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25 листопада  

Випуск № 2  

Друкарський  орган студентського парламенту  

Нікопольської філії  ПВНЗ “Європейський  університет” 

Анонс публікацій: 
1. Інформує СПУ. 

Звіт про засідання СПУ № 2.  Але-

ксандрова Н. — стор. 2 

2. Інформує центр науки СПУ 

―Ерудит‖. Перша гра VI загальноу-

ніверситетського чемпіонату інте-

лектуальних ігор для ерудитів 

―Що? Де? Коли?‖. Черепащенко А. 

— стор. 3 

 3. ―Професійний імідж студента 

Європейського університету‖.  

Усик Т. — стор. 4 

4. Інформує центр зв'язків з гро-

мадськістю СПУ ―Діалог‖.  Визна-

ли кращого студента року!- стор. 5 

5. Святкування 67-ї річниці визво-

лення України від німецько-

фашистських загарбників‖. Тара-

сов О. — стор. 6   

6. Інформує центр культури та ми-

стецтв СПУ ―Дозвілля‖. Загально-

ун і в е р с и т е т с ь к и й  к о н к ур с 

―Оглядини-2011”. Александрова 

Н. — стор. 7 

7. Реклама, оголошення, анонси — 

стор. 9  

 

 17 листопада світ 

відзначає  

Міжнародний день 

студентів.  

Майже кожен з нас 

вважає студентську 

юність найкращим  

періодом у житті. 

Але в кожного ці золоті роки  припадали на 

різні історичні часи. А особливості  

молодіжної моди — це, як не крути, чи не 

найяскравіші прикмети епохи.  

Шановні студенти!  

Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого  

чудового свята — Дня студента!  

Бажаємо Вам міцного здоров’я,творчої  

наснаги, життєвих сил та справжньої 

 студентської енергії на здійснення усіх  

ваших мрій! Саме від вас та ваших вчинків 

залежить майбутнє! Бажаємо кожного дня 

починати нове життя: з любов'ю в серці, з га-

рним настроєм і позитивними емоціями. Жи-

віть кожен день, як в останній раз, будьте на-

полегливі в досягненні успіху і прагніть до 

перемоги за принци-

пом ―сьогодні, зараз, 

негайно‖, а не мож-

ливо, коли-небудь, 

колись‖! 

Радійте, посміхайте-

ся, вірте у світле  

майбутнє!        

 



Протокол №2 

засідання  

студентського 

парламенту 

 Нікопольської 

філії   

ПВНЗ 

«Європейський 

університет» 

від  

06.10.2011р. 

Голова: Сухенко 

Є. 

Секретар: Алек-

сандрова Н. 

Присутні: 27 

осіб 

Порядок денний: 

1.Дотримання студентами вимог основних 

документів студентського самоврядування Єв-

ропейського університету (Статут СПУ,  

«Кодекс честі студента», «Конституція 

«Євродем»).  Доповідач: президент СП 1 к. 

Тарасов О., президент СП 1 к. БК Андруще-

нко Т., президент 2 к. БК Олійник М. 

2.Участь в міських проектах студентського 

самоврядування. Вибори представників в сту-

дентську координаційну раду при міському 

голові. Доповідач: Президент СПУ Сухенко 

Є. 

3. Підготовка до конкурсу художньої студе-

нтської творчості «Оглядини-2011», присвяче-

ному святкуванню 20-річчя Європейського 

університету. Доповідач: лідер центру куль-

тури та мистецтв СПУ «Дозвілля» Кисельо-

ва В. 

4. Аналіз життєдіяльності центру науки СПУ 

«Ерудит». Доповідач: Лідер центру науки 

СПУ «Ерудит» Білан Р. 

Святкування 67-ої річниці визволення Украї-

ни від німецько-фашистських загарбників. До-

повідач: Лідер центру зв'язків з громадськіс-

тю СПУ «Діалог» Тарасов О. 

1.Ухвалили: Рекомендувати лідерам СПК 1-

2 курсів активно працювати в студентському 

колективі 1-2 курсів по залученню студентів до 

студентських проектів і виконання студентами 

правил внутрішнього розпорядку. Подавати  

кожен день звіт  про пропуски занять студента-

ми в навчальну частину університету. 

