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АНОНС:  

1. Відбулося робоче засідан-

ня студентської ради — 

стор. 2  

2. Нові технології в галузях 

національної економіки як 

основа наукового пошуку 

та дослідження студентів 

Нікопольської філії ПВНЗ 

―Європейський універси-

тет‖ - стор. 4  

3. Зустрічаємо Новий рік з 

перемогами! Підсумки  ІІІ 

загальноуніверситетського 

конкурсу ―Студент року—

2012” - стор. 6 

4. Привітання з Новим 2013 

роком від переможців кон-

курсу ―Новорічні привітан-

ня від Діда Мороза і Снігу-

роньки‖ - стор 7  

  

 

 

Дорогие  

преподаватели  

и студенты ! 

 

С праздником Вас  

поздравляем, 

от чистого сердца 

желаем зимнего  

снега искристого,  

неба весеннего  

чистого,  

летнего солнца  

лучистого,  

осеннего дня  

золотистого.  

 

Пусть Новый год вам принесет  

Лишь то, что ожидаете!  

Пусть Новый год  

Вам принесет  

Лишь то, о чем мечтаете!  

  

 Студенческий парламент университета  
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З листопада місяця розпочала свою роботу студентська 

рада при міському голові в оновленому складі. На засіданні  

обговорювали перспективи розвитку молодіжної політики 

в Нікополі. Амбітні та творчі студенти вищих  

навчальних закладів та профтехучилищ висували свої 

 пропозиції щодо покращення дозвілля молоді.  

Серед найкращих ідей — проведення круглих столів,  

фестивалів КВК, брейн-рингів, конкурсів на кшталт 

“Найкращий студент”, створення ініціативних груп,  

волонтерська діяльність. Присутня на заході начальник 

відділу у справах дітей, сім'ї та молоді Ольга Іванівна 

Пастушок зазначила, що владою міста будуть схвалені і 

всіляко підтримані будь-які починання студентства.  

Головне, аби представники молодого покоління хотіли 

розвивати свою творчу діяльність та проявляти  

власну ініціативу.     

 

 

 

І. Молодим потрібна робота та професійна самореаліза-

ція 

   1. Студенти вищих навчальних закладів повинні мати 

можливість проходження практичної підготовки на підп-

риємствах різних форм власності. 

    2. Становище молодих фахівців на сучасному ринку 

праці важке. Найголовніша проблема – стійке небажання 

роботодавців набирати співробітників без досвіду роботи. 

Тому серед молоді дуже гостро постає проблема зайнятос-

ті. Проблема економічного самовизначення молоді в на-

шому місті складається з ряду підпорядкованих проблем, 

таких як: необхідність забезпечення рівних умов для тру-

дового старту молоді, можливість соціального просування, 

досягнення економічної самостійності, постійна загроза 

безробіття, одержання мінімальної заробітної плати, низь-

кий рівень розвитку молодіжного підприємництва через 

розростання адміністративних бар‘єрів і відсутність фінан-

сово-кредитної та інформаційної підтримки. Економічна 

модернізація неможлива без модернізації кадрової політи-

ки. Нашому місту сьогодні потрібні кращі з кращих – мо-

лоді, прогресивні, амбіційні, які володіють іноземними 

мовами спеціалісти. Якщо нашому місту необхідні справ-

жні патріоти, які прийдуть з гарячим бажанням побудува-

ти успішне місто і країну, то необхідно створювати для 

цього умови. Усунення кадрового голоду і привнесення в 

роботу підприємств, установ, організацій міста нових ідей 

і реалізацію потенціалу молодих нікопольців  можливо за 

рахунок їх навчання або стажування за кордоном, при 

умові – повернутися  в рідне місто і пропрацювати в ньому 

не менше 2-х років для залучення нових ідей розвитку і 

шляхів вирішення кризових проблем, а також для отри-

мання досвіду роботи (за кордоном), який так часто сього-

дні вимагають роботодавці.  

