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Звертання до студентської молоді
директора Нікопольської філії
ПВНЗ «Європейський університет»
Шахматової Тамари Володимирівни
В сучасних умовах трансформаційні зміни охопили
весь світовий простір. Почалися модернізацій ні
перетворення в українській освіті. Саме освіта є
важливим чинником формування нових життєвих
орієнтирів особистості. Впровадження студентського самоврядування у
Нікопольській філії ПВНЗ «Європейського університету» є конкретною
реалізацією громадянських прав студентів, формування у них почуття
відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-освітні
проблеми і є дієвою формою самовиховання.
Студентське самоврядування у нашій філії сприяє задоволенню
молодіжних потреб, реалізації студентських інтересів, є середовищем
спілкування і взаємодії молоді. Крім загальноприйнятих законів, норм поведінки
тут діють специфічні норми і правила, права і свободи, обов’язки і
відповідальність. Неформальна ініціатива студентства має значний вплив на
молодь, сприяє розвитку здібностей, вирішенню різноманітних проблем з
навчання, проведення дозвілля тощо. Багато добрих справ здійснено в нашій
Нікопольській філії з ініціативи студентського самоврядування. Діє студентський
парламент, «Центр самореалізації студента», а члени вузу представлені в
координаційній студентській раді при міському голові. Студентів цікавлять і
хвилюють питання розвитку національного духу, поширення культурних
цінностей, надбань. Вони випробовують свої сили у журналістській та рекламній
діяльності у медіа-центрі «Еталон».
У студентському науково-популярному журналі «Пізнай себе» є
можливість опубліковувати свою науковому роботу. «Літературний Парнас» - це
альманах молодих поетів, де бажаючі публікують свої твори. З ініціативи
студентів виходить студентська газета «Імідж», яка друкується невеликим
тиражем та інформує студентів і викладачів про життя філії.
Участь у міських, всеукраїнських конференціях, «круглих столах»,
семінарах, фестивалях – проходять за підтримки адміністрації філії.
Різноманітних заходів, які заплановані і проведені студентських активом, дуже
багато. Наш досвід розвитку студентського самоврядування ефективно
розвивається і удосконалюється в процесі вирішення важливих справ, реалізації
спільних проектів, співпраці студентів, професорсько-викладацького складу,
громадських організацій, батьків.
Ми налаштовані на спільну працю заради кращого майбутнього України,
подальшого становлення студентського самоврядування для розвитку соціальної
активності молоді. А ми і надалі будемо підтримувати студентів, створювати
умови для прояву активності, прислухатись до проблем студентської молоді та
надавати всіляку допомогу при їх вирішенні. Бажаю всім успіхів!
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РОЗДІЛ І. «ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА СТУДЕНТСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТУ УНІВЕРСИТЕТУ – КРОК НА ШЛЯХУ
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ЛІДЕРА»
Лідер – це член групи, за яким вона визнає
право приймати відповідальні рішення у важливих
ситуаціях. Він уміє встановлювати відносини і
досягати успіхів. Це особа, яка поставивши перед
собою мету, знаходить засоби і створює колектив,
здатний її досягти. Лідер – це та людина, яка може і
хоче змінювати себе і оточуючий світ.
Вибори
лідерів
студентського
самоврядування – це одне із складних випробувань для студентів, які
намагаються себе презентувати у студентському середовищі на лідерських
позиціях. Для цього треба мати стійку позитивну мотивацію: «Я хочу бути
лідером!» Адже не кожен студент має таку потребу, тим більше, розроблену
стратегію досягнення мети. Але ті, хто бажає перевірити себе або довести іншим,
що це можливо, починають активно готуватися до виборів, які відбуваються
щороку у вересні місяці. Згідно Статуту СПУ кожен кандидат на посаду
президента СПУ готує наступні документи (додаток 2):
1) подання кандидата на посаду президента
СПУ від студентського колективу курсу;
2) заяву кандидата на посаду президента СПУ;
3) клопотання-характеристику кандидата на
посаду президента СПУ від студентського
парламенту курсу;
4) виборчу програму кандидата на посаду
президента СПУ.
Виборча комісія у складі делегованих студентів ретельно вивчає отримані
документи і надає можливість кандидатам в регламентований термін
рекламувати свою виборчу програму. У день виборів на прес-конференції щодо
кожного кандидата оголошується його характеристика і пропонується виступити
з тезами виборчої програми. Виборці мають можливість поставити кандидатам
запитання, а потім відбуваються самі вибори шляхом відкритого голосування.
Кандидат-переможець проголошує урочисту обіцянку і відбувається його
інавгурація.
Особливої уваги заслуговують нові проекти, які кандидати пропонують в
своїх виборчих програмах, наприклад: організація центру «Допомоги малятам»,
в якому студенти зможуть відвідати Дитячий будинок та поспілкуватися з
малятами; проведення зустрічей в науковому гуртку «Менеджер», щоб
обговорювати питання розвитку малого і середнього бізнесу; запровадження
проекту «Теорія успіху» (зустрічі студентів з успішними людьми (викладачами,
науковцями), які б могли поділитися власною теорією успіху з власного досвіду;
створення агентства презентацій наших перемог, успіхів, творчих робіт, ініціатив
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і відкриттів, і в рамках цього агентства проводити виставки художнього
фотопортрету, комп’ютерної графіки, вернісажі;
створення студентського
плакату «Життя студентів», де можна було б висвітлювати життя свого курсу
(свої нагороди, грамоти) і багато інших.
Такі студентські ідеї та ініціативи не залишаються лише фразами в їх
виборчих програмах. В тісній співпраці з адміністрацією університету,
навчальними кафедрами і викладачами лідери СПУ втілюють найцікавіші
проекти в життя.
Така позиція свідчить про небайдуже ставлення лідерів до студентського
життя в університеті, до самого навчального закладу «Європейський
університет». А це і складає корпоративний дух, корпоративну солідарність
викладачів та студентів. А перемога студентських лідерів у виборах СПУ
Хакімової С., 3 курс (2007 р.), Загоруйко Ю., 4 курс (2008 р.), Шишки Н., 3 курс
(2009 р.) свідчить про їх високу конкурентоздатність, вміння презентувати себе
перед виборцями, демонструє їх високий рейтинг компетентності і авторитету.
Урочиста церемонія інавгурації президента СПУ відбувається наступним
чином: після оголошення результатів голосування головою лічильної комісії
обраний президент проголошує урочисту обіцянку перед виборцями і йому
вручається свідоцтво президента СПУ (додаток 3).
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Вибори президента студентського парламенту
університету в 2007 – 2008 н. р.
До виборчої комісії було подано і зареєстровано 3 заяви кандидатів на
посаду президента СПУ на 2007 – 2008 н. р.:
1) Заява, характеристика і виборча програма студента 3 курсу Прядки
Кирила.
2) Заява, характеристика і виборча програма студентки 3 курсу Хакімової
Світлани.
3) Заява, характеристика і виборча програма студента 1 курсу Бізнесколеджу Трепухалова Руслана.
Рішенням загальних зборів СПУ на підставі відкритих демократичних
виборів за найбільшою кількістю (27 виборців) президентом СПУ на 2007 – 2008
н. р. обрано студентку 3 курсу Хакімову Світлану.
Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2007 – 2008 н. р.
Прядки Кирила Вікторовича,
студента ІІІ курсу
Студентський парламент 3 курсу (в особі - Левун Ірини, Загоруйко Юлії)
дають клопотання – характеристику кандидату на посаду президента СПУ в 2007
– 2008 н. р. Прядці Кирилу Вікторовичу, студенту 3 курсу, в тому, що він має:
Високий рівень навчально-освітньої компетентності і зразковий
рейтинговий показник знань. Кирило за 3 роки навчання показав себе як ділова і
впевнена в собі людина.
Він бере активну участь у науково-практичних конференціях та
олімпіадах, де проявляє свій високий рівень інтелектуально-освітньої
компетентності і проявляє себе як ерудована людина. Прядка Кирил є
талановитою і творчою людиною і тому культурно-мистецька діяльність займає
важливе місце в його житті. Спорт і здоров’я для нього також не займають
останнє місце.
Від нас хочеться побажати Кирилу успіху і наснаги, досягнення цілей і
вірних друзів.
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Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2007 – 2008 н. р.
Прядки Кирила Вікторовича,
студента ІІІ курсу
1. Пропоную впровадити таку законодавчо-правову
базу діяльності СПУ, згідно якої можливо було б наводити
дисципліну в університеті. Наприклад, «хронічне»
запізнення студентів на пари без вагомої на те причини,
постійне паління студентів на порозі ВНЗ. Вирішувати такі
питання можна за допомогою кредитно – модульної
системи, тобто через зняття і недоотримання балів
студентами.
2. З початку року необхідно, щоб кожен курс починав
складати свої команди із студентів, які дійсно зацікавлені
науково-дослідницькою діяльністю, а не примусово. В
університеті постійно проходить гра «Що? Де? Коли?».
Необхідно, щоб на цій грі виступали команди, сформовані
курсами не випадково, а із студентів, які зацікавлені цією грою. Команди
повинні бути постійними, а не змінюватися на кожній грі. Вони повинні
збиратися на конференції і наради, та ділитися новою цікавою інформацією,
обговорювати різні науково-дослідницькі теми. Таким чином, рівень команд
буде зростати і вони зможуть гідно представляти Європейський університет на
міському рівні.
3. Необхідно проводити якомога більше заходів, які присвячені державним
і загальнонаціональним святам. Студентів всіх курсів необхідно заохочувати до
творчої діяльності. При чому заохочувати потрібно не тільки студентів, а й
викладачів, тому, що коли студенти і викладачі будуть виступати разом, тоді всі
почнуть розкривати свої таланти.
4. В університеті проводиться багато спортивно-оздоровчих і туристичних
заходів, які заохочують студентів до здорового способу життя. Тому треба й
надалі проводити як можна більше таких заходів. Необхідно зосередити більше
уваги на організації туристичних походів по славетних місцях регіону, області,
країни.
5. Медіа-центр «Еталон» повинен заохочувати студентів до журналістської
діяльності. Студенти повинні реалізовувати свої думки і враження через
друкування своїх статей. Періодика університету повинна бути пов’язана
безпосередньо з життям ВНЗ і самих студентів у ньому, висвітлювати всі гострі
питання і перемоги наших студентів.
6. Наш центр «Діалог» повинен проводити опитування студентів на
предмет того, щоб вони хотіли бачити нового в діяльності студентського
самоврядування. Центр повинен знаходити нові зв’язки з громадськістю, з
іншими ВНЗ та відділом виконкому у справах молоді, повинен більше
дізнаватися про науково-громадські заходи в нашому місті.
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7. В першу чергу необхідно встановити порядок у дотриманні студентами
Статуту і Конституції «Євродем», необхідно зробити все можливе для того, щоб
вони були відповідними до конституції України. Студенти повинні відкривати
себе і СПУ повинен допомагати їм у цьому.
Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2007 – 2008 н. р.
Хакімової Світлани Хомідівни,
студентки ІІІ курсу
Студентський парламент 3 курсу (в особі - Загоруйко Юлії, Дешових
Олени та Сабадош Світлани) дають клопотання-характеристику кандидату на
посаду президента СПУ в 2007 – 2008 н. р. Хакімовій Світлані Хомідівні,
студентці 3 курсу, в тому, що вона має:
Високий
рівень
навчально-освітньої
компетентності і зразковий рейтинг показників
знань (99 балів). Світлана бере активну участь у
науково-дослідницькій
діяльності
курсу
і
університету, завдяки якій не одноразово займала
перші місця. Її наукові роботи друкувалися у
наукових збірниках. Хакімова Світлана два роки
займала посаду президента СПК, що давало їй
можливість приймати участь і в роботі СПУ. Вона входить
до складу драмгуртка «Пігмаліон», а також бере активну
участь у різних культурно-мистецьких заходах. Світлана
розкрила свої творчі здібності у написанні глибокого змісту
віршів, які можна знайти в альманасі "Літературний
Парнас" та в публікаціях науково-публіцистичних статей
(газета «Репортер»).
На посаді президента СПК
Світлана зарекомендувала себе як
впевнена і ділова особа. Свої лідерські
якості вона проявила у 2006 – 2007 н. р., коли була
президентом 2 курсу, який зайняв перше місце як
найактивніший і найініціативніший курс СПУ. Світлана
зарекомендувала себе як зразкова студентка і відданий та
чуйний друг, тому на курсі вона для всіх є авторитетом.
