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Щирі й сердечні вітання 
від колег, друзів та учнів 

 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Ваш талант організатора, менеджера, науковця і мудрого порадника 
викликають глибоку повагу у колег, однодумців, усього професорсько-
викладацького складу, співробітників, аспірантів і студентів університету. 

Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, натхнення, 
оптимізму і нових плідних здобутків. А ще воліємо, щоб поряд із Вами 
завжди була працьовита, віддана і випробувана в штормах славна команда, 
яка завжди підтримуватиме вогонь Ваших незгасимих ідей і помислів. 

З повагою і вдячністю за співпрацю. 
 
Перший проректор О. М. Трунов 
Проректор з наукової роботи  О. П. Мещанінов 
Проректор з науково-педагогічної 

роботи та питань розвитку  М. О. Багмет 
Проректор з економіки В. М. Ємельянов 
Проректор з АГР М. І. Жипалов 

 
 

*** 
Упродовж 10 років співпраці можу стверджувати: ректор Чорно-

морського державного університету імені Петра Могили Леонід Павлович 
Клименко – високопрофесійний керівник, йому притаманні дуже цінні 
якості, а саме: почуття нового, принциповість, наполегливість у 
досягненні поставленої мети, а в ряді випадків здійснення занадто 
ризикованих кроків. Але його оптимізм, сміливість довели, що той чи 
інший напрямок особистої діяльності спрямований на успішний 
розвиток університету, забезпечення його високого рейтингу серед 
ВНЗ України, розширення міжнародного співробітництва. 

Хочу також відмітити демократизм Леоніда Павловича, його 
шанобливе ставлення до співробітників, уміння створити команду 
однодумців. 
 

В. С. Фуртатов, 
заступник директора Інституту державного управління 
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*** 

Клименко Леонід Павлович – Ректор з «великої літери». Ця людина 
доклала великих зусиль для створення закладу європейського рівня. 
Саме тому випускники, серед яких – представники влади всіх рівнів, 
керівники підприємств і відомств, організацій та установ, – це заслужена 
слава вузу. 

Всі знають Леоніда Павловича як визначну особистість на теренах 
Миколаївської області, як творця найбільш рейтингового вищого 
навчального закладу на Півдні України, який став осередком від-
родження рідної мови, центром наукової діяльності та міжнародних 
зв’язків. Бажаю Вам, шановний Леоніде Павловичу, щоб отримали Ви 
все, чого бажаєте і заслуговуєте: від Бога – щастя, від студентів – 
шани, від близьких – любові, від друзів – розуміння! 

 
С. М. Верба, 

голова профспілкового комітету, аспірант, викладач 
 
 

*** 
Часто вспоминается один эпизод из научной биографии Леонида 

Павловича, когда победоносное шествие разработанной им теории 
переменной износостойкости было отмечено салютами в литейном 
цехе Черноморского судостроительного завода при экспериментальной 
отливке серии втулок цилиндров дизеля на установке центробежного 
литья. Случайно переполненный расплавленным чугуном вращающийся 
с большой скоростью кокиль (ошибка заливщика цеха) выкинул в 
пространство цеха несколько десятков килограмм жидкого металла 
при температуре 1400 °С. Эффект полученного фейерверка по красоте 
и силе не сравним с забавами «новых украинцев и русских», празднующих 
свои дни рождения или другие события. Всем нам, участникам 
эксперимента, в том числе и заливщику, срочным порядком пришлось 
в этот момент искать укрытие и уже из него наблюдать за этим 
невообразимым зрелищем. Пострадавших от подобного салюта не 
было, не считая основательно перепуганной крановщицы, которая все 
это наблюдала, находясь непосредственно над эпицентром данного 
явления, и которой не было возможности куда-нибудь убежать, а 
также наш коллега Михаил Иванович, нынешний владелец ювелирной 
фабрики (не какого-то свечного заводика), который покинул убежище 
с дымком на его «пышной» прическе. Однако подобные салюты не 
помешали успешному завершению ценнейших научных разработок. 
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Леонид Павлович! Я Вам желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и 
воплощения новых прогрессивных и творческих идей. 