   3. Основними умовами для зниження рівня міграційних 

процесів є: розвиток інфраструктури міста, побудова но-

вих або реконструкція старих будинків та квартир під со-

ціальне житло, розвиток іпотечного 

кредитування молодих сімей,  ство-

рення нових робочих місць за раху-

нок реконструкції підприємств , 

активно працюючих в м. Нікополі 

за радянських часів (молокозавод, 

м‘ясокомбінат, ниткова фабрика, 

рибзавод, кранобудівний завод та 

інші), створення гідних умов для 

створення молодих сімей і їх пода-

льшого благополучного станов-

лення  в нашому місті.      

   ІІ. Міцна родина – майбутнє 

Української держави 

    Молоді сім‗ї - це запорука 

здорового, повноцінного суспільства, важлива передумова 

для зростання населення України. Створення найкращих 

умов для духовного росту та передачі сімейних цінностей 

із покоління в покоління, укріплюючи міцність українсь-

кої родини. Сім‘я повинна відчувати постійну підтримку 

держави, сприяння з боку громадських інституцій.  

    Українській молоді – достойні житлові умови! Віднов-

лення державної програми щодо забезпечення молодих 

сімей власним житлом! Кожна молода сім‘я повинна мати 

змогу придбати доступне власне житло або була забезпе-

чена соціальним житлом з боку держави. Забезпечення 

необхідної інфраструктури ясел і дитячих садків, віднов-

лення системи дитячого і молодіжного дозвілля, спортив-

них секцій.   

   ІІІ. Розвиток громадських ініціатив  

Організація постійно діючої системи обмінів груп студен-

тів між вузами з іншими країнами для обміну досвідом; 

розробка комунікаційних можливостей взаємодії молодіж-

них організацій на місцях и обласного апарату; державна 

підтримка в об‘єднанні зусиль учасників молодіжних гро-

мадських організацій в розбудові економіки та соціальної 

сфери м. Нікополя. Залучення до активної співпраці моло-

діжних громадських організацій , в т.ч. студентської  коор-

динаційної  ради при міському голові, з адміністрацією м. 

Нікополя та міською радою дасть можливість особистісно-

му та соціальному зростанню  студентської молоді стати  

більш ефективним та практично корисним.  

    IV. Спорт та здоров’я 

    Найголовнішим для всіх є здоров‘я. Для розвитку фізич-

ної культури молоді необхідно збільшити в місті кількість 

спортмайданчиків, обладнаних спортивним знаряддям. 

Треба відремонтувати вже встановлені спортмайданчики і 

започаткувати показові спортивні ігри та змагання для 

всіх мешканців міста, в  т.ч. і для молоді. Вже показовими  

є  загальноміський забіг на приз міського голови, спортив-

ні естафети,  міська спартакіада. 

    Вважаємо, що необхідно відкрити нові державні спорти-

вні організації та школи при міських стадіонах, де були б 

спеціально підготовлені тренери та вихователі. І щоб ці 

школи і спортивні комплекси відвідували представники 

олімпійського комітету, які б проводили відбір  серед 

спортивного юнацтва в олімпійську збірну країни: з фут-

болу, волейболу, баскетболу та інших видів спорту. А ми 

могли б пишатися тим, що серед олімпійських чемпіонів 

України є і наші земляки! 

Александрова Н.,  

студентка 4 курсу 



  
 

 

 
Чудовою традицією у 

Нікопольській філії Єв-

ропейського університе-

ту стало  проведення 

тематичних науково-

практичних конферен-

цій. Важливу роль у фор-

муванні творчого потен-

ціалу майбутніх фахівців 

відіграє участь 

студентів саме в 

таких заходах. 

До студентів Нікопольської філії традиційно 

для участі в проведенні науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи впро-

вадження інноваційних технологій в галузях 

національної економіки» завітали запрошені 

фахівці  з підприємств та організацій міста 

Нікополя: Метер М.А., секретар Нікопольсь-

кої міської ради; Петровенко І.Г., голова пос-

тійної депутатської планово-бюджетної комі-

сії; Сергійчук В.А., представник ТОВ «Майер-ТД» (м. 

Дніпропетровськ). 