Від себе хочемо побажати Світлані завжди бути
впевненою в собі, наполегливо йти до поставленої мети й
щоб поруч з нею були завжди добрі, віддані і працелюбні товариші.
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Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2007 – 2008 н. р.
Хакімової Світлани Хомідівни,
студентки ІІІ курсу
СПУ здійснює свою діяльність на основі Кодексу честі
студента, Конституції «Євродем», Статуту університету, і в
минулому році було введено і утверджено Положення про
студентське самоуправління. Студенти повинні бути
ознайомлені з цими документами. Для цього пропоную
провести засідання «круглого столу» для ознайомлення з
цими документами. Це необхідно для того, щоб наші
відносини будувалися на правовій основі, усі рішення
приймалися колегіально і вибиралися найоптимальніші
варіанти.
У нашому університеті активно здійснюється науково-дослідна діяльність
студентів. Для того, щоб зробити її більш цікавою і більш пізнавальною,
пропоную організовувати зустрічі з цікавими людьми, спеціалістами, які могли б
дати відповіді на питання, які цікавлять наших студентів.
Стосовно культурних заходів, то в цьому напрямі я пропоную проводити
конкурси по вокалу, створити команду КВК, підтримати традицію конкурсу
«Романтична пара», відродити конкурс «Нумо, дівчата!» та «Міс Евродем».
Для того, щоб в університеті розвивалася спортивна діяльність, необхідно
сформувати команди з баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу.
Цікавим заходом для студентів буде організація туристичної поїздки, але для
цього потрібно створити гарну туристичну команду.
Стосовно роботи медіа-центру, то, в першу чергу, необхідно сформувати
редколегію, яка допоможе зробити газету «Імідж» цікавою, захоплюючою,
корисною. Цікавою інновацією в цій сфері може стати створення агентства
презентацій наших перемог, успіхів, творчих робіт, ініціатив і відкриттів, і в
рамках цього агентства було б можливим проведення виставок художнього
фотопортрету, комп’ютерної графіки, вернісажів. Необхідною умовою
успішного розвитку нашої студентської газети є співпраця з міськими ЗМІ, які
допоможуть нашим студентам якомога вдало освоїти мистецтво журналістики.
Необхідно активно вести і громадську діяльність в нашому університеті.
Для цього необхідно приймати активну участь в університетських, міських і
всеукраїнських конференціях по студентському самоуправлінню. Не буде зайвим
створення команди волонтерів, яка завжди буде готова прийти на допомогу і
підтримати організацію різноманітних заходів.
В цьому році буде можливим наше повернення в студентську
координаційну раду при умові, якщо до 15 жовтня будуть виконані наші вимоги
по перегляду змісту Положення студентської координаційної ради і будуть
виключені пункти 4 і 6.
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Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2007 – 2008 н. р.
Трепухалова Руслана В’ячеславовича,
студента І курсу Бізнес-коледжу
Студентський парламент 1 курсу Бізнес-коледжу (в особі Мельникова
Романа) дає клопотання – характеристику кандидату на посаду президента СПУ
Трепухалову Руслану В’ячеславовичу, студенту 1курсу Бізнес-коледжу), в тому,
що він має:
Добрий рівень навчально-освітньої компетентності і рейтинговий показник
знань, має високий рівень спілкування і відносин у викладацько-студентському
колективі. Він має хороший авторитет серед однокурсників, бере активну участь
у студентському самоврядуванні і спортивно-оздоровчій діяльності курсу.
Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2007 – 2008 н. р.
Трепухалова Руслана В’ячеславовича,
студента І курсу Бізнес – коледжу
1.
Дотримання студентами законодавчо –
правової бази СПУ і правових положень і вимог
життєдіяльності університету. Саме ці документи
повинні стати гарантом того, що під час навчання не
буде принижено людську гідність студентів університету.
2. Пропоную удосконалити роботу центру спорту і туризму шляхом
створення спортивних команд для участі в спортивних змаганнях міста.
3. Впровадження нових засобів громадської діяльності, а саме створення
команди волонтерів, які допомагатимуть в організації різних свят та заходів не
тільки університету, але й тих, які проходять на міському рівні.
4. Пропоную зберегти вже усім відомі свята, але більш відповідальніше
ставитися до організації культурних заходів в нашому університеті.
5. Удосконалення життєдіяльності студентського самоврядування.
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Вибори президента студентського парламенту
університету в 2008 – 2009 н. р.
До виборчої комісії було подано і зареєстровано 2 заяви кандидатів на
посаду президента СПУ на 2008 – 2009 н. р.:
1) Заява, характеристика і виборча програма студентки 2 курсу Шишки
Наталії.
2) Заява, характеристика і виборча програма студентки 4 курсу Загоруйко
Юлії.
Рішенням загальних зборів СПУ на підставі відкритих демократичних
виборів за найбільшою кількістю (43 виборця) президентом СПУ на 2008 – 2009
н. р. обрано студентку 4 курсу Загоруйко Юлію.
Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2008 – 2009 н. р.
Шишки Наталії Олександрівни,
студентки ІІ курсу
Студентський парламент 2 курсу (в особі Булатової А., Мірошниченко Н.,
Осадчого Д.) дають клопотання – характеристику кандидату на посаду
президента СПУ Шишці Наталії Олександрівні, студентки 2 курсу, в тому, що
вона має:
Наталія має один з найкращих рейтингових
показників на своєму курсі та високий рівень навчальноосвітньої компетентності.
Приймає активну участь в науково-дослідницькій
діяльності курсу і університету. Наталія неодноразово
приймала участь в університетських науково-дослідних
конференціях з доповідями з різних навчальних дисциплін.
Саме ці успіхи дали їй шанс стати лідером центру
науки на своєму курсі та університету в цілому.
Приймає участь в культурно-мистецькій
діяльності курсу та університету, а також у
спортивно-оздоровчій діяльності.
Наталія входить до редакційної колегії журналу
«Пізнай себе» і активно пише статті на різноманітні
актуальні і цікаві теми з різних навчальних дисциплін.
Наталія справжній лідер! Вона відповідальна,
комунікабельна та товариська людина. Вона має
високий рівень культури спілкування, з повагою відноситься до викладачів.
Весь наш курс та студентський парламент рекомендує Наталію на посаду
президента СПУ!
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Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2008 – 2009 н. р.
Шишки Наталії Олександрівни,
студентки ІІ курсу
Законодавчо-правовою базою СПУ є: Положення
про студентське самоврядування в Європейському
університеті, Статут Європейського університету,
Конституція студентської країни «Євродем», Кодекс честі
студента.
Метою СПУ є сприяння демократизації студентського життя, розвиток
інтелектуальних, культурних і духовних потреб та інтересів студентів. На основі
законодавчо-правової бази СПУ студенти повинні дотримуватись правових
положень і вимог життєдіяльності університету. Саме тому висвітлюю такі
проблеми університету як:
1. Пропуски без поважних причин студентами лекцій (прогули, низька
успішність);
2. Паління на ганку ВНЗ («Покуримо цигарки – забудемо думки!»);
3. Низька ініціативність студентів до участі у громадській діяльності
університету, відсутність в числі творчих студій команди КВК.
Що стосується наукової роботи товариства «Ерудит», то це безпосереднє
виявлення талановитих студентів, які займаються науковою роботою у сферах
економічного та гуманітарного спрямування. А це в свою чергу, акцентує нашу
увагу на проведенні олімпіад, семінарів, «Тижнів науки», засідань «круглих
столів», інтелектуальних ігор, випуск журналу «Пізнай себе». Для
удосконалення роботи центру пропоную проведення диспутів «Я так думаю»,
запровадження гри «Еврика» та зустрічі з цікавими людьми (викладачі інших
вузів, спеціалісти з різних напрямів (сфер)).
Що стосується організації культурно-мистецьких заходів в університеті, то
звертаю вашу увагу на те, що необхідно створити власну команду КВК, провести
тематичні і поетичні вечори, адже нам так не вистачає спілкування, а «Єдина
справжня розкіш – це розкіш людського спілкування». Також пропоную
проведення виставок: авторських фото-робіт, творчих робіт (комп’ютерна
графіка, вишивання, плетіння). Для удосконалення проведення наших свят
пропоную проводити вокальні і хореографічні конкурси, театральні фестивалі
(гумор, пародія) та конкурси краси. Також звертаю вашу увагу на те, щоб
активно приймати участь в конкурсах, які проходять на міському рівні, для того,
щоб гідно представляти Нікопольську філію Європейського університету.
Студенти університету активно беруть участь в спортивно-оздоровчих
заходах, в спортивних універсіадах, активно займаються в секціях з футболу,
волейболу, тенісу, шахів та легкої атлетики. Але мені здається, що студентам
запам’ятається краще та мить, де проходитиме більше універсіад з виїздом за
місто, а також, щоб проходили (проводили ми – студенти!!!) туристичні заходи
по визначних місцях України (щоб запам’яталась та мить!).
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Завданням медіа – центру «Еталон», я вважаю, повинно стати
вдосконалення газети «Імідж», науково-популярного журналу «Пізнай себе»,
альманаху молодих поетів і письменників, шляхом введення нових актуальних і
цікавих рубрик. Пропоную проводити вечори читання поезій (авторських
поезій), створити студентський плакат «Життя студентів», де студенти могли б
висвітлювати життя свого курсу (свої нагороди, грамоти).
В громадській діяльності центру «Діалог» пропоную проводити ще більше
зустрічей, анкетувань, обговорення питань, які хвилюють студентів, в першу
чергу, активно співпрацювати з міськими організаціями, а також роблю акцент
на відвідуванні пам’ятних місць України (музеї, пам’ятки).
Також пропоную такі заходи щодо організації студентського
самоврядування. В минулому році було розпочато університетський конкурс
менеджерів академічних груп і президентів СПК «Лідер і лідерство». Але більше
акцентую увагу саме на менеджерах академічних груп. Адже саме вони несуть
відповідальність за кожну групу на своєму курсі. Тому, я вважаю, саме вони є
організаторами, лідерами курсу. Але, на жаль, як показав конкурс не всі
менеджери є відповідальними, активними у своїй діяльності. Тому пропоную
обирати гідних менеджерів, які б завжди були активними, відповідальними за
свою групу, щоб були справжніми лідерами! Для цього проводити навчальні
інструктажі і обмін досвідом, щоб вони прикладали якомога більше зусиль в
своїй діяльності та були прикладом для студентів.
А на останок хочу сказати, що незважаючи на труднощі і проблеми в
студентському самоврядуванні, ми маємо можливість рухатись вперед успішно й
далі розвивати звичаї, традиції університету, проводити загальнонаціональні
свята, які на мій погляд і відроджували б культуру і духовність студентів. А
безпосередньо допомагає нам в цих заходах і активно підтримує вся
адміністрація університету. За що їм щиро дякуємо! Адже студентське життя
Європейського університету – це велика сім’я, велика дружба, а «Дружба та
братство дорожче багатства!», «Мир та лад – великий вклад, чи є що в світі як у
купі жити!».
Бажаю Вам, шановні виборці обрати гідного президента!
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Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2008 – 2009 н. р.
Загоруйко Юлії Василівни,
Студентки
ІV курсу
Студентський парламент 4 курсу (в особі президента 4 курсу Руденко
Вікторії) дають клопотання – характеристику кандидату на посаду президента
СПУ Загоруйко Юлії Василівни, студентка 4 курсу, в тому, що вона за час
навчання зарекомендувала себе як відповідальна і дисциплінована студентка.
Має високі розумові здібності і виконує завдання навчальної програми вчасно.
Юлія вміє правильно і чітко
висловлювати
і
формулювати
висновки.
В
колективі
вона
користується повагою викладачів і
однокурсників.
Активно
приймає
участь в громадській роботі, усі
доручення виконує чітко і якісно.
Юлія
володіє
правилами
культурної поведінки. По характеру
Юлія ввічлива, уважна і товариська. Має великий досвід
роботи в СПУ: в 2005 – 2006 н. р. була віце-президентом СПУ, в 2006 – 2007 н. р.
– президентом СПУ, в 2007 – 2008 н. р. стала менеджером академічної групи (Д2005-1(б)).
Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2008 – 2009 н. р.