 
С уважением, 

О. Ф. Прищепов 
 
 

Клименку Леоніду Павловичу в день його першого 
шістдесятиліття! 

Пливуть літа, минає час. 
Хто поспішає, хто поволі. 
Творці є завжди серед нас, 
З усмішкою піймавши долю. 
Бажання було перш за все 

Робити так, щоб серцю мило. 
Знання і якість над усе, 
Щоб вирувало і кипіло. 

За весь невпинний, складний шлях 
Вершин немало покорилось. 
Та невгамовний душі стяг... 
Хотілось ще... і ще хотілось. 

І діти й внуки до душі. 
Чарівна жіночка – дружина. 
Машина, вілла в дві вежі. 
Внизу Інгул тече невпинно. 
Та ж невгамовная душа 

До нових звершень все тягнулась. 
Творити вічне поспішав. 

Та так, щоб потім не забулось. 
Тут на Інгульських берегах 
Він відновив Петра Могилу. 
І, високо піднявши стяг, 

Вперед крокує він невпинно. 
І так зумів всіх захопить, 

Що навкруги все завертілось. 
Вже й Академія стоїть 

Та так, що декому й не снилось. 
Такий він завжди серед нас – 

Розумний, добрий, мудрий, сильний. 
І це його зробив наш час 

Наступником Петра Могили! 
 

М. В. Донченко 
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Продовжувач черкаських традицій 

Черкащина – це край, де зароджувалася Україна як держава. Саме 
тут набула поширення всесвітньо відома Трипільська культура – одне 
з найбільш яскравих явищ стародавньої Європи. Як стверджують 
дослідники, на острові між Дніпром та Ірдинню розташовувалася 
стародавня країна Артанія. Черкащина була форпостом будівництва 
козацької держави на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. 
Чудова черкаська земля – батьківщина Тараса Шевченка. 

Споконвіків надихала ця земля співців і літописців своєю красою, 
своїм багатством, мужністю і найголовніше – мудрістю людей і відданістю 
Україні. 

Саме в цьому неповторному краї народився Леонід Павлович 
Клименко – засновник і беззмінний ректор Чорноморського державного 
університету імені Петра Могили. Те натхнення, що надали йому 
традиції малої батьківщини, він повністю втілив у справі свого життя – 
україномовному університеті на Півдні України, продовживши 
починання свої великих земляків – борців за Україну. 

 
Ю. В. Котляр, 

д.і.н, професор, завідувач кафедри історії 
 
 

Дорогий Леоніде Павловичу! 

Ось уже чотирнадцятий рік долі наші пов’язані мрією про сучасний 
університет. Творчий Імпульс, отриманий у 1997 р., не згас і досі 
підносить у розвиткові славну когорту філологів, які завжди відплачують 
Вам за розуміння і підтримку своєю щирою любов’ю. Прожитий 
відтинок часу був незабутньо-яскравим, хоч не усипаним трояндами. 
Ваша віра в перемогу, оптимізм, уміння мислити нестандартно й 
сміливо завжди вели нас уперед. Ваше бажання відкривати нові обрії 
штовхає нас до нових високих завдань і спонукає віднаходити невідомі 
зрізи дійсності, країни і континенти. Бажаю Вам якомога довше залишатись 
таким, яким ми Вас знаємо і цінуємо: сміливим і несподіваним 
керівником, який випереджає час, успішним науковцем, спроможним 
радіти досягненням інших, прекрасним адміністратором, що пам’ятає 
про все, хоча це і завдає чимало клопоту, різносторонньою особистістю, 
яка вміє і керувати університетом, і плавати на човнах та яхтах, і 
побудувати власноруч дім, і відремонтувати «Мерседес» – одним 
словом, Людиною, в чиєму серці знаходиться місце і для родини, і для 
роботи, і для друзів. Довгих років життя Вам і міцного здоров’я! 

 
Від імені Інституту філології Олександр Пронкевич 
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*** 

На довгий вік, на многії літа, 
На шану від людей, тепло родинне, 
Стелися, доле, крізь усе життя, 

Лише добром для доброї людини. 

