях, а особливо у людських стосунках – завжди віддавайте 
перевагу дії, яка несе добро і любов. 
 
(2) Як би легко чи тяжко не було - будьте наполегливими в праці і не бійтесь 
поразок 
 
Ні IQ, ні удача на моє переконання не є визначальними для успіху, тільки 
працелюбність і наполегливість в праці, а також здатність після поразки почати 



робити це знову і знову.  Процитую тут нашу чудову Ліну Костенко: “Поразка – це 
наука, ніяка перемога так не вчить” і Томаса Едісона який сказав “я не зазнав 
поразки, я просто знайшов 10 тисяч варіантів які не працюють” . Багато і віддано 
працюйте над тим, що Вам цікаво, не здавайтесь при перших труднощах і не 
здавайтесь при 10ти тисячних. І тоді успіх буде досяжним і приємним.  
 
 
(3) Не обмежуйте себе поставленою задачею і будьте креативними  
Останні 10 років так багато нового в нашому інформаційному світі – відкриті дані, 
технологія блокчейн, новелли базовані на соціальних мережах,  що стара ідея про 
необхідність to think outside of the box – набуває нового і ще більш актуального 
значення. І креативність, яка раніше була виключно характеристикою творчих 
професій та маркетингу, впевнено прийшла як обов’язкова вимога у всі сфери життя, 
навіть такі на перший погляд нетворчі як як фінанси, банківська справа, інженерія, 
математика тощо. Тому, незалежно від того, який факультет чи спеціалізацію Ви 
обрали, не обмежуйте себе рамками сьогодення і творіть. І тут процитую одну з моїх 
улюблених сучасних американських письменниць, з якою я мала честь 
познайомитися в Америці – Тоні Морісон:  “Якщо Вам хочеться прочитати книгу, а 
вона ще не написана, тоді Вам доведеться написати її самим” 
 
Тому сьогодні я вітаю всіх нових Могилянців, які склали клятву спудеїв,  з початком 
дорослого життя, з  першим кроком у дуже цікаве студентське життя і бажаю 
написати багато нових томів у ваших життєвих книгах.   
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