2.Ухвалили: Обрати легітимними представ-

никами від Нікопольської філії Європейського 

університету  при міському голові наступних 

студентів: Сухенко Є., 4 к., Махінько І., 2 к., 

Черепащенко А., 2 к. БК, Джамалян М., 1 к. БК 

(резерв).  

3. Ухвалили:  Провести конкурс  

―Оглядини‖ 26 жовтня 2011 року. Сформувати 

творчі групи по підготовці до конкурсу і заявки 

подати до 15 жовтня 2011 року. 

4. Ухвалили: Визначити роботу лідера 

центра науки  Білана Р. задовільною. Першу 

гру ―Що?Де?Коли?‖ провести 12.10.2011 р. 1-3 

курсам заявити на участь до 10 .10. 2011 року. 

5. Ухвалили: Взяти активну участь в місь-

кому урочистому мітингу покладання квітів до 

пам'ятника Слави, випустити стінгазету, відві-

дати краєзнавчий музей (волонтери). 

Александрова Н.,  

секретар СПУ   

 

 

Протокол №3 

засідання студентського парламенту  

Нікопольської філії  

ПВНЗ «Європейський університет» 

Від 15.11.11 р. 

Голова: Сухенко Є. 

Секретар: Александрова Н. 

Присутні: 18 осіб. 

 

Порядок денний: 

1. Європейська практика студентського самов-

рядування в університетах України. Доповідач: 

лідер центру зв'язків з громадськістю СПУ 

«Діалог» Тарасов О. 

2. Підготовка до конкурсу «Студент року – 

2011». Доповідач: президент СПУ Сухенко Є. 

3. Аналіз життєдіяльності центру культури і 

мистецтв СПУ «Дозвілля». Доповідач: лідер 

центру культури та мистецтв СПУ 

«Дозвілля» Кисельова В. 

4. Святкування Міжнародного дня студента. 

Доповідач: Президент СПУ Сухенко Є. 

1. Ухвалили: Лідери несуть відповідальність 

за свою справу і за свої праці та доробки. 

2. Ухвалили: Підготуватись і провести кон-

курс. 

3. Ухвалили: 1.Оцінити роботу лідера  центру 

культури та мистецтв Кисельової В.  

«задовільно». 2. Оголосити подяку лідерам 

центрів культури та мистецтв СПК 1-5 курсів за 

плідну співпрацю і досягнуті результати. 

4. Ухвалили: Організувати виставку стінних 

газет, присвячених Дню студента та організува-

ти привітання студентів на сайті Інтернету.  

 

 

Стор. 2  № 2 — 2011 

 



     12.10.2011 пройшов VI загальноу-

ніверситетський чемпіонат інтелекту-

а л ь н о ї  г р и  д л я  е р у д и т і в 

КОЛИ? На тему «Хімія і біологія». У 

першій грі чемпіонату стартувало 

шість команд у складі студентів 1-3 

курсів університету .  

      Хочу нагадати, що за підсумками 

минулого чемпіонату інтелектуаль-

них ігор для ерудитів ―ЩО? ДЕ? КО-

ЛИ?‖ перемогла команда «Best of the 

best» капітан Бражник Ганна. Ця ж команда посіла 3 місце в міському 

брейн-ринзі ―ЩО? ДЕ? КОЛИ?‖.   

      У складі почесного журі були: голова журі – Шахматова Тамара Во-

лодимирівна (директор Нікопольсь-

кої філії ПВНЗ ―Європейський  

університет‖). Члени журі: Кромсь-

ка Лілія Анатоліївна( завідувач на-

вчальної частини); Момот Ірина 

Анатоліївна (старший викладач 

кафедри економіки та менеджмен-

ту); Врубель Наталія Миколаївна

( завідувач кафедри економіки та менеджменту).  

Завдання на грі були легкі та в той же момент змусили нашу 

логіку підключити до гри. От деякі питання на яких гравці замислились: ―Этот гриб, произрастающий 

во многих странах Европы, является самым ядовитым грибом 

на Земле. Достаточно менее 50 грамм, чтобы убить человека в 

течение 6 часов. ВОПРОС: 

Назовите этот гриб (два сло-

ва). ОТВЕТ: Бледная поганка. 

Отпечатки пальцев человека 

являются абсолютно уникаль-

ными и оригинальными у ка-

ждого человека. Именно по-

этому  преступников легко находят  по отпечаткам пальцев, оставлен-

ных на предметах. ВОПРОС: А какой еще орган человека имеет уни-

кальный и неповторимый рисунок? ОТВЕТ: Язык. 