 

Секретар Нікопольської місь-

кої ради Метер М.А звернув-

ся до студентської молоді з 

промовою про діючі та май-

бутні інвестиційні проекти, 

які запроваджуються в місті 

Нікополі за сприянням місь-

кої та обласної держадмініст-

рацій. Підкреслив необхід-

ність залучення інвестицій-

них ресурсів у експортно-орієнтовані галузі економіки 

міста та подальший розвиток Нікополя як туристично-

го кластеру. Поетапна реалізація запропонованої еко-

номічної політики сприятиме розвитку інфраструкту-

ри міста та створенню нових робочих місць. В свою 

чергу, Петровенко І.Г. акцентувала увагу на тому, що 

якісне перетворення міста Нікополя неможливе без 

виваженої  бюджетної 

політики і планування 

бюджетних коштів.  

 

Конференція розпо-

чалась виступом дирек-

тора Нікопольської фі-

лії, кандидата педагогі-

чних наук  Шахматової 

Т.В. Тамара Володими- 

 

 

 

 

 

 

 

рівна звернула увагу студентів, що вони мають можли-

вість під  час зустрічей більш глибоко ознайомитись із 

проблемами в галузях економіки, фінансів, менеджме-

нту, інформаційних систем. Результати дослідницької 

роботи, які оприлюднюються на конференціях, як пра-

вило, знаходять подальше відображення у курсових 

роботах, рефератах або наукових студентських вісни-

ках. 

 Цьогорічна науково-практична конференція у Єв-

ропейському університеті  зібрала когорту небайду-

жих науковців і до 

проблем розвитку 

рідного  міста Ні-

кополя. Високий 

рівень підготовки 

до наукової робо-

ти показала студе-

нтка напряму під-

готовки 

«Менеджмент» 

Усик Тетяна. В 

своїй доповіді Тетяна переконливо продемонструвала 

напрями розвитку інвестиційного потенціалу міста 

Нікополя.  

Студенти Бражник Ганна та Кругленко Володи-

мир подальший розвиток економіки України та міста 

вбачають у посиленні ролі транснаціональних корпо-

рацій, оскільки саме ці  корпорації перетворюють сві-

тову економіку в міжнародне виробництво, забезпечу-

ючи прискорення науково-технічного прогресу у всіх 

його напрямках - технічний рівень і якість продукції, 

ефективність виробництва, вдосконалення форм мене-

джменту, управління підприємствами. 

В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент 

активно проникає на українські підприємства. Підпри-

ємці зацікавлені у використанні його основних над-

бань, оскільки це дає змогу досягнути структурної  

побудови організації, знизити трудомісткість управ-

лінських робіт, оптимізувати чисельність апарату 

управління, посилити управлінський вплив, зосереди-

ти зусилля всіх працівників на досягнення поставле-

них цілей. Александрова Наталя  в своїй доповіді на 

прикладі Європейського університету як освітньої 

організації показала порядок формування місії та ці-

лей підприємства, а Єфімцова Тетяна розглянула 

основні концепції стратегічного  управління та їх за-

стосування для розвитку сучасних організацій. Допо-

віді студентів супроводжувались презентаціями, які 

виконані під керівництвом доктора економічних наук, 

професора Алькеми В.Г. (університет «КРОК», місто 

Київ). 

Усик Тетяна,  

лідер медіа-центру СПУ 
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Не  остання місце серед 

проблем, що обговорю-

вали студенти, є про-

блеми грошово-

кредитної сфери та про-

ведення НБУ заходів 

монетарної політики. 

Студент  Ухватов Оле-

ксандр (співробітник 

ПАТ «ПРИВАТБАНК»)  в своїй доповіді виклав 

основні причини нестабільності валютного курсу, 

дослідив  принципи реалізації валютної політики та 

їх зміну відповідно до макроеконо-

мічного середовища, що є  особли-

во актуальним  в умовах поглиб-

лення фінансової кризи.  

Бутенко Ірина, навпаки,  свій 

науковий пошук направила на про-

блему розвитку небанківських фі-

нансово-кредитних установ, зокре-

ма ломбардів.  

Доведено, що без застосування 

сучасних інформаційно-

комунікаційних 

технологій немо-

жливий  подальший розвиток сус-

пільства. Сучасні інформаційно-

комунікаційні технології відкрива-

ють значні перспективи управлін-

ня комунікаціями, обробкою інфо-

рмації та процесами. Це стимулює 

розвиток інновацій у всіх сферах 

діяльності. Майбутні фахівці ІТ-

технологій Тарасов Олександр, 

Стриженок Андрій на практиці 

продемонстрували  застосування інструментарію 

Rational Rose  для проектування інформаційних сис-

тем та інтерактивну комп'ютерну графіку із застосу-

ванням  Adobe Systems.  