Бажаємо, щоб кожне починання 
Було успішно втілене в життя, 

Нехай людська повага і визнання 
Крокують поруч з вами в майбуття. 

Любові вам і злагоди в родині, 
Не знати горя, смутку і біди, 

Хай прибуває щедро вам щоднини 
Із сонця й вітру, із роси й води! 

 
Викладачі та студенти Інституту філології 

 
 

Леонідові Павловичу Клименку на честь 60-річчя 

Постукала до Вас така знаменна дата, 
З’явилась у калиновім намисті літ. 
Для нас – нагода вдячність передати, 
А Вам – почути щирий наш привіт. 

Хай обминають вас печалі, 
Хай Бог дасть щастя на путі, 
Хай світла, радісна дорога 
Привітно стелиться в житті! 

Хай «Могилянка» процвітає 
І радує Вас повсякчас! 

Хай «Чорноморку» нашу знає, 
Всяк, в кого розум не угас! 

Тож не старійте і не знайте 
В житті ні смутку, ані бід, 
У серці молодість плекайте, 
Живіть до ста щасливих літ! 

 
Кафедра теорії та історії літератури 
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ОДА 
на честь ректора Чорноморського державного університету 

імені Петра Могили 
Клименка Леоніда Павловича 

Вшановуємо ректора університету! 
Від кафедри відносин міжнародних 

вітаємо з подвійним ювілеєм 
фундатора та батька «могилянки», 

який п’ятнадцять років впевнено й сміливо 
веде нас до нових здобутків і досягнень, 
як в науковій, так і в інших сферах. 
Бажаємо здоров’я Вам міцного, 

найкращих учнів, вдячних за навчання, 
визнання від очильників держави 
та міжнародних наукових кіл. 

Нехай засноване Вами розквітне у руках Ваших учнів! 
 

З повагою колектив кафедри 
міжнародних відносин та зовнішньої політики 

 
 

Шановний Леоніде Павловичу!!! 

Прийміть щиросердечні вітання з нагоди з 60-річчя від Вашого дня 
народження! Ваш професіоналізм, багаторічна самовіддана, послідовна та 
наполеглива праця внесли вагомий внесок у розвиток сучасної вищої 
освіти на Миколаївщині та в Україні, і забезпечили повагу та беззапе-
речний авторитет серед колег. Бути фундатором університету нового 
типу і ректором почесно і відповідально. Рівнем вашого професіоналізму 
та принциповості визначаються не лише стан освітньої культури в 
Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, а і 
його динамічний розвиток, стабільність та мікроклімат в колективі 
університету. Ми пишаємося тим, що нам випала можливість працювати з 
Вами і досягати разом професійних висот. Прийміть слова глибокої 
вдячності за високий професіоналізм, людяність та активну участь у 
розбудові факультету та сучасної Української освіти. Нехай доля шле 
Вам добро і щастя, міцне здоров’я, а віра, надія та любов будуть 
вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Бажаємо вам 
благополуччя, нових професійних перемог та висот! 

 
З Великою повагою 

професорсько-викладацький склад 
та студенти факультету комп’ютерних наук 
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Вельмишановний Леоніде Павловичу! 

За роки спільної роботи ми пізнали Вас як вправного, компетентного 
керівника, що приймає важливі рішення, але при цьому не забуває про 
працівників. Вам притаманні принциповість та твердість характеру, 
але разом із тим чуйність, справедливість та демократичність. Всі ці 
риси допомагають колективу факультету якомога краще виконувати 
завдання, поставлені перед нами в нелегкий для кожної людини час 
становлення. 

У цей чудовий зимовий день – День Вашого ювілею прийміть від 
нас найщиріші вітання та побажання: 

Нехай душа ніколи не старіє, 
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом хай завжди сонце гріє, 

Слова подяки линуть звідусіль. 
В житті нехай все буде, що потрібно, 

Без чого не складається життя: 
Любов, здоров’я, щастя, дружба 

Та вічно молода душа. 
 