       Я навіть не могла подумати , що 

язик має унікальний малюнок і   теж може розповісти про людину. 

Кожна команда показала свої знання в області біології та хімії і дове-

ла, що дійсно гідна змагатися за кубок «Знавець року».  За підсумками 

VI загальноуніверситетського чемпіонату інтелектуальних ігор для 

ерудитів ЩО?ДЕ?КОЛИ? в 2011-2012 н. р. переможцем стала коман-

да «Ерудит», 3 курс. Другі місця розділили команди  2 курсів 

«Фаворит»  та  «Сміливі та кмітливі». Треті місця розділили команди 

«Руйнівники легенд», 1 курс  та «Кульбабки», 3 курс. Четверте місце 

посіла  команда  «H2O», 1 курсу. 

      25 жовтня відбудеться перша гра міського чемпіонату «Що? Де? 

Коли?», на яку запрошуються команди-переможці. Чекаємо нових перемог. До нових зустрічей!!!!!! 

Черепащенко  

Анжеліка,  

студентка 2 курсу    
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     Традиційно у жовтні у Ніко-

польській філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖ про-

водиться науково-практична кон-

ференція «Професійний імідж 

студента Європейського універ-

ситету»,  метою якої є досліджен-

ня та форму-

вання основ-

них напрямків 

створення про-

фесійного імі-

джу студента в 

контексті ви-

мог Болонсь-

кого процесу. 

Ця наукова 

конференція 

присвячена святкуванню 20-

річниці від дня заснування одно-

го з перших в Україні приватних 

вузів -  Європейського універси-

тету. На цьому засіданні були 

присутні студенти 1 курсу за на-

прямом підготовки 

««Інформаційні управлінські сис-

теми і технології» і студенти 2 

курсу за напрямом підготовки 

«Економіка підприємства», а та-

кож почесний гість нашої конфе-

ренції профконсультант Ніко-

польського міжрайонного центру 

зайнятості Філенко Олександр 

Олександрович.  
     Відповідно з Концепцією ор-

ганізації наукової роботи у Євро-

пейському університеті визначені 

кафедральні теми наукових робіт. 

Кафедрою соціально-

гуманітарних дисциплін прово-

диться активна робота по реаліза-

ції комплексної теми науково-

дослідної роботи «Проблеми роз-

витку нових професійних, діло-

вих та особистісних якостей фа-

хівців в умовах становлення ін-

новаційного суспільства». У зв’я-

зку з цим, науковим керівником 

теми, доцентом кафедри соціаль-

но-гуманітарних дисциплін Шах-

матовою Тамарою Володимирів-

ною проводиться робота по дос-

лідженню проблем формування 

ділових якостей майбутніх фахів-

ців економічного профілю.  

Студентство також не стоїть 

осторонь проблем підготовки до 

майбутньої професійної діяльно-

сті і вже сьогодні має певні уяв-

лення про свою майбутню профе-

сію. В своїх доповідях студенти 

показали, які 

знання, моральні 

якості і зовніш-

ній вигляд по-

винні бути у сту-

дента-

випускника. 

Крім того, вони 

розповіли, ким 

вони хочуть ста-

ти і що для цього 

вони вже зробили, і що ще збира-

ються зробити.  

Черепащенко А., студентка 2 

курсу, навчається за напрямом 

підготовки «Економіка підприєм-

ства». “Дивлячись на нашу сього-

днішню економіку, мені хотілося 

самій внести вклад у її розвиток. 

Тому мені, як 

студентці, 

потрібно на-

бувати такі 

необхідні для 

майбутньої 

професії 

знання, щоб 

стати справж-

нім знавцем 

своєї справи і 

бути гарним 

економістом».  

   За останні 20 років людство 

зробило багато впевнених кроків 

вперед у розвитку технологій. 

Найбільше абсолютно нових про-

фесій з’явилося у зв’язку з розви-

тком інформаційних технологій. 

Цю ситуацію розуміє майбутній 

фахівець з інформаційних техно-

логій Тарасов О., студент 1 кур-

су. Обравши цю професію він 

розуміє її суть: «Сьогодні в умо-

вах швидкого розвитку інформа-

ційних технологій професія про-

граміста затребувана на будь-

якому підприємстві. Адже ці лю-

ди стежать за працездатністю 

серверів з усією інформацією».       