Цікава зустріч в рамках конференції відбулась із 

представником ТОВ «Майер-ТД» Сергійчуком Віта-

лієм Анатолійовичем, який ознайомив студентів з 

програмою навчан-

ня та стажування в 

цій компанії. Для 

молоді, яка прагне 

удосконалити свої 

знання та навички у 

практичній діяльно-

сті менеджера, фі-

нансиста, програмі-

ста  - це слушна 

нагода отримати в 

майбутньому робо-

че місце та зробити кар‘єру.   

Досвід організації науково-дослідної роботи сту-

дентів у Європейському університеті  засвідчив, що 

сучасні умови й економічна ситуація в країні вимага-

ють модернізації та динамічного вдосконалення нау-

ково-пошукової діяльності, використання нових ме-

тодичних підходів, організаційних форм та позитив-

них стимулів, обов‘язкового аналізу й упровадження 

передового досвіду в практику роботи підприємств 

та організацій міста. Науково-практична конферен-

ція  дала можливість студентам отримати нові знан-

ня, презентувати свій науково-дослідний пошук, в 

діалозі з керівниками міської адміністрації обговори-

ти найважливіші проблеми подальшого розвитку м 

Нікополя, а,  найголовніше, відкрити для себе нові 

можливості професійного самовдосконалення. 
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Шановні викладачі, співробітники,  

студенти 1-5 курсів та випускники!  
 

Прийміть наші найщиріші вітання  

з Новим роком та Різдвом Христовим!  
 

Нехай ці свята – вісники оновлення,  
мрій і сподівань – принесуть Вам і  

Вашій родині добро, мир і достаток.  

Бажаємо, щоб у Новому році Ви  

зробили все те, про що так давно мріяли.  

Віримо, що у році прийдешньому Ви  

відчує турботу з боку колег,  

тепло друзів та близьких.  

Щастя Вам, міцного здоров’я,  

здійснення найзаповітніших бажань!  
 

З повагою, адміністрація, професорсько-викладацький  

колектив та студентський парламент університету   



 

 

 

 

 
В кінці року прийнято підводити підсумки, аналізувати що було зроблено, які цілі було 

досягнуто і які помилки зробили, будувати плани на майбутнє.  

Не від'ємною складовою цього процесу є виявлення успіхів, які були досягнуті і  

нагородження студентів, які на протязі цього року активно займалися науковою, 
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№ Номінація  ПІБ студента  Курс  

1 ―Студент року-Фінанси‖  Драй Софія  5 курс  

2 ―Студент року-

Менеджмент‖  
Бражник Ганна  5 курс  

3 ―Студент року-

Економіка‖  
Черепащенко  

Анжеліка  

3 курс ДЕП  

4 ―Студент року-

Комп’ютерні науки”  
Стриженок  

Андрій  

3 курс  

5 ―Відмінник‖  Ухватов  

Олександр  

5 курс  

6 ―Науковець‖  Александрова 

 Наталія   

4 курс  

7 ―Ерудит‖  Білан Родіон  3 курс ДЕП  

8 ―Лідер‖  Воєводінна Ганна  3 курс  

9 ―Менеджер академічної 

групи‖  
Солоніна Валерія  4 курс  

10 ―Спортсмен‖  Карпович Максим  2 курс  

11 ―Громадський діяч‖  Тарасов Олександр  2 курс  

12 ―Видавець‖  Усик Тетяна  4 курс  

13 ―Публіцист‖  Усик Тетяна  4 курс  

14 ―Літератор‖  Ляпота  

Валентина  

5 курс  

15 ―Вокал‖  Кисельова Валерія  3 курс ДЕП  

16 ―Хореографія‖  Ляпота  

Валентина  

5 курс  

17 ―Художник-аматор‖  Джамалян  

Маріам  

2 курс ДЕП  

18 ―Комп’ютерна графіка‖  Макарова  

Катерина  

4 курс  

19 ―Ведучий шоу-програм‖  Александрова  

Наталія  

4 курс  
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Дорогие наши  

студенты и преподаватели! 
 

