
Шановні друзі! 

 

Нарешті прийшла весна з теплом, і на травневі свята всі ми змогли 

насолодитися гарною погодою і соковитою зеленню! Хвала Богу Запорізький 

край не обділений мальовничими місцями! 

Сподіваюсь, черговий пік ковідної кризи минає і 18 травня всі ми 

зможемо вільно виявити свою думку стосовно подальшого життя нашої 

«Машинки» та цей затяжний перехідний період мине. Я дуже сподіваюсь на 

розумний вибір нашого колективу, через який нам не доведеться жаліти в 

подальшому. Маю на увазі не мої особисті прагнення до влади, а щире бажання 

продовження злагодженої роботи високопрофесійних фахівців на посадах 

проректорів, директорів коледжів, деканів, завідуючих кафедрами та керівників 

відділів на чолі з новим, але досвідченим та виваженим керівником. 

Кажуть, «не дай вам Бог жити в епоху змін». Останніми роками, і навіть 

десятиріччями, ці зміни в нашій державі ніяк не закінчуються і, на жаль, не 

призводять до помітного покращення. 

В нашому закладі навпаки: попередні 23 роки були періодом стабільності 

і розвитку. Я категорично не згоден з тими претендентами на посаду ректора, 

хто каже, що все було погано і терміново необхідно все міняти. 

Зламати щось можна швидко і це не складно, а от створити щось значно 

краще – це велике питання! Необхідно брати все найкраще, що було 

напрацьовано попередніми роками і на цій базі прагнути подальшого розвитку 

та покращення. Я, до речі, вважаю, що на даний час у нас сформовано 

потужний працездатний молодий склад ректорату – команда різнопланових 

фахівців з достатньо великим досвідом кожного в своїй галузі, якій треба 

надати можливість в повній мірі себе проявити. 

Лунали думки, що мої тексти хтось пише. Так, наприклад, казали, що 

останнє моє звернення написав Сергій Борисович Бєліков. Запевняю – це не 

так! Я завжди ставився до нього з великою повагою як до свого вчителя і надалі 

так буде! Але все, що я пишу – це мої власні думки, з якими, до речі, Сергій 

Борисович не завжди згоден. 

Я ніколи не звертався до політтехнологів, копірайтерів чи інших подібних 

фахівців платних послуг. Це – моя життєва позиція і я і надалі маю намір її 

дотримуватись! Від результатів наступних виборів залежить тільки рівень моїх 

можливостей втілювати свої думки та впливати на життя колективу.  

Сподіваюсь, що найближчим часом всі ми матимемо можливість вільно 

зробити свій усвідомлений вибір, який забезпечить нам достойне життя на 

найближчі роки! 

Я особисто вірю в здоровий глузд нашого колективу, і щиро привітаю 

будь- якого обранця. Вірю, що йому вистачить сил і наснаги на втілення всіх 

наших найкращих сподівань! 

Зі святами вас, шановні друзі, колеги, студентство! 

Всім зичу здоров'я, миру і добра! 

З повагою Валерій Наумик 