Загоруйко Юлії Василівни,
студентки ІV курсу
СПУ здійснює свою діяльність, керуючись
Кодексом честі студента, Конституцією «Євродем» та
Статутом Європейського університету, тому студенти
повинні обов’язково бути ознайомленими з даними
документами, щоб працювати, керуючись правовими і
демократичними
засадами
задля
правильного
прийняття рішень.
На сьогоднішній день науково-дослідницька діяльність активно діє в
життєдіяльності студентства. Тому необхідно продовжувати розвиватися в цьому
напрямі і надалі удосконалювати роботу центру науки «Ерудит» для успішного
розвитку молодих науковців нашої філії.
Щодо культурних заходів, то я пропоную відродити конкурс «Нумо,
дівчата», а також укріпити такі заходи, як «Лотерея успішності» та святкування
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Дня Вчителя. Спробувати реалізувати педагогічне викладання самими
студентами.
На даний момент роботу медіа-центру також необхідно удосконалювати.
Тому, я пропоную влаштувати зустрічі з лідерами цього центру інших вузів для
розширення кругозору наших студентів і обміну досвіду для удосконалення
роботи.
Також в цьому році треба вирішити багато проблем. Вони стосуються
низького рівня активності студентів, через малу зацікавленість, тому треба
удосконалювати пошук більш активних студентів з широким потенціалом,
шляхом різноманітного анкетування та частіших зустрічей студентського
парламенту (хоча б 2 рази на місяць).
Також треба вирішити питання щодо співпраці нашого студентського
парламенту з координаційною радою, з якою ми співпрацюємо з 2007 р. І
обов’язковим залишається наша участь в університетських, міських і
всеукраїнських конференціях, семінарах, тренінгах для удосконалення своїх
професійних якостей і підвищення статусу Нікопольської філії
ПВНЗ
«Європейський університет».
Бажаю успіху всім кандидатам. Нехай оберуть гідного президента СПУ,
щоб наше студентське життя було цікавим та корисним.
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Вибори президента Студентського парламенту
університету в 2009 – 2010 н. р.
До виборчої комісії було подано і зареєстровано 1 заява кандидата на
посаду президента СПУ на 2009 – 2010 н. р.:
1) Заява, характеристика і виборча програма студентки 3 курсу Шишки
Наталії.
Рішенням загальних зборів СПУ на підставі відкритих демократичних
виборів одноголосно прийнято рішення обрати президентом СПУ на 2009 – 2010
н. р. студентку 3 курсу Шишку Наталію.
Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2009 – 2010 н. р.
Шишки Наталії Олександрівни,
студентки ІІІ курсу
Студентський парламент 3 курсу дає клопотання – характеристику
кандидату на посаду президента СПУ Шишці Наталії Олександрівні, студентки 3
курсу, в тому, що вона має:
Високі
організаторські
і
лідерські
здібності:
організована, дисциплінована, відповідальна, комунікабельна
та дружелюбна.
Має високий рівень культури спілкування, з повагою
відноситься як до студентів, так і до адміністрації
університету.
Наталія має найвищий рейтинговий показник (в Європейській кредитнотрансферній та акумулюючій системі ECTS) і проявила високий рівень
інтелектуально-освітньої компетентності в умовах експериментального
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в
Європейському університеті. А доказом цього є:
В першу чергу – це активна участь в науководослідницькій діяльності курсу і університету; таких як:
тижні науки – засідання «круглих столів», семінарів,
олімпіад, конференцій на різні тематики. Наприклад:
- «Сучасні педагогічні технології в вищій школі»
(м. Павлоград, Західно-Донбаський приватний інститут
економіки і управління);
- «Нові технології управління державним і
економічним розвитком в Україні»;
- «Екологічні проблеми України: нагальні
проблеми та виклики сьогодення»;
- VІІ науково-практична конференція «Економіка: сучасні проблеми та
перспективи розвитку» (м. Київ, Європейський університет);
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- VІІ міжвузівська студентська науково-практична конференція «Молодь
України в соціально-економічних процесах ХХІ ст.» (м. Житомир);
- «Математичні методи, моделі і інформаційні системи і технології в
економіці» (м. Житомир);
- «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України»
(м. Сімферополь, Кримський інститут бізнесу);
- «Найбільша трагедія українського голодомору» - 75 –річчя;
- «Застосування математичних моделей в економіці»;
- Конкурс «Імідж підприємства», а також участь в конференціях на
іноземній мові.
Крім науково-дослідної діяльності Наталя бере ще й
активну участь у видавницькій діяльності університету. Є
головним редактором журналу «Пізнай себе» та подає
матеріали до друку в студентську газету «Імідж» та до
збірника матеріалів науково-практичних конференцій
студентів та викладачів Нікопольської філії «Нові технології
управління державним та регіональним розвитком». Входить
до складу команди «Євростар» інтелектуальної гри «Що?
Де? Коли?».
Приймає участь в студентському самоврядуванні курсу і університету
(працює вже 3 рік поспіль): була лідером центра науки як в університеті, так і на
курсі, зараз має посаду віце-президента СПУ та лідер центра науки на 3 курсі.
Щодо культурно – мистецької діяльності, то займається творчістю, були
представлені роботи (картини) з нагоди святкування 194-ї річниці з дня
народження Т. Г. Шевченка.
Також Шишка Наталія не байдужа і до спортивнооздоровчої діяльності. Нею були підготовлені теми до
семінару «Здоровий спосіб життя молоді». Тому є
активною учасницею проекту «Здоровий спосіб життя»,
тому що рівень здоров’я, як правило, безпосередньо
пов’язаний з рівнем освіти. Це як надання інформації, як
навчання методам, прийомам і навичкам здорового
способу життя, як виховання в дусі безумовного
пріоритету цінностей індивідуального і громадського
здоров’я в усіх його проявах, сферах.
Отже, з вище сказаного можна сказати, що Наталія має високий рівень
інтелектуально-освітньої
компетентності,
творчості,
самореалізації
і
працелюбності.
А це, в свою чергу, є як рекомендація кандидата на посаду президента
СПУ.
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Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2009 – 2010 н. р.
Шишки Наталії Олександрівни,
студентки ІІІ курсу
Студентські роки більшість вважає чи не найкращими
роками у своєму житті. Саме за студентства кожен стає по
справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення,
вирішує власні проблеми. І значна частина цих проблем – суто
студентські проблеми. Чекати на те, що проблеми хтось вирішить замість нас –
доволі наївна думка. Саме тому необхідно об’єднуватися разом. А це і є
студентське самоврядування, коли студенти вирішують наболілі питання.
Таким чином, законодавчо-правовою базою СПУ є: Положення про
студентське самоврядування в Європейському університеті, Статут
Європейського університету, Конституція студентської країни «Євродем»,
Кодекс честі студента.
Студенти повинні дотримуватися правових положень і вимог
життєдіяльності університету. Саме тому висвітлюю такі проблеми університету
як:
1. Плекання корпоративної культури студентів СПУ (ВНЗ).
2. Пропуски без поважних причин студентами лекцій;
3. Низька ініціативність студентів до участі у громадській діяльності
університету, відсутність в числі творчих студій команди КВК.
В університеті діють такі центри як:
Товариство «Ерудит» - це науково-дослідна діяльність. Але акцентую
Вашу увагу на тому, щоб запровадити ще такі заходи як:
- диспут «Я так думаю»;
- проект «Теорія успіху» (зустрічі студентів з успішними людьми
(викладачі, науковці), які діляться власною теорією успіху з власного досвіду).
Центр «Дозвілля» - це культурно-мистецькі заходи університету. Звертаю
Вашу увагу на те, що необхідно:
- створити власну команду КВК;
- створення клубу випускників;
- «Міс факультет».
А також пропоную проведення виставок: авторських фоторобіт; творчих
робіт (комп’ютерна графіка; Photoshop); а також: вокальні та хореографічні
конкурси.
Медіа-центр «Еталон» - це видавницька діяльність.
- вдосконалення газети «Імідж» та журналу «Пізнай себе»;
- пропоную рубрику: «Інтерв’ю з викладачем факультету», котрий є
цікавою особистістю, може розповісти читачу про цікаві моменти свого життя,
поділитись корисним для студентів досвідом, дати кілька порад на майбутнє.
Центр «Олімп» - це спортивно-оздоровчі і туристичні заходи. На мою
думку, студентам краще запам’ятається та мить, де проходитиме більше
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універсіад з виїздом за місто, а також, щоб проходили туристичні заходи по
визначних місцях України та інших країн:
- поїздки студентів в оздоровчі центри;
- проект «Здоровий спосіб життя молоді».
Центр «Діалог» - це громадська діяльність. Звертаю Вашу увагу на те, що
необхідно проводити заходи та акції, спрямовані на виховання та формування
особистості студента, розкриття та розвиток його талантів та здібностей. В
даному контексті гарно було б поширювати речі з символікою СПУ. Пропоную
долучити наших студентів до участі в такій благодійній акції, як «Стежинкою
добра» (допомога дітям сиротам та хворим дітям).
В університеті пропоную розробити дієвий алгоритм інформатизації
студентів: об’єднання та формування прес-центру, відділу реклами (наприклад,
рубрики підприємств, організацій, де студенти мали б змогу довідатися про те,
як пройти практику, так і в подальшому і працювати; тобто, щоб студенти самі
ділилися досвідом (обміном) інформацією про підприємства).
Отже, з вище сказаного можна сказати, що:
Студентське самоврядування – це практична школа для тих, хто хоче
спробувати себе як адміністратор, координатор, керівник групи, навчитися
роботи у команді. А для цього пропоную проводити навчальні інструктажі і
обмін досвідом, щоб студенти прикладали якомога більше зусиль в своїй
діяльності та були прикладами для інших. Адже ми повинні повернути в серце
кожного гордість за Університет! Тому пропоную обирати гідних студентів в
СПУ, які б завжди були активними, відповідальними, щоб були справжніми
лідерами.
А на останок хочу сказати, що незважаючи на труднощі і проблеми в
студентському самоврядуванні, ми маємо можливість рухатися вперед успішно й
далі розвивати звичаї, традиції університету, проводити загальнонаціональні
свята. А безпосередньо допомагає нам в цих заходах і активно підтримує вся
адміністрація університету. За що їм щиро дякуємо!
Студентське життя Європейського університету – це велика сім’я, велика
дружба, а «Дружба та братство дорожче багатства!».
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Вибори президента Студентського парламенту
університету в 2010 – 2011 н. р.
До виборчої комісії було подано і зареєстровано 1 заява кандидата на
посаду президента СПУ на 2010 – 2011 н. р.:
1) Заява, характеристика і виборча програма студентки 3 курсу Бізнесколеджу Козюри Аліни.
2) Заява, характеристика і виборча програма студентки 3 курсу Ляпоти
Валентини.
3) Заява, характеристика і виборча програма студентки 2 курсу Усик
Тетяни.
4) Заява, характеристика і виборча програма студентки 4 курсу Шишки
Наталії.
Рішенням загальних зборів СПУ на підставі відкритих демократичних
виборів за найбільшою кількістю (12 виборців) прийнято рішення обрати
президентом СПУ на 2010 – 2011 н. р. студентку 2 курсу Усик Тетяну.
Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010 – 2011 н. р.
Козюри Аліни Олегівни,
студентку ІІІ курсу Бізнес – коледжу
Студентський парламент 3 курсу Бізнес - коледжу дає клопотання –
характеристику кандидату на посаду президента СПУ в 2010 – 2011 н. р. Козюрі
Аліні Олегівні, студентці 3 курсу Бізнес-коледжу в тому, що вона має:
1. Високий рівень навчальноосвітньої
компетентності
і
рейтинговий показник знань.
2.
Участь
в
науководослідницькій діяльності курсу і
університету, що підтверджується
грамотами за активну участь в
науково-практичних конференціях.
3.Участь в загальноуніверситетському чемпіонаті
інтелектуальних ігор для ерудитів «Що? Де? Коли?» в
якості капітана команди «Бійцівський клуб».
4. Участь в культурно-мистецькій діяльності курсу і
університету, зо що була нагороджена як лідер центру
культури і мистецтв студентського парламенту курсу.
5. Участь в спортивних універсіадах, присвячених
Дню здоров’я, де отримала грамоту за ІІ місце в
змаганнях з «АРМ-рестлінгу».
6. Має ділові, лідерські і особисті якості кандидата, що необхідні для
посади президента СПУ.
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7. Високий рівень культури спілкування і відносин у викладацькостудентському колективі.
