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21-22 лютого в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" відбулася
міжнародна конференція "Україна в Європі та світі". Її учасники - а це близько 50 студентів
майже з усіх регіонів нашої держави та всесвітньо відомі політичні діячі країн Європи та
США - разом шукали відповідь на одне питання. Чи зможе наша країна найближчим часом
увійти до Європейського Союзу та стати його рівноправним членом?
Серед тих, хто взяв участь в обговоренні цього питання, були і політехніки. Наш університет
представляли студенти 4-го курсу, голови профспілкових бюро факультетів, члени обласної
студради при губернаторі області Сергій Мастерний (ХМ) і Олександр Гуцан (ЕК). Саме вони
увійшли до делегації з 8 представників студентства Харківщини.
Про роботу конференції розповіли нашим читачам її учасники.
- За два дні роботи конференції ми вислухали чимало цікавих доповідей, - говорить Сергій
Мастерний, - та мали можливість поставити безліч різнопланових запитань доповідачам.
Серед останніх було багато відомих, і не дуже відомих, українському студентству політичних
діячів. Це і колишній заступник Міністра закордонних справ Чехії та посол цієї країни у США
Олександр Вондра, екс прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, екс-голова департаменту з
підбору співробітників у Білому Домі за часів президентства Джорджа Буша старшого (на
жаль, прізвища не пам'ятаю), багато українських політологів та відомих журналістів.
Головним же гостем конференції, на мою думку, стала колишній Державний секретар США
Мадлен Олбрайт. Пані Олбрайт, зокрема, зазначила, що Україна має багато шансів
вступити до ЕС через 6-8 років. Останнім часом наша держава пройшла великий шлях до
здобуття статусу незалежної держави. Прийняття ж цього рішення - приєднуватися до ЕС чи
ні - в першу чергу залежить від самих українців, їхнього бажання жити в сучасній
демократичній державі.
- Конференція проводилася у двох приміщеннях - НаУКМА та у прес-центрі готелю "Київська
Русь", - продовжує розповідати Олександр Гуцан. - У прес-центрі зібралися відомі діячі
українського істеблішменту: Віктор Янукович, Віктор Ющенко (саме цього дня, після
закінчення конференції, була підписана угода про співпрацю та створення парламентської
більшості), Геннадій Удовенко та екс-міністр закордонних справ України Анатолій Зленко. За
прес-конференцією ми мали можливість спостерігати у режимі on-line, не покидаючи стін
НаУКМА. Обговорення усього почутого і побаченого проходило під головуванням
президента НаУКМА, доктора філологічних наук В'ячеслава Степановича Брюховецького.
Заходи цієї конференції висвітлювали чимало журналістів телеканалів "1+1", "Інтер", "Новий
канал" та багато інших їхніх колег.
Після завершення роботи конференції її учасників ознайомили з університетським містечком
Києво-Могилянської академії, заснованої аж у 1615 році. На згадку про участь у роботі
конференції ректор НаУКМА В.С. Брюховецький подарував усім її учасникам книгу, що
розповідає про Академію. Познайомилися ми і з діяльністю 17 молодіжних організацій, які

ListArticles.asp?id=20


працюють у НаУКМА, для її 2000-тисячного студентського колективу, досвід яких для нас був
дуже цікавим і корисним. Хочеться висловити подяку ректору нашого університету Л.Л.
Товажнянському, проректорам Є.І. Соколу та Ю.Д. Сакарі, голові ПКС А.О. Нагорному за
можливість взяти участь у роботі цієї конференції.


