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АНОНС:  

 

1. Інформує студентський 

парламент університету — 

Протокол №4 Александрова 

Н. — стор. 2.  

2. ІІ загальноуніверситетсь-

кий конкурс ―Студент року-

2011”.—Усик Т.— стор. 3   

3. Інформує центр зв'язків з 

громадськістю СПУ ―Діалог‖ 

- Народ пам'ятає, світ визнає 

рік пам'яті голодомору 1932-

1933 рр. — Тарасов О. — 

стор. 5.  
4. Згадуючи минулий  се-

местр! - Студентський парла-

мент університету — стор. 6  

5. Реклама, оголошення, ано-

нси — стор. 7. 

Увесь світ знаходиться в очікуван-

ні Нового року. Новий рік прихо-

вує в собі безліч таємниць. Що він 

нам принесе радість або смуток, 

злети чи падіння. Але люди від 

цього не перестають вірити в кра-

ще. Час новорічних свят — це час 

гарної, доброї казки, яка приходить 

в кожний будинок у кінці кожного року з настан-

ням зимових холодів. Вона приносить нам надію 

на краще, дарує безліч подарунків, змушує вірити 

в найкраще. У цей час ми починаємо почувати 

себе героями цієї казки. У кожному з нас проки-

дається дитина, ми починаємо сприймати усе, що 

відбувається з нами, очима дитини, хоча ми давно 

вже не діти. Але нам так хочеться вірити в Діда 

Мороза і Снігуроньку, які обов'язково, в новоріч-

ну ніч прийдуть до нас в дім і виконають найзапо-

вітніші бажання. Ви можете не погодитися, але 

десь у глибині душі це відбувається з кожним. А 

виною усьому — Новий рік — час, коли  

здійснюються усі найзаповітніші бажання та мрії.  

Потрібно лише вірити в хороше, добре,  

і все у нас вийде.         
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Порядок денний: 

1. Аналіз життєдіяльності студентського 

парламенту університету за листопад 2011р. 

Доповідач: президент CПУ Сухенко Є. 

2. Підготовка до конкурсу «Студент року - 

2011». Доповідач:  Президент СПУ Сухенко 

Є. 

3. Аналіз життєдіяльності центру зв’язків з 

громадскістю СПУ ―Діалог» та медіа-центру 

СПУ «Еталон». Доповідач: Тарасов О., Воє-

водіна Г., лідери центрів СПУ 

4. Святкування Нового 2012 року. Допові-

дач: лідер центру культури і мистецтв Кисе-

льова В. 

1. УХВАЛИЛИ: Визнати роботу студентсь-

кого парламенту університету за листопад 2011 

р. задовільною. 

2. УХВАЛИЛИ: Провести  загальноунівер-

ситетський  конкурс «Студент року - 2011»  21 

грудня 2011р. Подати анкети конкурсантів до 

конкурсного журі до 16 грудня 2011 р.  

3. ВИСТУПИЛИ: лідер медіа-центру СПУ 

«Еталон» Воєводіна Ганна про роботу медіа-

центру СПУ «Еталон» в осінньому семестрі 

2011-2012 н. р. 

3. УХВАЛИЛИ: Визнати роботу центру 

зв’язків з громадськістю СПУ  «Діалог» задові-

льною. Оголосити подяку лідерам центру зв’яз-

ків з громадськістю 1-4 курсів. Визнати роботу 

медіа-центру СПУ «Еталон» задовільною. Ого-

лосити подяку лідерам медіа-центру  СПУ 

«Еталон». Продовжити випуски видань згідно 
графіку. 

 4. УХВАЛИЛИ: Організувати проведення 

новорічної шоу-програми «З Новим роком, 

Європейський університет!» та конкурс новорі-

чних привітань від Діда Мороза та Снігуроньки 

– 21 грудня 2011 р. Заявки на участь в новоріч-

ній програмі подати до 16грудня 2011 р.           

Відповідальні: лідер центру культури та мис-

тецтв СПУ «Дозвілля» Кисельова 

В.Організувати встановлення новорічної ялин-

ки та прикрасити концертну залу 19 грудня 

2011 р. Відповідальні: СПК 1-3 курсів та прези-

дент СПУ Сухенко Є. Провести вернісаж ново-

річних стінгазет з 19 грудня 2011 року. Відпо-

відальні: лідер медіа-центру СПУ «Еталон» 

Воєводіна Г.  