     Випускникам ювілейного, 20-

року Європейського університе-

ту, також було що додати в якос-

ті настанови та побажань майбут-

нім спеціалістам. Так, студент 6 

курсу заочного відділення Філі-

монов Г., навчається за напрямом 

підготовки   ―Інформаційні 

управлінські системи и техноло-

гії». Він впевнений, що навчатись 

у Європейському університеті – 

це гарна можливість для тих, хто 

б хотів займатися комп’ютерною 

технікою чи інформаційними 

технологіями професійно, адже 

добре налагоджена організація 

навчального процесу і професор-

сько-викладацький склад універ-

ситету з незрілих абітурієнтів 

робить готових до професійної 

діяльності спеціалістів для робо-

ти в наших непростих економіч-

них умовах».  

     «Програма Європейського 

у н і в е р с и т е т у 

ставить собі за 

мету виховати 

особистість з 

широким світо-

глядом, зробити 

з неї теоретич-

ного фахівця, 

який набуде 

навичок саме 

професійного 

мислен ня  і 

знання в загальних питаннях, а 

ось вже вузьку спеціалізацію, 

коли знання переходять в навики 

і уміння, студент отримує на ви-

робничій практиці», - такої дум-

ки дотримується студентка 5 кур-

су денного відділення Мірошни-

ченко Ніна.  

      «Сьогодні роботодавці приді-

ляють все більше уваги  питан-

ням етики ділових і особистих 

взаємовідносин при відборі пер-

соналу і його прийомі на роботу, 

а також у процесі безпосередньо-

го виконання працівниками своєї 
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професійної ролі, - наголосила 

студентка 3 курсу Усик Тетяна, - 

тому виконання працівниками 

організації норм і правил етики 

ділових відносин стає її 

«візитною карткою» і визначає в 

багатьох випадках той факт, чи 

буде зовнішній партнер або клі-

єнт мати справу з даною органі-

зацією в майбутньому і наскільки 

ефективно будуть будуватися їх 

взаємовідносини. Засвоєння цих 

норм і правил етикету відбува-

ється на дисциплінах соціально-

гуманітарного циклу».  

Що ж необхідно передбачити та 

як не схибити під час вибору 

майбутнього фаху –  з професій-

ними порадами для студентів 1 та 

2 курсів  виступив профконсуль-

тант Нікопольського міжрайон-

ного центру 

зайнятості 

Філенко 

О.О. Він 

закликав 

студентів 

після закін-

чення уні-

верситету 

пробувати, 

шукати і 

досягати  

гідного  місця роботи, реалізову-

вати свої набуті знання та навич-

ки і не зупинятися при виникнен-

ні труднощів.  
     Ми бачимо, що сучасний світ 

вимагає високого рівня техноло-

гічних умінь майже для будь-якої 

кар’єри. Тому ця зустріч надих-

нула усіх студентів-

першокурсників на подальше 

успішне навчання і становлення 

майбутніх спеціалістів, адже усі 

умови нам для цього створені. І 

хоча студентом-першокурсником 

бути нелегко, але цей шлях стане 

легшим, якщо по ньому рухатися 

з цікавістю, бажанням і цілеспря-

мованістю. Тоді ми зможемо до-

вести, що гідні називатися СТУ-

ДЕНТАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ. Дякуємо адмі-

ністрації університету і гостям 

конференції за корисну зустріч і 

конструктивний діалог. 

 

Усик Т.,  

студентка 3 курсу  
 

 

      

 

 
     22 листопада в Нікополі визначили кращого студента 2011 

року. Урочистості з цього приводу проходили в культурно-

дозвільному центрі. На звання найкращого студента претен-

дували 54 представники вищих навчальних закладів Нікопо-

ля. На початку церемонії нагородження студентів міський 

голова Токар Р.І. і заступник голови облради Шипко А.Ф. 