Рекомендуємо на посаду президента СПУ на 2010 – 2011 н. р.
Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010 – 2011 н. р.
Козюри Аліни Олегівни ,
студентки ІІІ курсу Бізнес-коледжу
1. Надалі дотримуватися законодавчо-правової
бази діяльності СПУ і забезпечити дотримання
студентами правових положень.
2. Дотримання вимог і участь студентів в
життєдіяльності університету за допомогою введення нових і цікавих проектів,
пов’язаних з науковими, культурно-мистецькими і спортивними конкурсами та
олімпіадами.
3. Введення інновацій в науково-дослідницькій діяльності студентів.
Розширення наукового товариства «Ерудит» та створення нових, більш сучасних
товариств, пов’язаних із комп’ютерними системами, автомобілями та іншими
цікавими темами.
4. Організувати культурно-мистецькі заходи в університеті на прикладі
центру «Дозвілля», а саме центр «Спорту і туризму», в якому студенти
самостійно влаштовуватимуть відпочинки, спортивні змагання та екскурсії,
центр «Допомоги малятам», в якому наші студенти зможуть відвідати дитячий
будинок та поспілкуватися з малятами.
5. Зробити участь студентів в спортивно-оздоровчих і туристичних заходах
більш обширною. Реалізувати плани щодо туристичного походу і змагань,
пов’язаних з орієнтуванням студентів на незнайомій місцевості.
6. Дати змогу удосконалити видавницьку діяльність в медіа-центрі і
створити нові універсальні газети, де будуть опубліковані цікаві новини з життя
студентів та викладачів. Наприклад, газету гумористичного характеру «Смішні
новини» для покращення настрою студентам та викладачам.
7. Навчити як можна більше студентів виражати свої лідерські якості і не
боятися виявляти свої приховані таланти та можливості. Оскільки саме це
допоможе весело та радісно наповнити свої студентські роки!!!
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Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010 – 2011 н. р.
Ляпоти Валентини Михайлівни,
студентку ІІІ курсу
Студентський парламент 3 курсу дає клопотання – характеристику
кандидату на посаду президента СПУ в 2010 – 2011 н. р. Ляпоті Валентині
Михайлівни, студентці 3 курсу в тому, що вона має:
Середній
рівень
навчально-освітньої
компетентності,
приймає
участь
у
науководослідницьких конференціях і семінарах, які
проводяться як в Європейському університеті, так і за
його межами.
Вже 3 роки обіймає посаду
лідера центру культури і мистецтв
в студентському парламенті університету і на своєму курсі.
Також обіймає посаду керівника хореографічного ансамблю
«Євроденс» вже 3 рік поспіль, приймає участь в організації
свят університету, успішно приймає участь у всіх акціях, які
проводить університет на міському рівні.
Приймала участь у спартакіаді, писала статті для
міської газети і для газети Європейського університету
«Імідж».
Має лідерські якості, які успішно проявляє як в роботі, так і в навчанні.
Має високий рівень спілкування і відносин у викладацько-студентському
колективі.
Ми рекомендуємо її на посаду президента СПУ в 2010 – 2011 н. р.
Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010 – 2011 н. р.
Ляпоти Валентини Михайлівни,
студентки ІІІ курсу
1. Дотримання законодавчо-правової бази діяльності
СПУ, виконання положень і вимог життєдіяльності
університету, підкріплення правових засад.
2. Ввести інновації в науково-дослідницькій діяльності
студентів, укорінення нових проектів та закріплення засад старих.
3. Зацікавити студентів в прийнятті участі у заходах Європейського
університету, зробити колектив дружнім і зацікавленим, ввести нові культурномистецькі проекти, приймати участь у заходах міста і Європейського
університету, а також у заходах регіонального та всеукраїнського масштабу.
4. Приймати участь у спортивних змаганнях, розвити зацікавленість до
туризму.
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5. Зацікавити студентів до університетських видань, розширити список
видань.
Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010 – 2011 н. р.
Усик Тетяни Іванівни,
студентки 2 курсу
Студентський парламент 2 курсу дає клопотання-характеристику
кандидату на посаду президента СПУ в 2010 – 2011 н. р. Усик Тетяні Іванівні,
студентці 2 курсу в тому, що вона:
Усик Тетяна навчається в Нікопольській філії
ПВНЗ «Європейський університет» вже рік. За цей час
вона проявила себе як старанна студентка. Вона приділяє
велику увагу навчанню. За цей рік Тетяна досягла
найвищий рейтинговий показник в Європейській
кредитно-трансферній та акумулюючій системі. Вона
брала
активну
участь
у
науково-практичних
конференціях та олімпіадах, де проявила високий рівень
інтелектуально-освітньої компетентності.
Тетяна утверджує демократичні засади в життєдіяльності студентського
парламенту курсу, проявляє ініціативність та активну життєву позицію, а також
творчість і відданість у розбудові студентського самоврядування. Саме за ці
якості Тетяна була обрана віце-президентом СПУ і перемогла в загально
університетському конкурсі менеджерів академічних груп «Лідер і лідерство».
Тетяна самореалізує себе в культурно-мистецькій і
спортивно-оздоровчій діяльності. У цих сферах вона
проявила себе як творча і працелюбна людина. У
видавницькій діяльності Тетяна досягла багато успіхів.
Її статі були опубліковані в наукових збірниках. Тетяна
визначається високою культурою спілкування і
поведінки у стосунках зі старшими і товаришами.
Сьогоднішній успіх Тетяни – це результат
щоденної наполегливої праці, цілеспрямованості,
високого рівня її організаторських і лідерських здібностей, добросовісності у
виконанні різних доручень.
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Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
В 2010 – 2011 н. р.
Усик Тетяни Іванівни,
студентки 2 курсу
Лідер – це член групи, за яким вона визнає право
приймати відповідальні рішення у важливих ситуаціях. Він
уміє встановлювати відносини і досягати успіхів. Це особа, яка
поставивши перед собою мету, знаходить засоби і створює
колектив, здатний її досягти. Лідер – це та людина, яка може і хоче змінювати
себе і оточуючий світ.
Моя участь у цих виборах дає можливість як умога раніше і повніше
розкрити себе, і втілити в життя ідеї для розвитку студентського життя. Мої
програмні положення передбачають продовження традицій нашого університету
і заснування нових ідей, які допоможуть урізноманітнити та розвивати наше з
вами життя в університеті.
1) У процесі навчання і надалі будуть проводитися науково-практичні
конференції, семінари, круглі столи, буде продовжена робота наукових клубів (
«Менеджер», «Фінансист», «Предметний світ культури»); відбудуться зустрічі з
видатними діячами нашого міста, які б допомогли розібратися у питаннях про
розвиток бізнесу в м. Нікополі, податкової системи, інформаційних технологій.
2) Творче дозвілля студентів буде насиченим і різноманітним. Планується
проведення конкурсів художньої самодіяльності, а саме хореографічний
фестиваль, вернісаж малюнків, змагання КВК; буде продовжена робота
театральної студії і наших традиційних конкурсів «Оглядини» і «Студент року»,
а також участь у місцевих та міжнародних конкурсів.
4) У спортивно-оздоровчих та туристичних заходах студентам буде
надаватися багато можливостей. Буде проведена Універсіада, а також планується
участь у міських змаганнях з футболу, тенісу, шах, а також участь у змаганнях
«Веселі старти». Планується створення туристичних поїздок, які б змогли
показати казкові краєвиди нашого краю.
5) Для того, щоб видавницька діяльність і надалі удосконалювалася
планується створення нових рубрик, а також зміну дизайну газети «Імідж».
6) За допомогою центру діалог будуть встановлюватися ділові контакти з
молодіжними організаціями; буде продовжена співпраця з міською газетою
«Репортер», де студенти проявляють себе як журналісти. Планується
відвідування усіх акцій у м. Нікополь і допомога іграшками Дитячому будинку.
Студентський парламент університету і надалі буде удосконалюватися і
робити все для того, щоб зробити ваше життя цікавим, різноманітним і веселим.
Але лише завдяки нашим спільним, узгодженим і відповідальним діям ми
досягнемо високих результатів.
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Клопотання – характеристика
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010 – 2011 н. р.
Шишки Наталії Олександрівни
студентку ІV курсу
Студентський парламент 4 курсу дають клопотання –
характеристику кандидату на посаду президента СПУ в
2010 – 2011 н. р. Шишки Наталії Олександрівни, студентки
4 курсу в тому, що вона має:
Високі організаторські і лідерські здібності:
організована,
дисциплінована,
відповідальна,
комунікабельна та дружелюбна.
Має високий рівень культури спілкування, з повагою відноситься як до
студентів, так і до адміністрації університету.
Наталія має найвищий рейтинговий показник (в Європейсько кредитнотрансферній та акумулюючій системі ECTS) і проявила високий рівень
інтелектуально-освітньої компетентності в умовах експериментального
впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в
Європейському університеті. А доказом цього є:
В першу чергу – це активна участь в науково-дослідницькій діяльності
курсу і університету; таких як: тижні науки – засідання круглих столів,
семінарів, олімпіад, конференцій на різні тематики, а також участь в
конференціях на іноземній мові.
Крім науково-дослідної діяльності Наталя бере ще й
активну участь у видавницькій діяльності університету.
Була головним редактором журналу «Пізнай себе», подає
матеріали до друку в студентську газету «Імідж» та до
збірника матеріалів науково-практичних конференцій
студентів та викладачів Нікопольської філії «Нові
технології управління державним та регіональним
розвитком». Входила до складу команди «Євростар»
інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?».
Шишка Наталія прийняла участь в Всеукраїнському
теоретико-практичному семінарі «Проблеми формування і
розвитку студентського самоврядування в вищих
навчальних закладах», що проходив на туристичній базі Європейського
університету «Едельвейс».
Приймає участь в студентському самоврядуванні курсу
і університету (працює вже 4 рік поспіль): була лідером
центра науки як в університеті, так і на курсі, зараз має
посаду президента СПУ, президент СПК та лідер центра
науки на 4 курсі.
Наталія була автором відео науково-дослідницького
проекту «Європейський університет – шлях до лідерства».
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Щодо культурно – мистецької діяльності, то
займається творчістю, були представлені роботи (картини) з
нагоди святкування 194-ї річниці з дня народження Т. Г.
Шевченка.
Також Шишка Наталія не байдужа і до спортивнооздоровчої діяльності. Нею були підготовлені теми до
семінару «Здоровий спосіб життя молоді». Тому є активною
учасницею проекту «Здоровий спосіб життя», тому що
рівень здоров’я, як правило, безпосередньо пов’язаний з
рівнем освіти. Це як надання інформації, як навчання
методам, прийомам і навичкам здорового способу життя.
Отже, з вище сказаного можна сказати, що Наталія має високий рівень
інтелектуально-освітньої
компетентності,
творчості,
самореалізації
і
працелюбності.
А це в свою чергу, є як рекомендація кандидата на посаду президента
СПУ.
Виборча програма
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010 – 2011 н. р.
Шишки Наталії Олександрівни,
студентки ІV курсу
Студенти – це ті люди, які завжди в гарному настрої,
з невичерпним ентузіазмом. Неймовірними ідеями,
креативним поглядом на життя та колосальною
працелюбністю, якщо їх правильно скерувати. А саме тому
необхідні СПК і СПУ, де законодавчо-програмною базою є:
Положення
про
студентське
самоврядування
в
Європейському університеті, Статут Європейського університету, Конституція
студентської країни «Євродем», Кодекс честі студента.
Студенти повинні дотримуватися правових положень і вимог
життєдіяльності університету. Саме тому висвітлюю такі проблеми університету
як:
1. Плекання корпоративної культури студентів СПУ (ВНЗ).
2. Пропуски без поважних причин студентами лекцій;
3. Низька ініціативність студентів до участі у громадській діяльності
університету.
Сьогодні студенти – це майбутні представники власних структур, державні
діячі, організатори виробництв, керівники колективів, спеціалісти.
Саме тому студентам надається можливість самоорганізовуватись завдяки
органам самоуправління, які вже в університеті виховують в нас майбутніх
лідерів. Робота в колективі, робота з викладачами, їх допомога, є те, що нам
надає можливість організовувати культурні, наукові, спортивні заходи, проявити
себе в роботі.
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Університет не може вчити студента тільки «абетці» на лекціях і
практичних заняттях за певну кількість годин у рамках навчального плану.