Александрова Н.,  

секретар СПУ   

 

Дорогі викладачі, співробітники та студенти   

Нікопольської філії ПВНЗ “Європейський університет”  

Вітаємо Вас з новим 2012 роком та Різдвом Христовим! 
       Ще один рік стає неповторною сторінкою історії життя кожної 

людини. У цей незвичайний, чарівний час, коли серця завмирають 

в очікуванні дива , ми усі сподіваємося на краще, мріємо, загадує-

мо бажання і віримо, що усе задумане обов'язково здійсниться. У ці 

трепетні хвилини кожна людина вірить у чарівну казку, диво,  

чарівність новорічної ночі і вірить, що майбутній рік буде  

обов'язково щасливішим і кращим, ніж попередній.  

Нехай чудові свята Нового року і Різдва Христового наповнюють 

ваші серця любов'ю, світлою радістю, а душу — надією і оптиміз-

мом. Здоров’я усім — як найбільшого багатства, гарного настрою, надійних друзів, радіс-

них подій і успіхів у ваших починаннях!  

Нехай кожен з Вас в цьому році знайде своє власне щастя.  

Адміністрація та студентський парламент            
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Традиційно святкування Нового 2012 

року пройшло весело, цікаво і  зі змістом”.  

У кінці року прийнято підводити підсум-

ки, аналізувати, що було зроблено, які цілі 

було досягнуто і які помилки зробили, буду-

вати плани на майбутнє. Невід'ємною скла-

довою  цього процесу є виявлення успіхів, які 

були досягнуті. Нагородження студентів, 

які протягом цього року активно займалися 

науковою, творчою, спортивною і  

громадською роботою.  

 

     Щоб сприяти зацікавленості студентів 

нашого університету культурними, спортив-

ними та нау-

ковими поді-

ями, вихову-

вати в них 

активну гро-

мадську по-

зицію, ство-

рити здорове 

конкурентне 

середовище 

вже вдруге в 

Нікопольсь-

кій філії ПВНЗ ―Європейський університет‖ 

було проведено загальноуніверситетський 

конкурс ―Студент року — 2011”. Головною 

метою конкурсу є розкриття та реалізація 

інтелектуального, творчого та духовного 

потенціалу студентської молоді університе-

ту.  

     За рішенням студе-

нтських парламентів 2, 

3, 4-х – та 5 курсів на 

участь в конкурсі були 

подані 65 кандидатів з 

числа найкращих  сту-

дентів університету в 

20 номінаціях конкур-

су.  За рішенням шос-

тої загальноуніверси-

тетської студентської 

конференції серед конкурсних 

номінацій були 

визнані чотири 

нові номінації 

вищого рангу: 

«Студент року – 

Ф і н а н с и » , 

«Студент року – 

М е н е д ж м е н т » , 

«Студент року – 

Е к о н о м і к а » , 

«Студент року – 

Комп’ютерні науки». Переможця в кожній 

номінації обирала конкурсна комісія у скла-

ді: голова конкурсної комісії — Шахматова 

Т. В., директор Нікопольської філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖; Шахматов В. 

В., заступник директора; Кромська Л. А., 

завідувач навчальною частиною; Момот І. 

А., старший викладач кафедри економіки та 

менеджменту; Врубель Н. М., завідувач ка-

федри економіки та менеджменту; Борох Р. 

В., завідувач відділом виховної роботи.  

     Цього року студентам нашої філії є чим 

здивувати, адже вони стабільно займають 

перші місця в міському конкурсі ―Студент 

року‖ і в його різноманітних номінаціях.  

Після розгляду анкет конкурсантів, в яких 

вони презентували свої досягнення і пере-

моги за 2010-2011 навчальний рік, конкурс-

на комісія обрала 19 переможців, лідерів 

студентського життя в Нікопольській філії 

Європейського університету. За підсумками 

конкурсу номінантам 

були вручені почесні 

грамоти та пам'ятні по-

дарунки напередодні Но-

вого року. Так, в номіна-

ції ―Відкриття року‖ пе-

ремогла Швайка М. 

(4к.), ―Ведучий шоу-

програми — Макаров І. 

(4к.), ―Художник аматор 

‖- Воєводіна Г.,2 к., 

―Хореографія‖ - Ляпота  
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В. (4к.), ―Вокал‖ - Книш О. (5к.), 

―Літератор‖ - Лунченко О. (5к.), 

―Публіцист‖ - Усик Т. (3к.), ―Видавець‖ - 

Шевченко С. (4к.), ―Громадський діяч‖ - 

Корогодська А. (4к.), ―Спортсмен‖ - Гали-

цька А. (3 к.), ―Менеджер академічної гру-

пи‖ - Палець В. (3к.), ―Лідер‖ - Драй С. 