привітали усіх студентів і підкреслили, що готові разом з та-

лановитою молоддю будувати майбутнє нашого міста і підтримувати усі починання молодих ак-

тивістів і сприяти їх реалізації. В цьому році Нікопольську філію ПВНЗ ―Європейський універси-

тет‖ представляли: в номінації ―Студент року‖ і ―Науковець року‖ - Ухватов О., студент 4 курсу, в 

номінації ―Ерудит‖ - Бражник Г., студентка 4 курсу, в номінації ―Хореографія року‖ - Ляпота В., 

студентка 4 курсу, в номінації ―Лідер року‖ - Корогодська А., студентка 4 курсу і в номінації 

―Староста року‖ - Воєводінна Г., студентка 2 курсу. Завдяки активній життєвій позиції, творчим і 

науковим здобуткам студентки Бражник Г. і Корогодська А. отримали перемогу у своїх номінаці-

ях. В подарунок від міської влади переможці в кожній номінації отримали путівки до Болгарії, 

куди вони відправляться влітку.  

     Адміністрація, професорсько-викладацький склад і студентський парламент  

університету бажає всім учасникам цьогорічного конкурсу реалізовувати свої  

здібності у майбутньому, не зупинятися на досягнутому,  

подальших творчих звершень та нових перемог! 



     День визволення України від 

німецько-фашистських загарб-

ників відзначається в Україні 

28 жовтня. Свято встановлено в 

Україні з метою всенародного 

відзначення визволення Украї-

ни від фашистських загарбни-

ків, вшанування героїчного по-

двигу і жертовності українсько-

го народу у Другій світовій вій-

ні.  

     В історії українського наро-

ду події Другої світової та Ве-

ликої Вітчизняної воєн посіда-

ють особливе місце. За своєю 

глибиною, трагізмом і героїкою 

вони помітно виділяються над 

іншими і набули епохального 

значення. Певною мірою обу-

мовлено це й тим, що донині 

живі учасники війни, носії істо-

ричної пам'яті  про неї — ті, хто 

воював зі зброєю в ру-

ках, навчався, працю-

вав, відбудовував краї-

ну. Пам'ять про війну є 

духовно-історичним 

надбанням нашого на-

роду, що витворює під-

валини його самодоста-

тності й самобутності, і 

одночасно органічно 

інтегрує його в загально 

цивілізаційний потік, 

підносить до рівня ін-

ших народів, які актив-

но творили історію.   

      Тринадцять місяців 

продовжувався німець-

кий наступ на Україну, 

доки уся її територія не 

була повністю окупова-

на. За роки війни Україна втра-

тила близько 8 мільйонів чоло-

вік, з них — 4386 нікопольчан. 

3,5 мільйони загинуло в бою, 

5,5 військовослужбовців потра-

пило в полон і концтабори, що 

склало 44% загальних втрат 

колишнього СРСР. 2072 чолові-

ки отримали почесне звання 

Героя Радянського Союзу. З 15 

фронтів, що діяли за часів вій-

ни, більше половини очолюва-

лися українцями. В Україні дія-

ло 60 партизанських об'єднань, 

біля 2 тис. підпільних груп. За-

гальні демографічні втрати 

України, включаючи убитих на 

боях, померлих в концтаборах, 

депортованих і евакуйованих, 

емігрантів, становили 14,5 млн.  

     Ця дата — символ глибокої 

поваги, вдячності та вічної ско-

рботи за тисячами нерозквітлих 

українських доль. З нагоди 67-ї 

річниці визволення України від 

фашистських загарбників в м. 

Нікополь відбулось урочисте 

покладання квітів до пам'ятни-

ка загиблим воїнам, що прийма-

ли участь у битвах за визволен-

ня України від німецько-

фашистських загарбників і ме-

моріалу Вічної Слави. В цере-

монії брали участь міський го-

лова Токар Р. І., представники 

органів місцевого самовряду-

вання, міських організацій, 

школярі, викладачі і студенти 

Нікопольської філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖. 

Всі присутні вшанували пам'ять 

загиблих воїнів хвилиною мов-

чання та покладанням квітів. 

Кожен з нас  в ці хвилини від-

чував сумну скорботу за ті 

страшні часи, коли мільйони 

наших співвітчизників віддава-

ли своє життя за майбутнє своєї 

країни, 

міста та 

рідних 

людей.  

     Вели-

ка Віт-

чизняна 

війна 

назавж-

ди зали-

шила 

жорсто-

кий слід в нашій історичній 

пам'яті, та український народ 

здолав усі труднощі та лихоліт-

тя і виборов право на світле 

майбутнє сучасників.  