Поздравить с Новым годом вас спешим 

И пожелать веселья и удачи, 

Улыбок светлых, радости души, 

Достатка в доме и любви в придачу. 

Пусть сбудутся все чаянья, мечты, 

И воплотятся в жизнь желанья ваши, 

Исполнятся все сказочные сны, 

Преобразится жизнь и станет краше! 

 

Поздравляю с новым счастьем, 

С новой светлою мечтой. 

Старый год уже не властен - 

Наступает год иной. 

В эту ночь под бой курантов 

Ты желанье загадай. 

Шумно, весело, с азартом 

Новый год Змеи встречай! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Новым годом вас, друзья, 

Мы сердечно поздравляем, 

И невиданных чудес 

В эту ночь мы вам желаем! 

Чтобы добрый Дед Мороз 

Вам принес подарков кучу, 

Чтобы следующий год 

Был для вас намного лучше! 

Чтобы радость вам дарил 

Каждый новый день отныне, 

Чтобы радостно жилось 

Вам в чудесной Украине! 

 

Новый Год — как символ детства, 

Елки, мандарин, мечты. 

И не жалко тратить средства 

Ради счастья, доброты. 

Зажигаем мы гирлянды, 

Разноцветные шары, 

Исполняем серенады, 

Гимны дереву просты. 

Водим дружно хороводы, 

Рука об руку идем. 

И желаем, чтобы годы 
Наполняли нас огнем! 

Гайдадим  Максим та  

Квасневська Олеся  



Дорогі наші друзі! 

На щастя, на здоров'я, на цей Новий рік, 

Я ледве торбинку до Вас приволік. 

А в тій торбинці місяць ясненький, 

Щоб на Вашому столі завжди був хлібець біленький. 

А в тій торбинці яснії зорі, 

Щоб гарно родилось на Вашому полі. 

А в тій торбинці листячко з дуба, 

Щоб була здорова вся родина  Ваша люба. 

З тієї торбинки все Вам викладаю, 

Але в торбинку покласти прохаю, 

Кільце ковбаски, кавальчик сала, яблучок пару, 

Можна покласти й меду горнятко, 

щоб в 2013 році Вам було солодко й гладко!  

 

 

 

Від щирого серця вітаємо Вас із Новим роком, 

З всіма Різдвяними Святами! 

Нехай життя із кожним кроком ваш дім наповнює скарбами! 

Хай сонце радо Вас вітає, кує зозуля літ багато, 

Здоров‘я з пишним короваєм приходить в будні і на свято! 

Нехай тепло людських сердець вам душу щиро зігріває, 

І переможних справ вінець хай Вашу голову вінчає! 

Хай ширшим стане друзів коло: протягне руку всякий стрічний, 

І буде кожен день казковим як ніч Різдвяна й Новорічна!  

 
Перевернув листок календаря, 

Вдруг понимаешь: праздник – у порога, 

В последние минуты декабря 

Я пожелать хочу вам очень много: 

Пусть Новый год подарит свет любви, 

Даст все, что для счастливой жизни нужно, 

Поможет все мечты осуществить, 

Как в танце, в вихре счастья вас закружит! Пусть зима опять пугает вьюгой, – 

Не страшна нам злая непогода, 

В этот теплый вечер мы друг друга 

От души поздравим с Новым годом, 

Как всегда, с двенадцатым ударом 

Всѐ волшебным станет в одночасье, 

И тепло сердец своих подарим 

Мы всем тем, кому желаем счастья! 
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У кого на серці розчарування, 

Неодмінно зустріне справжнє кохання. 

Студентам – на сесіях добре все здати, 

Випускникам – магістрами стати. 

Всім, хто закінчує в школі навчання – 

Високих балів з тестування. 

Підвищення пенсій – пенсіонерам, 

Більш милосердя – міліонерам, 

Хвороби хай зникнуть, а з ними все зле, 

Хай завжди надія у серці живе. 

Щоб всі народи примирились, 

А олігархи  не сварились. 

Нехай радість і щастя до нас всіх прийде, 

Хай криза за місяць від нас геть піде. 

Нехай здійсняться всі заповітні бажання, 

Мир всюди буде і ніжне кохання.  
Дай Боже Вам любові і тепла, 

Добра в сім'ї і затишку в оселі, 

Щоб щастя світла музика текла 

В різдвяні свята, щедрі і веселі! 