З найщирішими побажаннями 
професорсько-викладацький склад факультету економічних наук 

 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Прийміть щиросердечні вітання з Днем народження! Ваш про-
фесіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця внесли 
вагомий вклад у розвиток нашого університету, забезпечили повагу 
серед колег, студентів. Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я 
та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на 
Вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі 
надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще 
багато наповнених корисними справами і земними радощами років. 
Живіть довго в щасті, благополуччі та в доброму здоров’ї! 

 
З повагою 

студенти факультету економічних наук 
 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Прийміть наші сердечні привітання з Днем народження! Зичимо 
Вам невпинного руху вперед, успішного здійснення всіх планів та 
задумів. Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної 
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професійної діяльності були міцне здоров’я, серце сповнене любові та 
добра, натхненна думка й щирі почуття. Нехай людська шана буде 
подякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння творити добро. 

Ваш ювілей – не тільки ваше свято, 
Радіють рідні і колеги теж. 

Хай Бог пошле іще років багато, 
Здоров’я, щастя, радості без меж! 
Нехай добром наповнюється хата, 

Достатком, щирістю і сонячним теплом. 
Хай буде вірних друзів в ній багато, 
Прихильна доля огорта крилом. 
А весни будуть світлі, легкокрилі, 
Не буде втоми лагідним рукам. 

Нехай здійсниться те, що не збулося 
І добре серце не підкориться рокам. 

 
Професорсько-викладацький склад, 

співробітники факультету еколого-медичних наук 
 

 
Шановний Леоніде Павловичу! 

Студенти факультету еколого-медичних наук вітають Вас з прекрасним 
ювілеєм і дарують Вам такі слова привітання: 

У цей святковий світлий день, 
Коли настав Ваш ювілей, 
Ми щиро Вас вітаємо, 

Добра і щастя Вам бажаємо. 
Хай обминають Вас тривоги, 
Хай Бог дасть щастя на путі, 
Хай світла, радісна дорога 
Щасливо стелиться в житті! 
Тож не старійте і не знайте 
в житті ні смутку, ані бід, 
У серці молодість плекайте, 
Живіть до ста щасливих літ! 

Бажаємо світлої радості й сили, 
Ласкавої долі, добра і тепла, 

Щоб ласку Вам слало небесне світило, 
Здоров’я наповнила рідна земля! 

 
З повагою 

студенти факультету еколого-медичних наук 



68 

Шановний Леоніде Павловичу! 

З днем народження! 
Прийміть щирі й сердечні побажання невичерпних творчих сил, творчого 

натхнення та подальших перемог на життєвих стежинах! Бажаємо Вам 
святкового настрою, міцного здоров’я, радості, миру й безмежного 
людського щастя, злагоди Вам і усій Вашій родині! Нехай сімейне 
тепло та затишок надійно захищають Вас від життєвих негараздів, а в 
майбутньому Вас чекає багато років, наповнених земними радощами! 

А ще до цього побажати: 
Темпу життя не знижати, 
Щоб бадьорість і завзяття 

Були потужними знаряддями! 
Щоб усе було в порядку, 

Вранці – швидко на зарядку! 
І не забувати влітку-взимку 
Про веслування та рибалку! 

 
Кафедра біології та екологічної безпеки 

 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

У день Вашого 60-річного ювілею прийміть щирі й теплі вітання та 
найкращі побажання! 

Ми знаємо Вас як неординарну, талановиту особистість, високо-
кваліфікованого, вмілого організатора та керівника, який по праву 
може пишатися набутим досвідом, духовним та інтелектуальним 
потенціалом, успіхами та досягненнями. Завдяки наполегливій, творчій 
праці, компетентності, високому професіоналізму, відповідальному 
відношенню до роботи Ви здобули шану та повагу серед колег, 
представників вищої школи та науковців як в Україні, так і за кордоном. 
Притаманні Вам енергія, людяність, відданість справі є гідним прикладом 
для тих, хто працює поруч з Вами. 