     Ми ніколи не забудемо про 

Ваш подвиг, дорогі наші вете-

рани. Низький уклін і велика 

шана Вам за терпіння, героїзм. 

Для нас Ви є взірцем найкра-

щих людських якостей. Дякує-

мо Вам за те, що Ви йшли тер-

нистим шляхом до перемоги 

над ворогом заради нашого без-

хмарного майбутнього.  

     Бажаємо вам здоров’я, незга-

сної енергії, миру і добра. Не-

хай ніколи війна не торкнеться 

чорним крилом нашої країни!   

         

Тарасов О. ,  

 студент 1 курсу  

Йшли на зустріч смерті, тому що 

дуже любили життя. Живіть! 

Тому що найпрекрасніше на  

cвіті — життя!  
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     Художня творчість – невід’ємна частина 

студентського життя, така ж багатогранна та 

яскрава, як і сама сучасна молодь.  

     У центрі культури та мистецтв студентсь-

кого парламенту університету «Дозвілля» за-

ймаються активною діяльністю талановиті 

студенти, яким не байдужа творчість. Вони 

живуть у вічному неспокої очікування на-

тхнення та нестандартного польоту думок, 

саме від них залежить успіх культурно - масо-

вих заходів, розвиток художньої творчості.  

     Так, 26 жовтня 2011 року, вже за доброю 

традицією в нашому університеті відбулося 

чудове свято – «Оглядини-2011». Метою цьо-

го загальноуніверситетського конкурсу худо-

жньої творчості є виявлення творчої і обдаро-

ваної моло-

ді серед 

першокурс-

ників, а та-

кож показа-

ти, що су-

часні студе-

нти — це 

люди, які 

цікавляться 

не тільки 

навчанням. Це яскраві і творчі особистості.    

     У цьому році наш загальноуніверситетсь-

кий конкурс художньої творчості 

«Оглядини» пройшов на найкращому 

рівні. Я в університеті навчаюсь вже три 

роки і за весь цей час це був один з тих 

концертів, який викликав в мене багато 

приємних емоцій. Кожний концерт Євро-

пейського університету проходить з сво-

єю «родзинкою», але саме цей конкурс, 

на мою думку, залишить багато приєм-

них спогадів. ―Оглядини – 2011‖ були 

дуже насиченими оскільки він містив багато 

різних і яскравих номерів. За звання найкра-

щих у номінаціях: ―Вокал‖, ―Хореографія‖, 

―Театральне ми-

с т е ц т в о ‖ , 

―Декламація‖ , 

―Авторська пое-

зія та про 

за‖, ―Мистецтво 

ж и в о п и с у ‖ , 

―Комп'ютерна графіка‖ ,‖Мистецтво фотогра-

фії‖, ―Жіноче рукоділля‖ змагалися 25 конкур-

сантів. І змагалися не просто так, а за похваль-

ні грамоти і солодкі подарунки. Щодо самого 

конкурсу, то його оцінювало професійне журі: 

Шахматов В.В., Мо-

мот І. А., Кромська 

Л.А., Врубель Н.М., 

Тимошенко В. С., Са-

вчишина І. О., Сухен-

ко Є. Є.    

     Для усіх присутніх 

найбільшим відкрит-

тям і приємним здиву-

ванням був виступ 

Солоніної Валерії, студентки 3 курсу. Вона не 

займається професійно вокалом, але своєю 

щирістю та відкритістю,  викликала неймовір-

не задоволення у глядачів. Було дуже відчутно 

те, що коли вона співала,  проживала цю піс-

ню. В цьому і був її успіх. Валерія «зірвала» 

неймовірну кількість оплесків.  

     Відкриттям цього на-

вчального року став ви-

ступ студентки 2 курсу  

Кисельової Валерії, яка 

своїми різноплановими 

виступами змогла завою-

вати прихильність публі-

ки та посіла І місце. Вже 9 

років Валерія виступає на 

сцені. Музика для неї — 

це життя, це найулюбленіше її захоплення з 

дитинства. Жодне свято в родині та школі не 

обходилося без її яскравих  

Александрова Н.,  

студентка 3 курсу 
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виступів. І навіть навчаючись в економічному 

вузі, Валерія  не збирається кидати спів. Не див-

но, що отримавши перемогу в конкурсі 

―Оглядини-2011” Валерії випала честь представ-

ляти Нікопольську філію ПВНЗ ―Європейський 

університет‖ на ХІV міжнародному фестивалі-

конкурсі студентської творчості ―Барви осені‖ в 

м. Київ.      