Хай здійснює бажання рік Новий, 

Хай ваше підприємство процвітає, 

З чудовим святом, радості і мрій. 

Ми щиро і сердечно Вас вітаємо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З Новим роком йдем до хати, щоб Вам щастя побажати, 

Бажаємо Вам щастя, здоров'я і сили,  

Щоб Ви раді були, здорові ходили. 

Від Миколи до Миколи, щоб не кашляли ніколи, 

Щоб не було сварки в хаті, ані снігу на загаті. 

Нехай буде хліб і ніж, як голодний - сядь та й їж, 

А господині ми бажаємо та доброї долі, 

Нехай має стільки грошей, як трави у полі. 

А господареві ми бажаємо та добрую вроду, 

Нехай дивиться на світ як у чисту воду, 

А всім разом ми бажаємо довгий вік, 

                                                                                                       А для себе -  смачний медівник! 

Я хочу привітати вас зі святом 

І з Новим роком і з Різдвом Христовим 

Хай дід Микола зайде в вашу хату, 

Оселю сповнить настроєм святковим. 

Бажаю посмішок вам, сяючих весною 

На цілий рік, на п‗ять, допоки сонце 

У небі світить, гріє теплотою 

І вранці стукається у віконце. 

Бажаю друзів вам багато, справжніх друзів, 

Щоб радість множити, а горе поділити. 

Нехай здорові бігають на лузі, 

Ростуть батькам на радість ваші діти. 

У домі вашім хай росте добробут, 

І завжди сяє радість у обличчях. 

А ще бажаю молодіти серцем, 

І доброти в житті без краю зичу! 
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З наступаючим ВАС Новим роком, 

Він все ближче від нас крок за кроком. 

Я бажаю ВАМ у Новому році  

Подивитися щастю у очі. 

Свою вдачу у руки спіймати, 

І міцно тримати, не відпускати. 

Здоровя міцного бажаю усім, 

Нехай радісний настрій приходить в 

ВАШ дім. 

Щоб розумілися діти з батьками, 

Невістки з свекрухами, тещі з зятями. 

Кохати бажаю, коханими бути, 

Про все погане навіки забути. 



 

 

 

  
Шановні мешканці міста Нікополя, 

 Нікопольського району та  

Дніпропетровської області! 

Європейський університет (м. Київ) пропонує всім 

бажаючим цікаво та змістовно провести зимовий 

новорічний відпочинок. 
  

 

 

Пропонуємо відпочинок: 

Європейський університет запрошує Вас провести незабутні канікули на спортивно-оздоровчій базі 

«Едельвейс» яка знаходиться у  мальовничій частині  Закарпатської області (Міжгірський р-н с. Верхнє 

Студене, в 30 км від м. Воловець).  

Неповторна природа, пам‘ятки історії, своєрідні риси в культурі та 

побуті горян завжди приваблюють у Карпати туристів. Ці гори одна-

ково красиві як літом так і зимою. Побачити Карпати, подихати сві-

жим чистим гірським повітрям, покататись на лижах та санках на 

професійних трасах  або на трасах для початківців адже біля бази є 

два лижних спуски висотою 700м і 1000м. Поблизу бази кілька міне-

ральних джерел. На відпочинок до спортивно-оздоровчої бази 

«Едельвейс» можна приїхати у будь-яку пору року. До ваших пос-

луг : п‘ятиповерховий готель (150місць) з усіма зручностями 

(санвузол, супутникове телебачення) кафе на 110 місць де Вам при-

готують вишукані страви європейської та національної кухні, конфе-

ренц – зала на 110 чол., дитячі майданчики, сауна з басейном, біль-

ярд, «русская баня», автостоянка з охороною, прокат лиж та санок, 

інструктор з гірськолижного спорту, транспорт на замовлення. 

За детальною інформацією звертайтесь:  м. Київ бул. акад. Вернадського, 16-в  

Європейський університет . Контактні телефони: 8-095-270-61-59, 8-044-581-13-03,  

8-044-423-00-54,  8-050-442-55-52.  E-mail: info@e-u.in.ua, www.e-u.in.ua 
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