Ми раді вітати Вас із гідно прожитими літами та хочемо побажати 
невпинного руху вперед. Нехай у всіх починаннях Вас супроводжують 
розуміння і підтримка з боку колег та однодумців, а професійна 
діяльність буде сповнена задоволення і творчих перемог. Бажаємо 
також, щоб Ваше життя було світлим і радісним, як цей святковий 
день, а дружні вітання додали життєвої наснаги у скарбничку Вашої 
душі. Бажаємо, щоб підґрунтям щасливого життя та плідної професійної 
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діяльності були міцне здоров’я, серце сповнене любові та добра, 
натхненна думка й щирі почуття. 

Нових щасливих, успішних і захоплюючих життєвих доріг!!! 
 

Факультет соціології ЧДУ імені Петра Могили 
 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Студенти факультету соціології щиро вітають Вас з ювілеєм! 

Є ювілеї досить різні, 
Та є одна з найкращих дат, 
Коли вітають друзі й рідні, 

Коли минає 60... 
Нехай сонце для Вас світить 
І квіти ніжності цвітуть, 

Нехай в добрі, достатку, щасті 
Усі Ваші роки пройдуть! 
Здоров’я, щастя не на рік – 
На все життя бажаємо щиро, 

Щоб радісним й довгим був Ваш вік 
З добром, любов’ю, спокоєм і миром! 

 
Студдеканат факультету соціології 

 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Щиро вітаємо Вас з Днем народження! У цей святковий день 
прийміть сердечні побажання від студентів, викладачів, співробітників 
юридичного факультету. 

Ви – справжній лідер нашого університету, талановитий учений, 
мудрий наставник, душевна і щира людина. Хай Ваше життя буде 
сповнене подальших перемог і здійснених мрій. 

Успех не сразу нам судьба сулит. 
И среди слез и ран, и всяких бед 
Порой не видно, как вдали горит 
Огонь всех наших будущих побед. 
Кто духом слаб, взывает к небесам, 
Свой пыл и честь оставив на потом, 
А кто силен – всего добьется сам 



70 

Своею кровью, потом и умом. 
Но Вы из тех, кто тверже, чем гранит, 

Кого не испугали пораженья, 
И мой бокал Вам оду прозвенит 

И Вас поздравит с Вашим днем рожденья! 
 

Деканат юридичного факультету 
 
 

В День рождения поздравления от нас – это раз. 
Шлем мы добрые слова – это два. 
Быть все время впереди – это три. 

Жить со всеми в дружбе, в мире – это, кажется, четыре. 
Никогда не унывать – это пять. 

Приумножить все, что есть – это шесть. 
Быть внимательным ко всем – это семь. 

Быть всегда в нормальном весе – это восемь, девять, десять. 
Ну, а к этому впридачу – 
Счастья, радости, удачи! 

 
Кафедра історії та теорії держави і права 

 
 

*** 

Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 

Любовь, удача, верность, дружба 
И вечно юная душа. 

Пусть Ваша жизнь идет спокойно. 
Живите без горестей и бед, 

И крепким будет пусть здоровье 
На много долгих, долгих лет. 

 
Кафедра цивільного та кримінального 

права і процесу 
 
 

*** 

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречалась, 
Огромного счастья, отличных друзей, 
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Здоровья желаем и радостных дней! 
Что задумано пусть исполнится, 
Всё хорошее пусть запомнится, 

Пусть глаза Ваши счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся, 
Пусть здоровье будет до старости, 
Мы желаем Вам только радости! 

 
Кафедра адміністративного та конституційного 

права і процесу 
 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Колектив підготовчого відділення щиро вітає Вас з Днем народження! 
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця 

зробили наш університет одним із найкращих вищих навчальних 
закладів України! Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я 
та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на 
Вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі 
надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще 
багато, наповнених корисними справами і радощами, років! 

 
 

Вельмишановний Леоніде Павловичу! 

Вітаючи Вас з Ювілеєм, важко повірити в те, що всього за 60 років 
зроблено так багато: досягнень у науці, педагогічній діяльності, спорті 
та суспільній роботі вистачило б не на одне життя. Ваша невгамовна 
енергія, цілеспрямованість, креативність надихає усіх оточуючих і 
спонукає Вас на досягнення нових висот. Ви є взірцем людини, 
керівника і науковця для всіх студентів і співробітників. 

