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найпрекрасніша пора, адже

студентські роки це те, що ти

ніколи не забудеш! 

Про це добре знає наша Мб-1-12! 
Приємно познайомитись! 
Ми – менеджери, майбутні

управлінці!



УСЕ ПОЧАЛОСЯ 1 ВЕРЕСНЯ 2012РОКУ.

Ми, ще такі зелені, бігли на першу зустріч з

університетом по дорозі міркуючи, як виглядають люди

з якими доведеться провести мінімум 4 роки.

А виглядали ми ось так: 



Не судіть по першому враженню! 
Ми з впевненістю можем сказати, що воно оманливе ;)

Це ми зрозуміли, коли почали готуватися до нашого дебюту першокурсників «Ось ми які!». 
Було весело! Ми навіть сварились за те, яку пісню обрати для виступу і як танцювати! Але воно того було варте! Цей

виступ ніколи не забудеться! 

Ми об’єдналися в одну палітру, додаючи кожен свій власний колір. Ми стали командою!



Але весело було тільки до 

першого іспиту та захисту курсової

роботи. 

Проте не хвилюйтеся! 

Ми все пройшли з успіхом, адже

розробили власні ритуали! 

Наприклад, клали 5 копійок до 

взуття та передавали один одному 

знання, в яких більш за все 

розумілися.



Після сесії треба відпочивати! 
І ми поїхали до прекрасного міста

Львова в пошуках пригод! 
Це була надзвичайно цікава поїздка, в якій

ми дізналися багато нового один про 
одного, поєднуючи це з екскурсіями, 

прогулянками та кавою! 



Кожну теорію супроводжує практика. 

Нас цей вираз не обійшов стороною! 

Ми мали нагоду перевірити свої сили, вміння та 

навички на реальних місцях роботи! 

Цей досвід ми пронесемо через роки!



Проте наша Мб-1-12 вміє веселитись! 

Ми ніколи не забували про дні

народження один одного та свята!



Спогади про теплі слова та подарунки залишаться

назавжди в серцях кожного з нас!



Станом на сьогодні ми майже випускники. 
Стільки всього сталося за 4 роки страшно уявити! 

Ми сварилися і вибачалися, 
навчалися і викручувалися, 

раділи та переживали! 
Проте весь час були горою один за одного! 



Наше студенство - це знайомства, друзі, 
обіцянки, перше кохання, помилки та досвід. 

Це те, що не виміряти ніякими показниками! 
Це те, що має відчути кожен! 