Повне уявлення та необхідні знання студент може здобути лише спілкуючись з
«реальними гравцями», а найліпший формат таких зустрічей з’являється саме й в
СПУ. Тому акцентую вашу увагу на тому, щоб запровадити такі заходи як:
1. Конкурс «Краща група семестру» (кращий фінансист, менеджер,
програміст);
2. Започаткувати загальноуніверситетські конкурси «Бізнес-клуб»,
«Політичний клуб»;
3. Впровадити проект «Сторінка довіри»;
4. Впровадити проект «Сектор здоров’я»;
5. Проект «Теорія успіху» (зустріч студентів з успішними людьми
(викладачі, науковців), які діляться власною теорією успіху з власного досвіду);
6. Створення клубу випускників;
7. «Міс факультет»;
8. Створення гурту «СМС» (студентська молодіжна стоянка);
9. Створення відео-науково-дослідницьких проектів;
10. Проведення благодійних акцій «Стежинкою добра».
Саме ці проекти дають змогу зрозуміти скільки сили в наших руках,
скільки ми можемо зробити гарного, що ми не повинні сидіти і чекати, що хтось
зробить за нас, а робити це самому!
Адже студент Європейського університету не тільки здобуває професію,
але й стає лідером своєї долі!
Але пам’ятайте, що «бути лідером не означає подобатися всім, це означає
діяти правильно!».
А студентське самоврядування – це творчість, це лідерство, це шлях до
успіху !!!
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РОЗДІЛ ІІ. «Звітні доповіді президентів СПУ на
загальноуніверситетських студентських конференціях
«Підсумки життєдіяльності студентського парламенту
університету за навчальний рік»
Лідер може себе яскраво презентувати в процесі всієї своєї життєдіяльності
в СПУ, але найбільш показовим завжди є кінцевий результат роботи. В
Нікопольській філії Європейського університету щорічно підводяться підсумки
роботи студентського самоврядування. Згідно Статуту студентського парламенту
університету (розділ 4. п. 4.14) члени студентського парламенту звітують про
результати своєї роботи на звітних зборах за підсумками навчального року,
навчального семестру або після закінчення проведення акції, конкурсу. В своїх
доповідях вони аналізують стан розвитку студентського колективу, курсу, а
також групи, представляють досягнуті успіхи в навчанні, науково-дослідницькій
діяльності, спорті, мистецтві, громадській і видавницькій діяльності та
пропонують власну оцінку своєї роботи. Це навчає їх по-діловому, об’єктивно і
точно аналізувати досягнуті результати, бачити свої помилки, а для цього бути
самокритичними і не боятися почути критику від однокурсників. Студентська
громадськість обговорює представлену інформацію. Вирішальною стає оцінка
роботи лідера, запропонована всіма студентами шляхом відкритого голосування.
Таким чином, студентський колектив кожного курсу складає рейтинг оцінки
роботи студентського парламенту курсу за рік. Найкращих показників досягають
СПК, де лідери працюють злагоджено, підтримуючи дух команди, піклуючись за
успіх та перемогу. А це і є діловий підхід до дорученої справи, високий рівень
відповідальності і налаштованості на роботу в колективі творчих особистостей.
Поряд з цим студентський парламент курсу обговорює і шляхи подолання
проблем, які протистоять розвитку студентської особистості і колективу курсу.
Також складаються пропозиції щодо роботи студентського парламенту
університету на наступний навчальний рік. Саме їх обговорення і ухвалення
відбувається на щорічній загальноуніверситетській студентській конференції
«Підсумки життєдіяльності студентського парламенту університету за
навчальний рік».
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Доповідь президента студентського парламенту
університету Узюмової Світлани на
І загальноуніверситетській студентській конференції
«Підсумки життєдіяльності студентського парламенту
університету за 2005 – 2006 н. р.»
Тема доповіді: «Роль студентського самоврядування у
вирішенні завдань і проблем Болонського процесу»
Організація
студентського
самоврядування
в
Нікопольській філії Європейського університету набула значної
ваги. Цей процес обумовлений декількома чинниками.
По-перше,
інтеграція
України
в
Європейське
співтовариство глибоко зачіпає всі складові освітньої галузі і
потребують її модернізації.
По-друге, студентське самоврядування – важливий фактор
розвитку суспільства, виявлення потенційних лідерів,
вироблення в них навичок управлінської та організаторської
роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації.
Особливої актуальності ці чинники набувають після
приєднання України до Болонського процесу. Європейський
університет, як і деякі інші вузи, бере участь в експерименті з впровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу та модульнорейтингової системи контролю знань студентів.
У Болонському процесі конструктивна роль відводиться студентським
спілкам,
наголошується, що студентство є повноправним партнером в
управлінні вищою освітою. Болонський процес орієнтує вищі навчальні заклади
на залучення студентів – як компетентних і активних партнерів – до формування
Європейської вищої освіти.
В Нікопольській філії Європейського університету
студентське самоврядування функціонує як система і
процес реалізації своїх прав, обов’язків та ініціатив через
ухвалення рішень та їх втілення в життя.
Студентське
самоврядування
регламентують
Статут студентського парламенту університету і
Положення про студентське самоврядування в
Європейському університеті. В 2005 році вступили в дію,
ухвалені студентським парламентом, «Кодекс честі
студента» і «Конституція студентської країни «Євродем».
Організація студентського самоврядування в нашій
філії характеризується тим, що вона охоплює всі сфери
життєдіяльності університету: навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-
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оздоровчу роботу, культурно-мистецьку і літературно-видавницьку діяльність та
функціонує на всіх рівнях: академічної групи, курсу, всього університету.
Студентський парламент університету визначає основні форми і напрями своєї
діяльності, спрямовує її на вдосконалення навчально-виховного процесу, сприяє
роботі студентських наукових гуртків, товариств, клубів за інтересами.
В нашому закладі вищим органом студентського самоврядування є
загальні збори студентів університету, виконавчим органом – студентський
парламент університету. Саме їх рішення є пріоритетними та першочерговими.
Зазначу, що студентський парламент університету проводив активну
співпрацю із студентськими парламентами філій Європейського університету, а
саме брав участь у семінарі «Роль студентства у вирішенні проблем реалізації
Болонського процесу у вищих навчальних закладах приватної форми власності»
(м. Київ), а також в роботі «Школи студентського активу» на базі Миколаївської
філії Європейського університету.
В 2005 – 2006 н. р. студентський парламент працював за оновленою
структурою. До його складу входили лідери центрів з усіх напрямів діяльності, а
також президенти 1-5 курсів і Бізнес-коледжу, менеджери академічних груп.
На сьогоднішній конференції ми будемо мати можливість почути звіти
студентських лідерів про свою діяльність в 2005 – 2006 н. р., обговорити шляхи
удосконалення студентського самоврядування і розробити стратегічні завдання і
плани на наступний 2006 – 2007 н. р.
Хочу подякувати усім членам студентського парламенту університету за
плідну співпрацю і творчу ініціативу. Ще раз хочу привітати переможців
міського конкурсу «Студент року – 2006» і оголосити, що за рейтингом
ефективності життєдіяльності студентських парламентів 1-3 курсів І місце посів
студентський парламент 3 курсу; ІІ місце – студентський парламент 2 курсу; ІІІ
місце студентський парламент 1 курсу.
Від імені студентського парламенту університету хочу висловити подяку
за підтримку і розуміння адміністрації університету, раді кураторів курсів, всім
викладачам.
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Доповідь президента студентського парламенту
університету Загоруйко Юлії на
ІІ загальноуніверситетській студентській конференції
«Підсумки життєдіяльності студентського парламенту
університету за 2006 – 2007 н. р.»
Тема доповіді: «Студентське самоврядування: пошук
ефективних моделей і технологій»
Організація студентського самоврядування в
Нікопольській філії Європейського університету набула
значного розвитку. Цей процес обумовлений
декількома чинниками.
По-перше,
студентське
самоврядування
–
важливий фактор розвитку суспільства, виявлення
потенційних лідерів, вироблення в них навичок
управлінської та організаторської роботи з колективом,
формування майбутньої еліти нації.
По-друге, інтеграція України в Європейське
співтовариство глибоко зачіпає всі складові освітньої
галузі і потребують її модернізації.
Особливої актуальності ці чинники набувають після приєднання України
до Болонського процесу. Європейський університет, як і деякі інші вузи, бере
участь в експерименті з впровадження кредитно-модульної системи організації
навчального процесу та модульно-рейтингової системи контролю знань
студентів.
В Нікопольській філії Європейського університету студентське
самоврядування функціонує як система і процес реалізації своїх прав, обов’язків
та ініціатив через ухвалення рішень та їх втілення в життя.
Студентське самоврядування на протязі своєї діяльності в 2006 – 2007 н. р.
виконало майже всі завдання щодо рішень І університетської конференції 2006
року, а саме:
1. Організація в університеті «Центру студентських ініціатив».
2. Організовано дотримання правової дисципліни та дотримання положень
Статуту студентського парламенту університету.
3. Створено «Центр соціологічних досліджень громадської думки
студентів та викладачів».
4. Були налагоджені контакти з іншими ВНЗ нашого міста, шляхом
проведення спільних наукових конференцій, мистецьких фестивалів, свят,
спортивних змагань.
В 2006 – 2007 н. р. студентський парламент працював досить плідно:
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- у вересні 2006 року були проведені вибори до складу студентського
парламентів 1-5 курсів і студентського парламенту університету;
- ефективність роботи студентських лідерів можна оцінити задовільно, але
в деяких ситуаціях не завжди досить ефективно. Це характеризується частими
змінами деяких лідерів СПУ: лідер центру зв’язків з громадськістю Вороненко
Є., лідер центру культури і мистецтв Іващенко Н. і головний редактор газети
«Імідж» Узюмова С. Також негативно впливає на роботу лідерів недостатня
мотивація для лідерської діяльності або відсутність організаторських навичок.
Та не дивлячись на це план діяльності СПУ на 2006 – 2007 н. р. було
виконано в повному обсязі. Засідання СПУ проводилися щомісяця (їх було 8), де
обговорювалися різні питання, які стосувалися:
- проведення різних свят;
- пропозиції щодо кредитно-модульної системи;
- боротьба з палінням;
- заслуховувалися звіти лідерів про виконану роботу;
- проводилися перевибори нових лідерів.
Зазначу, що студентський парламент університету проводив активну
співпрацю із студентськими парламентами філій Європейського університету, а
саме такі студенти як Сабадош С. в Левун І. брали участь у конференції на тему
«Студентське самоврядування у ХХІ ст.: проблеми і перспективи розвитку» (м.
Суми); Загоруйко Ю. – Всеукраїнський теоретико-практичний семінар
«Проблеми формування та розвитку осередків студентського самоврядування у
ВНЗ» (Закарпатська область); Загоруйко Ю. – збори круглого столу з метою
вдосконалення основ «Положення про студентське самоврядування ПВНЗ
«Європейського університету» (м. Київ).
Важливим етапом роботи СПУ є участь у міському конкурсі «Студент року
2007». Нікопольську філію Європейського університету представляли такі
студенти: Хакімова С. – номінація «Науковець» і перемогла в ній; Загоруйко Ю.
– номінація «Лідер»; Пилькіна Л. – номінація «Студент 2001»; Лях Д. –
номінація «Ерудит»; Казиміров К. – номінація «Спортсмен».
Тому вітаємо цих студентів і бажаємо їм ще більше перемог і наснаги.
Хочу зазначити, що на даному етапі завершується робота над створенням
посібника для лідерів студентського самоврядування «Лідер і лідерство». Його
презентація відбудеться на початку вересня 2007 року.
Для удосконалення роботи студентського парламенту університету хочу
внести декілька пропозицій:
1. У вересні 2007 року провести вибори до складу студентських
парламентів 1-5 курсів і студентського парламенту університету (до 25 вересня
2007 року, відповідальний студентський парламенту університету).
2. Організувати «Школу молодого лідера студентського самоврядування» з
метою підготовки кадрів до ефективної і якісної роботи органах студентського
самоврядування, використовуючи для цього авторський посібник «Лідер і
лідерство» в навчальному процесі (вересень 2007 року, відповідальний
президент СПУ).