     Н е 

менш яск-

раві вра-

ж е н н я 

справили 

студенти 

2 курсу. 

Вже декі-

лька років 

в нашій 

філії па-

н у в а л а 

тиша та спокій навколо гри КВК. Але раптом 

засяяло сонце, глядачі посміхнулися, тишу змі-

нив дзвінкий сміх, спокій - радісні переживання, 

веселий і дотепний гумор. Так до нас повернув-

ся довгоочікуваний, студентський і вічно моло-

дий КВК. Воєводіна Г., Махінько І.,Комашко М. 

та ін.— саме ці студенти втілити в життя давню 

мрію багатьох людей і відродили команду КВК 

в нашій філії. Метою їх виступу — було насмі-

шити нас так, щоб ми вже не змогли жити далі 

без їх жартів. Вони внесли ―свіжу хвилю на-

строю‖ в життя нашого університету. Художнім 

керівником команди ―Клуб сміливих та кмітли-

вих‖ була Воєводінна Г., яка змогла організува-

ти команду і привес-

ти її до перемоги. 

    Визнанні зірки 

нашого університе-

ту, Ляпота Валенти-

на і Фесенко Юлія, 

як завжди виступи-

ли на найвищому 

рівні і своїми танця-

ми подарували усім присутнім радість, а у відпо-

відь отримали вдячні посмішки та гучні оплес-

ки.   

    Своєю відкритістю і романтизмом усіх врази-

ла студентка 3 курсу Макарова Катерина,  про-

читавши вірш В. Асадова ―Не привыкайте нико-

гда к любви» і  посіла почесне І місце. Найкра-

щими в номінації ―Мистецтво живопису‖ була 

визнана творча робота ―Петриківський розпис‖ 

Шишки Наталії, студентки 5 курсу; в номінації 

―Комп'ютерна графіка‖ - Махінько Інна, студен-

тка 2 курсу; в номінації ―Мистецтво фотографії‖ 

- Тарасов Олександр, студент 1 курсу.  

     Але не будемо забувати й про тих, хто не за-

йняв перше міс-

це. Вони не 

менш таланови-

ті, а лише мають 

трохи менше 

досвіду. Трошки 

попрацювати, і 

все вийде як 

треба. Головне 

пам'ятати, що ви 

народилися ори-

гіналами, тому не варто ставати копіями.   

   Справжнім сюрпризом для усіх стали виступи 

гостей нашого конкурсу, а саме Савранської 

Ганни і Маханько Марини, які задали високу  

планку майстерності, а Фещенко Артем — вико-

навець реп-пісень — зарядив усіх присутніх ша-

леною енергією і неймовірним драйвом на увесь 

рік.   

    Взагалі, можу сказати, що весь концерт був 

дуже яскравим і він надовго залишиться у пам'я-

ті кожного глядача. Всі номери викликали не-

ймовірні враження. Всім студентам, котрі прий-

мали участь потрібно сказати: ―Дякуємо Вам за 

таке неймовірне свято, які ви нам подарували‖.  

     Студентський парламент університету вдяч-

ний директору Нікопольської філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖ Шахматовій Тамарі 

Володимирівні, адміністрації університету за 

підтримку на шляху самореалізації наших студе-

нтів, за гідну оцінку і  заохочення активних сту-

дентів. Вважаю доцільним також відмітити ро-

боту наших організаторів Борох Римми Вален-

тинівни і президентів курсів за їх терпимість, 

оскільки з нашими студентами часом буває дуже 

нелегко. І якби не їх наполегливість ми б не змо-

гли б насолодитися такими виступами.  

     ―Оглядини-2011‖  твердо скажу: «Вдалися на 

славу. І сподіваюся, що це був хороший старт до 

проведення  і зустрічі Нового 2012 року! Ці но-

мери назавжди залишаться в пам’яті багатьох 

глядачів. Хто знає, можливо сьогодні вони прос-

то студенти, а вже завтра — відомі на всю краї-

ну митці. Адже ніколи не знаєш, ким стане той, 

хто вчиться поруч з тобою‖. 
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