(4к.), ―Ерудит‖ - Бражник Г. (4к.), 

―Науковець‖ - Рожков А. (4к.), ―Відмінник‖ 

- Ухватов О., 4 к. 

     А головне звання в 

номінації - «Студент 

року – Комп’ютерні 

науки-2011» отримав 

Макаров І., студент 4 

курсу; «Студент року 

– Економіка-2011» - 

Мажара Оксана, сту-

дентка 3 курсу ; 

«Студент року – Мене-

джмент-2011» - Усик 

Тетяна, студентка 3 

курсу; «Студент року 

– Фінанси-2011» - Шишка Наталія, студе-

нтка 5 курсу.  

     Цей конкурс показав і ще раз довів, що 

студенти нашої філії мають високий рівень 

підготовки в науково-дослідній роботі, тво-

рчості, спорті і студентському самовряду-

ванні. Вони точно знають, чого хочуть від 

життя, ставлять перед собою цілі і обов'яз-

ково їх досягають. А це говорить про вели-

кий  потенціал студентів Нікопольської філії  

ПВНЗ ―Європейський університет‖. Адже в 

руках цих студентів вже завтра опиняться 

різні сфери суспільно-

го життя, в яких вони 

будуть працювати, в 

яких вони будуть вті-

лювати свої ідеї, які 

вони будуть змінювати 

на краще. Бажаємо Вам 

подальших успіхів і 

реалізацію Вашого по-

тенціалу, Ваших ідей 

та мрій!  
 

Усик Т.,  

студентка 3 курсу  

С новым счастьем! С Новым Годом! 

С Новым в жизни поворотом!   

Пусть подарит радость встречи в Новогод-

ний снежный вечер. И продлит на много 

лет вдруг зажженный в душах свет.!   

Новый год—это праздник  
контрастов: на улице морозно, снежно, 
темно, а дома—солнечно, весело, тепло, 

ёлка нарядная, праздничный стол.  
Желаем, чтобы этот контраст ощущался 

весь год, и как бы не бушевали метели и  
бураны, пусть на душе всегда будет  

солнечно и тепло!  
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    Протягом минулого 

століття Україна пере-

жила три голодомори: 

в 1921-1922 рр., у 

1932-1933 рр. і в 1946-

1947 рр. Однак найма-

совішим і найжорсткі-

шим був саме другий 

з них. За свідченнями 

істориків, в 1932-1933 рр. жертвами голо-

ду, що виник в Україні внаслідок бузувір-

ських заходів тодішньої правлячої верхів-

ки, стали, за різними оцінками, від 7 до 10 

мільйонів людей. А це означає, що в ті ро-

ки Україна не дорахувалася 25% свого на-

селення, втрачаючи 25 тисяч людей у 

день, по тисячі кожну  годину, по 17 лю-

дей кожну 

хвилину.  

     На дер-

жавном у 

рівні чет-

верту су-

боту лис-

топада в 

У к р а ї н і 

в и з н а н о 

вважати Днем пам'яті жертв голодомору. 

У цей день увесь український народ шанує 

пам'ять мільйонів своїх співвітчизників.  

     У Нікопольській філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖ ця дата та-

кож не була залишена без уваги. 24 листо-

пада була організована зустріч з представ-

никами козацького товариства Нікополя 

Гречаним  Миколою Степановичем, наказ-

ним  отаманом  громадської організації 

«Нікопольська Січ» та полковником  коза-

цтва Салюком Анатолієм Степановичем, 

отаманом  козацького товариства 

«Микитинська Січ», полковник  козацтва.   

    Пам'ять про голодування жила в народі 

завжди — навіть у часи тотального ідеоло-

гічного терору. Та й як їй 

не жити, коли кістлява 

рука пройшла багатьма 

регіонами. Лихоліття 33-

го — не історична минув-

шина, а глибока соціально

-демографічна катастрофа ХХ ст., незагоє-

на морально-психологічна рана, яка жагу-

чим болем терзає пам'ять очевидців. Геог-

рафія смертності від голоду в Україні 

с т р о к а т а : 

менш ура-

жені північ-

ні райони 

першої по-

л о в и н и 

1932 р. і 

суцільний 

мор в усіх 

о б л а с т я х 

протягом другої половини 1932-го та пер-

шої половини 1933 років. Голодомор 1933 

року — це наша розрита могила, бо міль-

йони людей не поховано за християнськи-

ми обрядами.       