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Хочу подякувати усім членам студентського парламенту університету за
плідну співпрацю і творчу ініціативу і оголосити, що за рейтингом ефективності
життєдіяльності студентських парламентів 1-3 курсів І місце посів студентський
парламент 2 курсу; ІІ місце – студентський парламент 1 курсу; ІІІ місце
студентський парламент 3 курсу.
Від імені студентського парламенту університету хочу висловити подяку
за підтримку і розуміння адміністрації університету, раді кураторів курсів, всім
викладачам.

Доповідь президента студентського парламенту
університету Хакімової Світлани на
ІІІ загальноуніверситетській студентській конференції
«Підсумки життєдіяльності студентського парламенту
університету за 2007 – 2008 н. р.»
Тема доповіді: «Студентське самоврядування: пошук
ефективних моделей і технологій»
Сучасні студенти – це майбутні представники владних
структур, державні діячі, організатори виробництва, керівники
колективів, спеціалісти. Перший крок до підготовки якісного
спеціаліста – це перехід до Болонського процесу. В умовах
діяльності Нікопольської філії Європейського університету
завдяки такій системі освіти зростає роль студента у
вирішенні проблемних питань процесу навчання, студентам
надається можливість самоорганізації завдяки органам
самоуправління, які вже з університету виховують у нас
майбутніх лідерів. І сьогоднішня підсумкова конференція
діяльності СПУ є підтвердженням цього. Ціль конференції – аналіз виконаної
роботи СПУ за 2007 – 2008 н. р., підведення підсумків, визначити перспективи
роботи на 2008 – 2009 н. р., а також нагородження найактивніших і
ініціативніших лідерів.
На протязі 2007 – 2008 н. р. студенти парламенту виконали майже усі
рішення по ІІ студентській конференції 2007 р., а саме:
1. Плідно працювали разом з викладачами університету в напрямку
удосконалення впровадження кредитно-модульної системи освіти.
2. Розробляли нові творчі проекти життєдіяльності студентів в «Центрі
ініціатив».
3. Використання PR-акцій в профорієнтаційній діяльності по залученню
випускників шкіл до навчання в нашому університеті.
4. Склали кошторис, який пов’язаний з життєдіяльністю СПУ і
студентських колективів 1-5 курсів.
5. Провели вибори в СПК і СПУ в 2007 – 2008 н. р.
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Студентський парламент плідно попрацював в 2007 – 2008 н. р. В вересні
2007 р. пройшли вибори студентських парламентів 1-5 курсів, був обраний
новий склад студентського парламенту університету і президент СПУ.
Лідери студентського парламенту на протязі навчального року працювали
задовільно. Хочеться відмітити роботу Саврак Олени, Волкова Родіона,
Зборовської Марини, Сабадош Світлани, Дешових Олени, Шишки Наталії.
Плідно працювали і президенти СПК, а саме: Воропай Артем, Булатова
Анна, Кравець Дмитро, які вперше виконували обов’язки президента, а також
успішно продовжили свою діяльність Чемикос Наталія і Каплистий Григорій.
Але на жаль, самоусунувся Даниленков Олексій і його обов’язки виконував віцепрезидент 4 курсу Паталах Олена, також самоусунулась Дяченко Олеся.
План діяльності СПУ на 2007 – 2008 н. р. виконано у повному обсязі. Було
проведено усі заплановані 9 засідань, на яких обговорювалися різні питання,
лідери представляли звіти про виконану роботу, і по підсумкам засідань
приймалися рішення.
Крім того, наші лідери студентського самоуправління активно
співпрацювали з лідерами філіалів Європейського університету і приймали
активну участь у Всеукраїнських студентських конференціях. Хакімова С. Взяла
участь в Українсько-польській конференції на тему: «Діяльність молодіжних
недержавних організацій Євросоюзу на прикладі польських молодіжних
об’єднань», яка проходила у м. Житомир, а також у Всеукраїнському теоретикопрактичному семінарі «Проблеми формування і розвитку студентського
самоуправління у вищих навчальних закладах», який був проведений на
туристичній базі Європейського університету «Едельвейс». Шиманська С.,
Прядка К., Сабадош С. Прийняли участь у Всеукраїнській конференції
«Студентське самоврядування в ХХІ ст.: проблеми і перспективи розвитку», яка
проходила в м. Суми. Також, лідери нашого парламенту, а саме Сабадош С.,
Волков Р., Хакімова С. представляють інтереси студентів Нікопольської філії
Європейського університету в студентській координаційній раді м. Нікополь. Ще
одним підтвердженням того, що студентське самоврядування виховує в нас
майбутніх спеціалістів і якісних кадрів, були проведені засідання круглих столів
на тему «Імідж випускника Європейського університету». На круглих столах
студенти обговорювали переваги обраної ними професії і перспективи на
майбутнє. З доповідями виступали почесні гості – спеціалісти різноманітних
підрозділів.
Для мотивації роботи менеджерів академічних груп 1-3 курсів, а також для
аналізу їх роботи з 20 лютого по 30 квітня 2008 р. був проведений
загальноуніверситетський конкурс менеджерів академічних груп, в результаті
якого були визначені переможці, тобто менеджери, робота яких є прикладом. І
місце посіла Загоруйко Ю. (3 курс), ІІ місце – Левун І. (3 курс) і ІІІ місце –
Хулапова Юлія (1 курс).
Також, на 8 засіданні СПУ було прийнято рішення по створенню збірника
наукових статей студентів «Лідер і лідерство», в який увійдуть науково-дослідні
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статті студентів по пошуку нових технологій діяльності органів студентського
самоврядування.
З 12 по 16 травня пройшли звітні збори студентських парламентів 1-3
курсів, на яких оцінювалася ефективність діяльності СПК. В результаті
проведених зборів в процентному відношенні були розподілені місця: І місце –
СПК 1 БК – 93,3 %, ІІ місце – СПК 2 курс – 83,6%, ІІІ місце – СПК 1 курс – 80%,
ІV місце – СПК 3 курс – 74,5%.
На протязі 2007 – 2008 н. р. на засіданнях СПУ лідерами були внесені
пропозиції по впровадженню кредитно-модульної системи навчального процесу
в університеті і модульно-рейтингової системи контролю знань студентів, а саме:
- затвердили Положення університетського конкурсу менеджерів
академічних груп і президентів СПК «Лідер і лідерство»;
- підтримали рішення Ради університету про необхідність відрахування
студентів, які мають фінансову і академічну заборгованість з порушенням
строків академічного календарю, а студентів, які мають тільки академічну
заборгованість по результатам усього року – залишають на повторний курс.
Лідери СПУ активно приймали участь в рекламній компанії по набору
студентів на новий 2008 – 2009 н. р., а саме: розповсюджували рекламні буклети
Нікопольської філії Європейського університету серед міських і районних шкіл
міста, приймали участь у всіх проведених Днях відкритих дверей.
Сподіваюся, що участь наших лідерів в рекламній компанії допоможить
зробити випускникам шкіл правильний вибір, обравши для навчання
Нікопольську філію Європейського університету, так як наші лідери – це
обличчя нашого університету. Так, давайте, вже сьогодні будемо навчатися бути
лідерами з великої букви!!!

Доповідь президента студентського парламенту
університету Загоруйко Юлії на
ІV загальноуніверситетській студентській конференції
«Підсумки життєдіяльності студентського парламенту
університету за 2008 – 2009 н. р.»
Тема доповіді: «Студентське
самоврядування: пошук ефективних моделей
та технологій»
Сьогоднішні
студенти
–
це
майбутні
представники владних структур, державні діячі,
організатори виробництва, керівники колективів,
спеціалісти. Перший крок до підготовки якісного
спеціаліста – це підхід до Болонського процесу. В
умовах діяльності Нікопольської філії Європейського
університету завдяки такій системі навчання зростає
роль студента в вирішенні проблемних питань щодо
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процесу навчання, студентам надається можливість самоорганізуватись завдяки
органам самоуправління, які вже в університеті виховують в нас майбутніх
лідерів. І сьогодні підсумкова конференція діяльності СПУ є підтвердженням
цього. Ціль конференції – аналіз проведеної роботи СПК за 2008 – 2009 н. р.,
підведення висновків, визначення перспектив роботи СПУ на 2009 – 2010 н. р., а
також нагородження активних і ініціативних лідерів.
На протязі 2008 – 2009 н. р. студенти парламенту виконали майже всі
рішення по ІІІ університетській студентській конференції 2008 р., а саме:
1. Якісно та ефективно працювали з викладачами університету по
удосконаленню вкорінення кредитно-модульної системи навчання.
2. Розробили нові творчі проекти життєдіяльності студентів в «Центрі
ініціатив».
3. Використали PR – акції в профорієнтаційній діяльності по залученню
випускників шкіл до навчання в нашому університеті.
4. Зіставили кошторис, пов'язаний з життєдіяльністю СПУ і студентських
колективів 1-5 курсів.
5. Провели вибори в СПК та СПУ на 2008 – 2009 н. р.
6. Гідно відсвяткували 15-річчя Нікопольської філії Європейського
університету.
Студентський парламент в 2008 – 2009 н. р. попрацював якісно і
ефективно. В вересні 2008 р. пройшли вибори студентських парламентів 1- 5
курсів, по результатам яки був обраний склад студентського парламенту
університету і президент СПУ.
Лідери студентського парламенту на протязі навчального року працювали
задовільно, хочеться відмітити роботу студентського парламенту 1-го курсу і
окремо роботу Шишки Н., Хакімової С., Сабадош С. Якісно попрацювали і
президенти СПК, а саме: Юн С., Булатова А., Бритенков І., Руденко В., Кратік Т.,
Бохан П. План діяльності СПУ на 2008 – 2009 н. р. виконаний в повному обсязі,
проведені всі заплановані 9 засідань, на яких обговорювалися різноманітні
питання, лідери надавали звіти про виконану роботу і по висновкам засідань
приймалися рішення.
Крім того, лідери студентського самоуправління активно співпрацювали з
лідерами філій Європейського університету і приймали активну участь в
Всеукраїнських студентських конференціях. Хакімова С. взяла участь у науковопрактичній конференції «Болонський процес очима студентів» (м. Київ); Ухватов
О. – «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (м. Київ);
Загоруйко Ю. прийняла участь в Всеукраїнському теоретико-практичному
семінарі «Проблеми формування і розвитку студентського самоуправління в
вищих навчальних закладах» (туристична база Європейського університету в
Карпатах «Едельвейс»).
Було випущено перше студентське видання – збірник «Доповіді лідерів
студентського парламенту університету на Всеукраїнських студентських
конференціях – «Студентське самоврядування і пошук ефективних моделей і
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технологій». Він був присвячений 15-річчю Нікопольській філії Європейського
університету.
В цьому навчальному році лідери нашого парламенту, а саме Прядка К.,
Сабадош С.. Хакімова С., представляють інтереси студентів Нікопольської філіїі
Європейського університету в студентській координаційні раді м. Нікополь і
брали участь в засіданнях і обговоренні важливих питань студентського
самоврядування на міському рівні.
В свою чергу студенти нашого університету активно приймають участь у
міських конкурсах. Так, Хакімова С. продемонструвала високий імідж
випускника університету одержавши перемогу в міському конкурсі «Студент
року». 1 курс посів почесне 1-ше місце в ІІІ загально університетському
чемпіонаті інтелектуальних ігор для студентів «Що? Де? Коли?», а також
одержавши перемогу у міському брейн-ринзі – «Мудра сова», що вплинуло на
високий рейтинг нашого університету в м. Нікополь.
Для мотивації роботи менеджерів академічних груп 1-3 курсів, а також для
аналізу їх роботи з 20 лютого по 30 квітня 2009 року був проведений загально
університетський конкурс менеджерів академічних груп, в результатів якого
були визначені переможці, тобто менеджери, робота яких є прикладом. За
результатами цього конкурсу найкращим менеджером академічної групи на 3
курсі було визнано Чергинця О., на 1 курсі – Сухенко Є.
В травні пройшли звітні збори студентських парламентів 1-3 курсів, на
яких оцінювалась ефективність діяльності СПК, по висновкам яких були
розподілені місця між студентськими парламентами курсів: І місце – 1 курс (52
бали), ІІ місце – 2 курс (51 бал), ІІІ місце – 3 курс (40 балів).
Лідери СПУ активно приймали участь в рекламні компанії з набору
студентів на новий 2009 – 2010 н. р., а саме: розповсюджували рекламні буклети
Нікопольської філії Європейського університету серед міських і районних шкіл
міста, приймали активну участь у всіх проведених Днях відкритих дверей.
