ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВИПУСКНИКИ
фізико-математичного факультету 1986 р. (група 2104)

П

роцес знайомства та згуртованості курсу і, власне,
групи відбувався поступово. Першим етапом знайомства студентів-першокурсників стала осінь
1981 р., коли у вересні юні хлопці та дівчата виконували
сільськогосподарські роботи (збір помідорів). Взаємини
одногрупників ставали більш дружніми і вони проводили
разом велику кількість часу — не лише під час навчання, а й
після занять.
Генератором багатьох ідей була Валентина Олександрівна Шарпар (староста групи) — надзвичайно цікава
людина із творчим підходом до будь-якої справи. Вона з великим ентузіазмом організовувала різноманітні студентські
заходи, зокрема стала ініціатором «суботників» в «підшефних школах», у яких із радістю брали участь студенти-фізики Запорізького педагогічного інституту. Окрім цього,
були організовані театралізовані представлення, в яких
ставилися сценки з творів української та зарубіжної літератур. Невід’ємною та найулюбленішою частиною студентського дозвілля були дискотеки, які організовували на
вихідних у фойє фізико-математичного факультету.
Однією з ідей В. А. Шарпар були «блакитні будиночки»,
проведення яких передбачало попередню підготовку, а надалі — постановку одногрупниками театральних сценок із
будь-якого літературного твору. Студенти займалися таким
видом діяльності із великим задоволенням, вважали «блакитні будиночки» і хорошою розвагою, і додатковим навчанням, адже отримували багато нових знань.
Величезний вплив на студентів групи справили викладачі фізико-математичного факультету Запорізького педагогічного інституту, яким вони щиро вдячні за

доброзичливість і толерантність, мудрі поради як щодо
навчання, так і життя загалом. Особливу подяку висловлюють декану факультету І. К. Круцило — педагогу від Бога,
який ставився до студентів, як до власних синів та дочок.
Він запрошував до себе тих, хто з різних причин не відвідував заняття та проводив розмову, мета якої — чесна розповідь про причину, через яку не з’явився на заняттях. Після
такого виховного заходу студент обов’язково мав перескласти теми тих занять, які пропустив. Студенти жартівливо називали кабінет декана кімнатою відпущення гріхів.
У 1984 р., коли студенти групи 2104 навчалися на
IV курсі, Запорізький педагогічний інститут було реорганізовано в університет. В цьому ж році проходила міністерська
перевірка знань у всьому СРСР. Фізико-математичний факультет Запорізького державного університету посів І місце,
а його студенти отримали путівку на Кавказ (м. Нальчик).
Книга була цінним скарбом для студентів групи 2104 —
вони постійно читали велику кількість художньої літератури романтичного спрямування. Крім того, брали активну
участь у спортивних змаганнях, які відбувалися між факультетами з різних видів спорту. Багато студентів відвідували
спортивні секції.
Події, які відбувалися зі студентами протягом
1981–1986 рр. — золотого періоду студентства у Запорізькому державному університеті, безперечно вплинули на
їхнє життя, відіграли ключову роль у професійному та особистісному становленні. Міцна дружба із тих часів триває
і досі — колишні одногрупники постійно організовують зустрічі випускників, де радісно згадують про студентські
роки та розповідають про свою сучасність.
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