Багатогранність Вашої особистості вражає – люблячий чоловік, 
батько, дідусь; вимогливий, але справедливий керівник; ввічлива і 
небайдужа людина. Ви є джерелом ідей і починань, що неодмінно 
притягує до Вас людину і заряджає її енергією. 

Великою мірою створений Вами навчальний заклад гідно продовжує і 
розвиває традиції української вищої школи. Державне і міжнародне 
визнання є тому підтвердженням. 

Хотілося б від щирого серця побажати Вам міцного здоров’я, 
здійснення усіх задумів і планів, надійних друзів і однодумців, нових 
досягнень і звершень. 
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Хай Вас завжди надихає любов Ваших рідних і близьких, розуміння і 
підтримка оточуючих, віра у здійснення найкращих задумів та планів. 

Щоб спокій і мир панували в родині, 
Щоб щастя всміхалось при кожній годині! 
Нехай обминають Вас болі й тривоги, 
Хай стелиться довга життєва дорога. 
Хай легко працюється, гарно живеться, 
Все вміється, множиться і удається! 
Здоров’я міцного, щастя без краю, 
Усього найкращого ми Вам бажаєм! 

Хай радість приносить Вам кожна хвилина, 
Від горя хоронить молитва свята, 
Щасливою буде життєва стежина 
Для Вас і родини на довгі літа. 

Чуйна людина, по-батьківськи людяна… 
Посмішка щира завжди вам личила… 
Знайте, що ми вас любили і любимо 
І до століття здоров’я Вам зичимо! 

 
З повагою  Балинська Ірина 
 Саєнко Оксана 
 Благодьорова Людмила 
 Волгіна Ольга 
 Гончарова Олена 

 Гаврилюк Людмила 
 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 
Прийміть найщиріші побажання з нагоди Вашого Ювілею! 

Пройдена частина Вашого життєвого шляху по-справжньому захоплює. 
Ваша трудова, наукова, педагогічна та громадська діяльність увінчана 
численними нагородами та почесними званнями, прикрашена повагою 
колег і вдячністю студентів. Ви користуєтеся визнанням всього наукового 
співтовариства не лише в Україні, а й далеко за її межами. Ваш неви-
черпний запал, працелюбність, феноменальна рішучість та вольовитість, 
але в той же час відкритість та людяність воістину вражає. 

Від усієї душі на довгі-довгі роки бажаємо Вам міцного здоров’я, 
сімейної злагоди, оптимізму та нових перемог на ниві вищої освіти! 
Віват, Ректоре, віват! 

 
З повагою Ваші вихованці – студентки 1985, 2005 і 2010 рр. випуску – 

Олена, Наталя та Тетяна Бочкарьови 
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Шановний Леоніде Павловичу! 
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм! 

Щороку наш колектив стає свідком того, як здійснюються Ваші 
грандіозні плани, пов’язані зі становленням, розбудовою нашого 
університету. Ваша науково-педагогічна діяльність є прикладом сучасного 
державницького підходу в просуванні освітянської галузі до європейських 
стандартів, в збереженні національно-патріотичних традицій. Завдяки 
Вашому керівництву наш Університет отримав ІV – найвищий рівень 
акредитації, здобув визнання не лише в м. Миколаєві, а й в усій Україні, 
стає все більш знаним серед європейських університетів та провідних 
університетів світу. Ви щедро віддаєте свої знання, життєвий досвід, 
теплоту свого серця студентам та колегам, які працюють разом з Вами. 
Нехай Ваша невичерпна енергія заряджає кожного з нас на благі 
справи, а високий професіоналізм і працездатність створюють впевнену 
перспективу процвітання нашого навчального закладу. 

Зичимо Вам міцного здоров’я, духовних сил, терпіння, удачі, оптимізму, 
щастя, благополуччя, сімейного тепла та затишку. А ще бажаємо, щоб 
завжди поруч із Вами були ми – працьовита, віддана, випробувана в 
справах, дружна команда навчально-методичного відділу. 

Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії. 
Хай палають в серці почуття високі, 
А доля дарує повні щастям роки. 