Висловлюю надію, що участь наших лідерів в рекламній компанії допоможе
зробити випускникам шкіл правильний вибір, поступивши у Нікопольську філію
Європейського університету. Так давайте, вже сьогодні будемо гідно нести
почесне звання – студент Європейського університету!!!
Пропоную визнати роботу студентського парламенту університету
задовільною. Для більш детального обговорення цього питання пропоную взяти
участь присутніх лідерів студентського парламенту і президентів 1- 5 курсів.
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Доповідь президента студентського парламенту
університету Шишки Наталії на
V загальноуніверситетській студентській конференції
«Підсумки життєдіяльності студентського парламенту
університету за 2009 – 2010 н. р.»
Тема доповіді: «Студентське самоврядування: пошук
ефективних моделей та технологій»
Сучасні студенти – це майбутні представники
владних
структур,
державні
діячі,
організатори
виробництва, керівники колективів, спеціалісти.
Перший крок до підготовки якісного спеціаліста – це
перехід до Болонського процесу. В умовах діяльності
Нікопольської філії Європейського університету завдяки
такій системі освіти зростає роль студента у вирішенні
проблемних питань щодо процесу навчання. Студентам
надається можливість самоорганізуватися завдяки органам
самоврядування, які вже в університеті виховують в нас
майбутніх лідерів. Бо саме студентське самоврядування –
це виховання відповідального студента, здатного
реалізувати та захищати власні студентські права, виконувати обов’язки
повноправного члена соціуму та бути активними учасниками процесу
демократизації всіх сфер життєдіяльності. Адже студентське самоврядування є
рушійною силою та каталізатором суттєвих перетворень у суспільстві. Саме
тому й практика самоврядування й забезпечує розвиток демократичних норм і
методів управління навчально-виховним закладом та стимулює поширення
демократії на всі сфери суспільного життя. І сьогодні підсумкова конференція
діяльності СПУ є підтвердженням цього. Мета конференції – аналіз проведеної
роботи СПУ за 2009 – 2010 н. р., підведення висновків, визначення перспектив
роботи СПУ на 2010 – 2011 н. р., а також нагородження найактивніших і
найініціативніших лідерів.
На протязі 2009 – 2010 н. р. студенти парламенту виконали майже всі
рішення по ІV університетській студентській конференції 2009 року, а саме:
1. Провели вибори в СПК та СПУ на 2009 – 2010 н. р.
2. Якісно та ефективно працювали з викладачами університету по
удосконаленню вкорінення кредитно-модульної системи навчання.
3. Розробили нові творчі проекти життєдіяльності студентів в «Центрі
ініціатив (центрі самореалізації студентів)».
4. Провели благодійні акції для дітей (Всесвітній день онкохворої
дитини).
5. Використали PR – акції в профорієнтаційній діяльності по залученню
випускників шкіл до навчання в нашому університеті.
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6. Зіставили кошторис, пов'язаний з життєдіяльністю СПУ і
студентських колективів 1-5 курсів.
Студентський парламент в 2009 – 2010 н. р. попрацював якісно та
ефективно. В вересні 2009 н. р. пройшли вибори студентський парламентів 1 – 5
курсів, був обраний склад студентського парламенту університету і президент
СПУ – Шишка Наталія, студентка 3 курсу.
Лідери студентського парламенту на протязі навчального року працювали
задовільно. Хочеться відмітити роботу студентського парламенту 1 та 2 курсу і
окремо роботу лідерів СПУ: Ухватова О. (лідер центру науки СПУ «Ерудит», 2
курс), Прядки К. (голова студентського товариства «Хвилі Дніпра, 5 курс),
Сабадош С. (президент СПК, 5 курс), Савчишина І. (президент СПК, 4 курс),
Дяченко О. (лідер вокальної студії «Орфей», 3 курс), Богданової М. (лідер
художньої студії «Акварель», 3 курс), Ляпоти В. (лідер центру культури і
мистецтв СПУ «Дозвілля», 2 курс), Чорного О. (лідер центру спорту та туризму
СПУ «Олімп», 1 курс).
Якісно попрацювали і президенти СПК, а саме: Ільчук Б., 2 курс, Юн С., 2
курс, Волков Р., віце-президент 3 курсу, Савчишина І., 4 курс, Сабадош С., 5
курс та Козюри А., 2 курс Бізнес-коледжу.
План діяльності СПУ на 2009 – 2010 н .р. виконаний в повному обсязі,
проведені заплановані 6 засідань із 9, на яких обговорювалися різноманітні
питання, лідери надавали звіти про виконану роботу і по висновкам засідань
приймалися рішення.
Крім того, наші лідери студентського самоврядування активно
співпрацювали з лідерами філії Європейського університету і приймали активну
участь в Всеукраїнських студентських конференціях. Такі як, наприклад,
науково-практична конференція «Економіка сучасні проблеми та перспективи
розвитку», «Болонський процес очима студентів», м. Київ - учасник Ухватов О.
Саме участь в таких Всеукраїнських студентських форумах допомагає
об’єднатися зі студентами всієї держави – України.
Шишка Наталія прийняла участь в Всеукраїнському теоретикопрактичному семінарі «Проблеми формування і розвитку студентського
самоврядування в вищих навчальних закладах», що проходив на туристичній
базі Європейського університету «Едельвейс». На семінарі з’їхалися
представники навчальних закладів із різних куточків України. Програма
семінару була розрахована на те, що за короткий час в одному місці збираються
всі лідери студентського самоврядування і разом шукають спосіб покращити
діяльність студентського парламенту, а щоб праця була плідною з нами
працювали гарні тренери, які робили час перебування на тренінгах не лише
пізнавальним, а й веселим. Кожен тренінг був сповнений великою кількістю
позитивних та важливих знань, що допомогли розібратися в собі, в тому для чого
кожен з нас прийшов до студентського самоврядування, що корисного він може
зробити і як, для чого взагалі нам потрібно самоврядування, а ми потрібні йому.
Як одна мить пролетів наш незабутній семінар. Тиждень яскравих вражень,
насичених творчими завданнями, командною роботою, спілкуванням та,
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обов’язково, активним відпочинком!!! За підсумками роботи був отриманий
сертифікат. Цей тиждень мав можливість усім нам ще раз нагадати, що
випадкових подій, зустрічей та людей не буває, тому треба використовувати всі
шанси, що дає нам життя на повну силу.
Тому щиро й дякуємо адміністрації університету за фінансову підтримку
нашої участі в цих проектах.
Також, студенти СПУ, а саме: Прядка К. 5 курс, Бражник Г. 2 курс,
Ухватов О. 2 курс представляють інтереси студентів Нікопольської філії
Європейського університету в студентській координаційній раді м. Нікополь і
брали участь в обговоренні важливих питань студентського самоврядування,
тому бажано, щоб ця робота з боку Виконкому проходила більш ефективно для
студентів.
В свою чергу студенти університету активно приймають участь в міських
конкурсах. Так Ухватов О. продемонстрував високий рівень наукових знань у
міському конкурсі «Студент року 2009» перемігши в номінації «Науковець –
2009» м. Нікополь. А також на цьому конкурсі були представлені лідери СПУ в
номінації «Студент року» - Ухватов О, «Ерудит» - Бражник Г., «Староста» Сухенко Є., «Відмінник» - Прядка К., «Вокал» - Дяченко О. Студенти гідно
представляли Нікопольську філію Європейського університету в м. Нікополь,
підтримуючи високий рейтинг студента Європейського університету.
Прославила нас своєю перемогою й лідер вокальної студії «Орфей»
Дяченко О., яка перемогла в ХІІ міжнародному студентському фестивалі «Барви
осені». А також хочеться відмітити особливу співпрацю з студентським
товариством «Хвилі Дніпра», голова Прядка К.
Особливо приємно відмітити, що команда студентів 2 курсу «Best boys»
посіла почесне 1-е місце в четвертому загальноуніверситетському чемпіонаті
інтелектуальних ігор для ерудитів «Що? Де? Коли?», а команда студенток 2
курсу «Євроденс» загальноуніверситетського чемпіонату інтелектуальних ігор
для ерудитів «Що? Де? Коли?» гідно перемогла в міському брейн-ринзі серед
студентських команд на тему «Етика. Етикет. Мода» зайнявши 3 місце у
міському чемпіонаті серед студентів м. Нікополя, що вплинуло на високий
рейтинг нашого університету в м. Нікополі.
Для підвищення мотивації роботи менеджерів академічних груп 1-3 курсів,
а також для аналізу їх роботи, з 10 березня по 25 квітня 2010 року був
проведений загальноуніверситетський конкурс менеджерів академічних груп
«Лідер і лідерство», в результаті якого були визначені переможці, тобто
менеджери, робота яких є прикладом. На 1 курсі визнано кращим менеджером
Усик Т., на 2 курсі – Швайка М., на 3 курсі – Сауляк М.
В травні пройшли звітні збори студентський парламентів 1-3 курсів, на
яких оцінювалася ефективність діяльності СПК, по висновкам яких були
розподілені місця між студентськими парламентами курсів: 1 місце – 2 курс
(рейтинг – 4,25 балів), 2 місце – 2 курс (рейтинг 4,2 балів) та 3 місце – 1 курс
(рейтинг - 3,37 балів).

40

Студенти – це інопланетні жителі, завжди в гарному настрої, з
невичерпним ентузіазмом, неймовірними ідеями, креативним поглядом на життя
та колосальною працелюбністю, якщо їх правильно скерувати. А саме тому і
необхідні СПК і СПУ, де законодавчо програмною базою є: Статут
Європейського університету, Конституція студентської країни «Євродем»,
Кодекс честі студента.
Робота в колективі, робота з викладачами, їх допомога, є те, що нам надає
можливість організовувати культурні, наукові, спортивні заходи, проявити себе в
роботі. Університет не може вчити студента тільки «абетці» на лекціях і
практичних заняттях за певну кількість годин у рамках учбового плану. Повне
уявлення та необхідні знання студент може здобути лише спілкуючись з
«реальними гравцями», а найліпший формат таких зустрічей з’являється саме в
СПК та СПУ.
Багато думок: «Хто я? Що я маю зробити для своєї країни?». Саме ці
питання дають змогу зрозуміти скільки сили в наших руках, скільки ми можемо
зробити гарного, що ми не повинні сидіти і чекати, що хтось зроби за нас, а
робити це самому! Ми і тільки ми можемо принести добробут у нашу країну
(університет), спочатку на рівні нашого вищого навчального закладу, а потім і на
вищому рівні.
Але більшість студентів не хочуть, не прагнуть бути лідерами – зайва
морока, постійна відповідальність. Можливо це тому, що вони усвідомили як
важко без формальної влади управляти людьми, тим паче на засадах громадської
діяльності.
Але пам’ятайте, що «бути лідером - не означає подобатися усім, це означає
діяти правильно!». А участь у студентському самоврядуванні – безцінні знання
на майбутнє. В Європейському університеті Нікопольської філії це підтримують
та дають змогу розвиватися. Не знаю як в інших навчальних закладах України,
але в Нікопольській філії Європейського університету дуже гарно розумієш те,
що адміністрація навчального закладу тебе підтримує. Це дає додатковий
поштовх та натхнення на роботу. Гадаю, що майже кожен студент,який приймає
участь і буде приймати в студентському самоврядуванні й по закінченні
навчання в університеті буде мати свою активну позицію в цьому житті.
На мою думку – чим більше, більше активних та небайдужих молодих
людей візьме участь в студентському самоврядуванні, тим з кожним роком
самоврядування студентства буде розвиватися все більше і більше, і буде робити
наше з вами життя краще і краще. Адже ми в змозі це зробити!
Лідери СПУ активно приймали участь в рекламній компанії з набору
студентів на новий 2010 – 2011 н. р., а саме: розповсюджували рекламні буклети
Нікопольської філії Європейського університету серед міських і районних шкіл
міста, розробили новий відео науково-дослідний проект «Європейський
університет – шлях до лідерства» - автор Шишка Наталія, президент СПУ,
приймали активну участь у всіх проведених Днях відкритих дверей, засіданнях,
форумах.
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Сподіваюся і висловлюю надію, що участь наших лідерів в рекламні
компанії допоможе зробити випускникам шкіл правильний вибір, поступивши в
Нікопольську філію Європейського університету, так як наші лідери – це
обличчя нашого університету. Тож, давайте, вже сьогодні будемо гідно нести
почесне звання – студент Європейського університету!!!