     Почесні гості круглого столу розповіли 

усім присутнім про історію боротьби 

українського народу за свою незалежність, 

надали архівні розсекречені документи, 

які підтверджували факт Голодомору в 

Україні, а також подарували пам'ятні кни-

ги про ці лихі часи, щоб молоде покоління 

берегло в пам'яті  ті часи, щоб воно ніколи 

не вдавалося до принципів класової нетер-

пимості і войовничої ненависті, антигу-

манних норм і правил соціальної поведін-

ки. Усі присутні подякували Гречаному 

М. С. і Салюку А. С. за те, що вони бере-

жуть і доносять до нас правду про Голодо-

мор.            

 Тарасов О.,  

студент 1 курсу  



   Традиційно в 

кінці року усі 

підвивають під-

сумки своєї ро-

боти, радіють 

здобутим перемогам, мрі-

ють про підкорення нових 

вершин і будують плани на 

майбутнє.  

     Минулий семестр для 

Нікопольської філії ПВНЗ 

―Європейський універси-

тет‖ минув добре і 

залишив багато при-

ємних і яскравих 

спогадів. Було багато 

зроблено: прийняли 

першокурсників у 

нашу студентську 

родину,  провели 

вдало вибори президента 

СПУ і затвердили склад 

студентського парламенту 

університету, творчо і яск-

раво відсвяткували День 

міста Нікополя і 20-річчя 

ПВНЗ ―Європейського уні-

верситет‖, провели загально  

 

 

 

університет-

ський кон-

курс худож-

ньої творчос-

ті ―Оглядини-

2011” і Тиж-

день науки, 

отримали перемоги в різних 

міських конкурсах, активно 

займалися громадською ро-

ботою. Але досконалості 

немає межі і багато чого, 

ще необхідно зро-

бити, досягти і 

підкорити нові 

вершини.  

     Студенти — це 

найнепередбачу-

ваніший народ: 

вони руйнують 

стереотипи минулого, 

створюють сучасність 

і будують майбутнє, 

розсудливо міркують, 

максималістськи реа-

гують на перепони. 

Але, як тільки набли-

жається сесія, студен-

ти готові заховатися під ко-

вдру (як в дитинстві), за-

крити міцно очі і зробити 

усе, що завгодно аби модулі 

та заліки були здані вчасно, 

на відмінно і якомога скорі-

ше. У цьому випадку одні 

сідають і вчать лекції, інші 

ж вдаються до більш легко-

го і цікавого, а іноді і весе-

лого способу здачі — до 

проведення різних ритуалів 

забобонів, авторами яких є 

самі студенти.      

 

 

 

 

 

Студенти! Не 

забувай те, що 

незабаром на-

стане найваж-

ливіша і найве-

селіша пора в 

житті кожного 

студента — сесія. Не втра-

чайте часу дарма, відвідуй-

те лекції, робіть самостійні 

роботи, захищайте рефера-

ти, пишіть модульні конт-

ролі. А студентський парла-

мент університету бажає 

Вам успіху, працездатності, 

таланту, ясного ро-

зуму, глибоких 

знань і перемог  у 

зимовій заліково– 

екзаменаційній сесії  

2011 н. р., гарно про-

вести зимові каніку-

ли і Щасливого Но-

вого Року!!!                                                                                           
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С Новым Годом!!! Пусть начнется новым 

взлетом к лучшим жизненным высотам, 

принесет в делах согласье, в личной жизни 

много счастья!      
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Шановні жителі та гості міста!  

Запрошуємо Вас на святкове відкрит-

тя міської новорічної ялинки, яке відбу-

деться 18 грудня 2011 року на площі 

навпроти міської ради.  

18.00 — концертно-розважальна про-

грама:  виступи творчих колективів 

міста (веселі ігри, конкурси і  

традиційні хороводи навколо ялинки);  

- привітання Діда Мороза та Снігуро-

ньки;  фаєр-шоу від театру вогню 

“Аделаїда”; спеціальний гість — зірка 

української естради ТІНА КАРОЛЬ;  

20.00 — лазерно-проекційне 3D шоу.     

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 мечтается!  