 
Колектив навчально-методичного відділу 

 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Колектив бухгалтерії поздоровляє Вас з Днем народження та 
ювілеєм! Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, творчих та ділових 
успіхів. Усього найкращого! 

Спинити час ніхто не в змозі 
І грає ліс, і квітне сад 

На вашім сонячнім порозі 
З’явилось мудрих 60. 

Ваш ювілей – поважна дата 
Про це нагадувати не слід, 
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А краще щиро побажати 
Здоров’я, щастя й довгих літ. 
Щоб завжди Ви жили в мирі 

В колі рідної сім’ї, 
Хай пісні веселі й щирі 
Вам співають солов’ї. 

 
Колектив бухгалтерії 

 
 

*** 

Для юбилеев есть высоких слов запас. 
Но, чтобы искренность оставить без сомненья, 
Мы просто от души хотим поздравить Вас 
И выразить свою любовь и уваженье. 

Ваш юбилей – он веха, не итог. 
Ваш возраст – возраст мужества и силы, 
Вы – человек, который много смог, 

Созданье Ваших рук – наш ВУЗ Петра Могилы. 
И мы желаем Вам и счастья, и добра, 

И много лет быть ректором бессменным. 
А университет, что имени Петра, 

Он станет имени Клименко несомненно! 
 

Колектив культурно-мистецького центру 
 
 

*** 

Неужели 60?! 
Сорок – это самый лад! 

Вам не надобна «зупинка»! – 
Позади была разминка. 
Впереди так много дел, 

Чтобы универ не обеднел. 
Перед Богом и людьми 
Вы всегда в ответе, 
Вам дано руководить, 
Мы же – Ваши дети. 
Папой называют Вас, 
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Мама тоже есть у нас. 
Продолжайте «керувать», 
Чтобы горя нам не знать. 
Много лет Вам не стареть, 
чтоб нам не осиротеть. 
Уважительное слово 

у суворовцев есть – «Дед». 
Вам желаем его слышать 
через три десятка лет! 

 
С уважением 

А. П. Паламарчук 
 
 

Шановний Леоніде Павловичу! 

Бібліотека щиро вітає Вас з ювілеєм! 15 років ми працюємо поруч з 
Вами і, якщо чесно, позаочі з повагою називаємо Вас «Тато»… 

Живіть, Тато, довго-довго, будьте здорові, щасливі та успішні! 
Хай яскраво сяє Вам Ваша зірка, вказуючи найвірніший, найлегший та 

найнадійніший шлях в житті і в роботі! 
Бажаємо, щоб були щасливі та здорові всі, кого ви любите! 

Ще небо хмарами не вкрите, 
Ще так прозоро сяють роси, 
А вже по ліву руку – літо, 

А вже по праву руку – осінь. 
Ще очі блиску не позбулись, 
Ще серце жити не стомилось, 
А вже по ліву руку – юність, 
А вже по праву руку – зрілість. 
А час летить нестримно далі 
Й душа немов би молодіє, 
По ліву руку – всі печалі, 
по праву руку – всі надії. 
Життя не зміряти літами, 
А щастя – то важка наука. 

Хай буде радість завжди з Вами 
По ліву і по праву руку. 

 
З повагою та любов’ю 
колектив бібліотеки 
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*** 

Багатим будьте, як земля, 
Красивим будьте, як світанок, 
І щастя вірного на довгії літа. 

Бажаємо багато зірок у Вашу длань, 
Любові від дружини та сім’ї, 
Шляхів бажаємо в житті, що 

Стеляться як рушники. 
Щоб у домі були любов та розуміння, 
Щоб захистив Господь від горя й бід, 

Щоб жодного разу не хворіть 
І сотий рік також зустріть! 

 
Л. А. Омельченко 

 
 

Вельмишановний Леоніде Павловичу! 

Колектив редакційно-видавничого відділу щиро вітає Вас з 
ювілеєм! 

У цей святковий день висловлюємо Вам найтепліші слова глибокої 
вдячності і поваги. 

Багаторічна плідна діяльність, талант керівника і організатора 
забезпечили Вам по праву чільне місце у когорті найяскравіших учених, 
знаних не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. 

Ваш життєвий і професійний шлях – невід’ємна частина становлення і 
розвитку нашого Університету, без перебільшення, одного із найпрес-
тижніших вищих навчальних закладів України! 

Бажаємо Вам і Вашій родині міцного здоров’я, добра і злагоди, 
яскравих успіхів та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай кожен 
день буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний 
настрій стануть запорукою Вашого процвітання. Миру, злагоди, шани, 
любові та достатку у Вашому домі! 

Нехай завжди зігріває Вас тепло людської подяки за добрі справи, 
зроблені в ім’я української освіти та науки! 

 
Колектив редакційно-видавничого відділу 
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Вітання від ректорату, відділу міжнародних зв’язків, викладачів 
Інституту філології і всіх студентів з нагоди 60-річчя ректора ЧДУ 

імені Петра Могили на різних мовах світу 

Українською 
Бажаємо успіхів та результатів у роботі, удачі і фінансового 

благополуччя, необмежених можливостей, здоров’я, сімейного щастя! 

Азербайджанською 
Sizə işinizdə uqurlar, uzun ömur can saqliqi, maliyyə uqurlari və ailə 

xoşbextliyii arzu edirik. 

Англійською 
May success at work, luck, prosperity, limitless personal opportunities, 

good health, and happiness in family life be your lifelong companions! 

Білоруською 
Жадаем поспехаў і вынікаў у працы, удачы і фінансавага дабрабыту, 

неабмежаваных магчымасцяў, здароўя, сямейнага шчасця! 

Вірменською 
Մաղթում ենք Ձեզ հաջողություն եւ առաջընթաց աշխատանքում, 

ֆինանսական բարեկեցություն, անսահման հնարավորություններ 
եւ իհարկե առողջություն ու ընտանեկան երջանկություն! 

Грузинською 
გისურვებთ წარმატებებს სამსახურში, ფინანსურ არეში და 

კარგ ფინანსურ მდგომარეობას, განუსაზღვრელ შესაძლებლობებს, 
ჯამრთელობას და ბედნიერებას ოჯახში. 

Іспанською 
¡Le deseamos a Usted éxito en su trabajo, suerte y bienestar, las 

oportunidades fantásticas para el desarrollo personal, salud, felicidad en su 
familia! 

Італійською 
Le auguriamo avere grandi ocasioni nel lavoro, la buona fortuna e 

independenza finanziaria, tutte le posibilita, buon salute, felicita alla vostra 
famiglia. 

 
Латинською 

EXOPTAMUS VOBIS SUCCESSIONES ET EFFECTUS IN 
LABORE, FORTUNAM ET PECUNIARIAM SALUTEM, INFINITAS 
POSSIBILITATES, VALETUDINEM, PRIVATAM FELICITATEM. 
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Німецькою 
Wir wünschen Ihnen grosse Erfolge, viel Freude mit der Familie, 

Frohsinn und Gesundheit, damit Sie Ihre mitreissende Lebensfreude auch 
noch lange leben können. 

Польською 
Życzymy powodzenia i sukcesów w pracy, pomyślności i dobrobytu, 

nieograniczonych możliwości, zdrowia i rodzinnego ciepła! 

Російською 
Желаем успехов и результатов в работе, удачи и финансового 

благополучия, неограниченных возможностей, здоровья, семейного 
счастья! 

Турецькою 
İşlerinizde başarılar dilerim, bol kazançlar, saylık ve aile yaşamınızda 

mutluluklar dilerim. 

Туркменською 
Üstünlik arzuw edyäs işiň netijesinde, üstünlik we omürlik mümkinçilik, 

saglyk maşgala bagty. 

Узбецькою 
Uluğ na tijalar tilaymiz islaringizga, omag va but, cheksiz imkon, soğlik 

va oilaviy baxt sizga! 

Французькою 
Nous vous souhaitons du succès et de bons résultats dans votre travail, 

de la chance et la prospérité financière. Que vous ayez des possibilité sans 
limites, une santé de fer et un vrai bonheur familial! 
 