Пропоную визнати роботу студентського парламенту університету
задовільною.
Для більш детального обговорення цього питання запрошую взяти участь
представників студентських парламентів курсів та лідерів центрів самореалізації
студента.
А також висловлюю вдячність нашим незмінним викладачам університету
та адміністрації університету за їхню кропітку співпрацю зі студентами, адже це
ті люди, завдяки яким кожен рік в Нікопольській філії Європейського
університету не схожий на попередній.

Доповідь президента студентського парламенту
університету Усик Тетяни на
VІ загальноуніверситетській студентській конференції
«Підсумки життєдіяльності студентського парламенту
університету за 2010 – 2011 н. р.»
Тема доповіді: «Студентське самоврядування: пошук
ефективних моделей та технологій»
Вже 20 років Європейський університет займає
лідерські позиції в розвитку вищої школи в Україні. Саме
він одним з перших в Україні приєднався до Болонського
процесу і запровадив експеримент кредитно-трансферної
системи навчання. З 1994 року в м. Нікополі було
відкрито
Нікопольську
філію
Європейського
університету і до лав студентства приєдналися
випускники Нікопольських середніх загальноосвітніх
шкіл та шкіл Нікопольського району. Славна історія
життєдіяльності
нашого
університету
відмічена
перемогами і нагородами наших студентів, а також
успішною працею випускників Європейського університету на провідних
підприємствах міста та країни.
Становлення майбутнього фахівця, спеціаліста починається з перших
курсів навчання в університеті. Студентське самоврядування - це практична
школа для тих, хто хоче спробувати себе в ролі адміністратора і керівника
групи, бажає навчитися роботі у команді.
Ефективне студентське самоврядування сприяє гармонійному розвитку і
навчального закладу. Саме завдяки студентському самоврядуванню навчальний
заклад може відчути себе єдиною корпорацією. Розвинуте та активне
студентське самоврядування може стати додатковим фактором, що впливає на
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вибір абітурієнтом навчального закладу, який впевнено гарантує набуття
навичок практичної діяльності й стажування, на брак яких часто нарікають
випускники і роботодавці.
В Нікопольській філії Європейського університету цим питанням
приділяється велика увага. Адже особистісно-зорієнтоване навчання - це
навчання, центром якого є особистість студента, його самобутність,
самоцінність.
Лідер може себе яскраво презентувати в процесі всієї своєї життєдіяльності
в СПУ, але найбільш показовим завжди є кінцевий результат роботи.
Сьогоднішня підсумкова конференція діяльності СПУ є підтвердженням усього
вище сказаного і вона присвячується святкуванню 20-річчя від дня заснування
Європейського університету. Ціль конференції – аналіз виконаної роботи СПУ за
2010 – 2011 н. р., підведення підсумків, по-діловому, об’єктивно і точно
проаналізувати досягнуті результати, побачити свої помилки, визначити
перспективи роботи на 2011 – 2012 н. р., а також нагородження найактивніших і
найініціативніших лідерів.
На протязі 2010 – 2011 н. р. студенти парламенту виконали майже усі
рішення V студентської конференції 2010 р., а саме:
1. Провели вибори в СПК і СПУ в 2010 – 2011 н. р.
2. Організували і провели благодійну акцію для онкохворих дітей.
3. Продовжили співпрацю студентів з «Центром абітурієнтів» в активній
рекламній компанії по набору студентів на новий 2011 – 2012 н. р.
4. Підтримали організацію проектів «Центру самореалізації студента».
5. Продовжили активну творчу роботу студентів у науковому товаристві
«Ерудит» і провели V чемпіонат інтелектуальних ігор для ерудитів «Що? Де?
Коли?».
6. Започаткували загальноуніверситетський конкурс «Студент року –
2010», який був присвячений до Міжнародного Дня студента.
7. Провели профілактичні заходи серед студентів щодо попередження
паління та інших шкідливих звичок.
8. Взяли участь в міському конкурсі наукових робіт, організували і провели
«Екологічний форум присвячений 25-річчю Чорнобильської трагедії», науковопрактичну конференцію «Європейські читання», присвячену Дню Європи.
9. До виконаних рішень V конференції можна віднести і виконані заходи,
присвячені святкуванню 20-річчю Європейського університету: медіа-проекти,
благодійні акції, культурно-мистецькі заходи та Дні відкритих дверей для
абітурієнтів.
Студентський парламент університету на протязі цього навчального року
працював задовільно. Усі лідери парламенту намагалися виконувати свою
роботу якісно та ефективно. Ефективність роботи студентських лідерів можна
оцінити задовільно, але в деяких ситуаціях не завжди досить ефективно. Це
характеризується змінами деяких лідерів СПУ і недостатньою мотивацією
лідерської діяльності або відсутністю у лідерів організаторських навичок.
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Та незважаючи на ці обставини план діяльності СПУ на 2010 – 2011 н. р.
було виконано. Із запланованих 9 засідань СПУ було проведено 8, де
обговорювалися різні питання, які стосувалися роботи над покращенням
життєдіяльності студентів нашої філії. У вересні 2010 року були проведені
вибори до складу студентських парламентів 1-5 курсів і студентського
парламенту університету. Саме на цих лідерів студенти нашої філії покладали
великі надії, коли віддавали свої голоси за них на виборах. І, на мою думку, вони
виправдали ваші сподівання.
Хочеться відмітити роботу Козюри А., Ухватова О., Бутенко І., Солоніної
В., Ляпоти В., Чорного О., Швайки М., Шеченко С., Савшичиної І., Бражник А.,
Корогодської А., Сухенко Є. Плідно і успішно працювали президенти СПК, а
саме: Золотухін Д., Ільчук Б., Драй С., Шишка Н., Савчишина І., Барановська Н.,
Мажара О., Козюра А.
Лідери студентського самоврядування нашої філії активно співпрацювали
з лідерами філій Європейського університету і приймали активну участь у
Всеукраїнських студентських конференціях. Традиційно в цьому році проходив
Всеукраїнський теоретично-практичний семінар «Можливості і проблеми
розвитку інновацій студентського самоврядування» у високогірній туристичній
базі «Едельвейс» Європейського університету, який об’єднав для навчання голів
студентських рад Європейського університету та інших ВНЗ України. Лідери
навчаються основам студентського самоврядування: лідерству, взаємодії з
адміністрацією, комунікації, плануванню діяльності органів студентського
самоврядування.
Також, лідери нашого парламенту, а саме Усик Т., Козюра А., Бражник А.,
Ухватов О. представляють інтереси студентів Нікопольської філії Європейського
університету в студентській координаційній раді м. Нікополь, на яких вони
обговорювали цікаві проекти, які допоможуть зробити навчання і творче життя
наших студентів більш цікавим різноманітним.
Ще одним підтвердженням того, що студентське самоврядування виховує
в нас майбутніх спеціалістів і якісних кадрів, було проведення засідання
круглого столу на тему «Імідж випускника Європейського університету» і
бізнес-тренінг на тему «Лідерство». На цих заходах студенти обговорювали
переваги обраної ними професії і перспективи на майбутнє. З доповідями
виступали почесні гості – спеціалісти різноманітних підрозділів.
Лідери СПУ активно приймали участь в рекламній компанії з набору
студентів на новий 2011 – 2012 н. р., а саме: розповсюджували рекламні буклети
Нікопольської філії Європейського університету серед міських шкіл, розробили
та приймали активну участь у всіх проведених Днях відкритих дверей,
засіданнях, форумах.
Наші студенти – це люди, які завжди в гарному настрої, з неймовірними
ідеями, креативним поглядом на життя. Вони ніколи не зупиняються на
досягнутому і не можуть займатися чимось одним. Підтвердженням цього є
участь наших студентів у міських і всеукраїнських конкурсах. А перемоги в цих
конкурсах ми щиро присвячуємо святкуванню 20-річчя Європейського
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університету. Так, Ухватов О. продемонстрував високий рівень наукових знань
у міському конкурсі наукових робіт, де гідно виступив зі своєю доповіддю і
отримав в нагороду туристичну поїздку до Венгрії та Австрії.. Золотухін Д. гідно
представив Нікопольську філію Європейського університету на таких конкурсах
як «Конкурс читців-декламаторів творчості Т. Г. Шевченка» (м. Нікополь) та в
ХI Всеукраїнському фестивалі студентської творчості «Весняна хвиля» (м. Київ),
де за свої творчі виступи був нагороджений почесними грамотами. Команда
«Best Boys», прийняла участь у міському чемпіонаті інтелектуальних ігор для
ерудитів «Що? Де? Коли?» і посіла ІІІ місце.
За результатами І загальноуніверситетського конкурсу «Студент року –
2010» було обрано представників на міський конкурс «Студент року – 2010», які
гідно представили Нікопольську філію Європейського університету. Цими
студентами були: в номінації «Ерудит» - Бражник А., «Науковець» - Ухватов О.,
«Староста» - Усик Т., «Вокал» - Дяченко О., «Хореографія» - Ляпота В., «Лідер»
- Шишка Н. А в номінації «Спортсмен» і найвищій номінації «Студент року»
студенти нашої філії, а саме Малий І. і Шишка Н. відповідно, отримали
перемогу, тим самим підвищивши імідж і статус Європейського університету в
м. Нікополь.
В цьому році студенти Нікопольській філії Європейського університету
активно займалися громадською роботою. Співпраця студентів нашої філії з
лідерами громадських організацій, проведення різноманітних зустрічей і
конференцій навчили нас у тісній співпраці дбати про рідне місто і міську
громаду, бути активними у реалізації громадських прав і обов’язків.
Для підвищення мотивації роботи менеджерів академічних груп 1-3 курсів,
а також для аналізу їх роботи, був проведений загальноуніверситетський конкурс
менеджерів академічних груп «Лідер і лідерство», в результаті якого були
визначені переможці, тобто менеджери, робота яких є прикладом. Згідно з
результатами цього конкурсу І місце розділили студентки 1 курсу Воєводіна А. і
студентка 2 курсу Усик Т., на ІІ місці – Швайка М., Макаров І. (3 курс), ІІІ місце
– Сухенко Є. (3 курс), Палець В. (2 курс БК), ІV місце – Махінько І. (1 курс), V
місце – Олійник М. (1 курс БК), VІ місце – Лебедєв М. (3 курс БК).
В травні пройшли звітні збори студентський парламентів 1-3 курсів, на
яких оцінювалася ефективність діяльності СПК, за підсумками яких були
розподілені місця між студентськими парламентами курсів: 1 місце – 1 курс
(рейтинг – 4,5 балів), 2 місце – 3 курс (рейтинг 4,4 балів), 3 місце – 3 курс БК
(рейтинг – 4,1 балів), 4 місце – 2 курс (рейтинг 4 бали), 5 місце – 2 курс БК
(рейтинг 3,3 бали), 6 місце – 1 курс БК (рейтинг 2,5 бали).
Для того щоб оцінити ефективність роботи президентів студентського
парламенту університету, визначити здобутки, перемоги і невдачі наших лідерів
під час їхнього керівництва відбудеться випуск збірнику матеріалів
студентського самоврядування «Вибори лідерів СПУ», присвяченого 20-річчю
Європейського університету.
Таким чином, проведена робота студентського парламенту університету
свідчить про високий потенціал лідерських здібностей наших студентів,
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реалізовані наукові, творчі та мистецькі здібності студентів, а значні перемоги на
студентському та науковому олімпах високо підносять звання «Студент
Європейського університету». Ми прагнемо в 2011 – 2012 н. р. продовжити
славні традиції студентського самоврядування в нашому університеті і гідно
зустріти значними перемогами і досягненнями визначну дату – 20-річчя
створення Європейського університету.
Студентський парламент університету і вся студентська спільнота
висловлюють вдячність нашим талановитим і творчим викладачам університету
та адміністрації університету, і особисто директору Шахматовій Тамарі
Володимирівні за кропітку співпрацю зі студентами, підтримку і допомогу в
навчанні і розвитку особистості.
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Додаток 1
ПЛАН
проведення студентських виборів на посаду
президента студентського парламенту університету
в 2010-2011 н. р.
1. Сформувати склад виборчої комісії і лічильної комісії у кількості по 3 члени
комісії (голова, заступник голови та секретар комісії) - до 10.09.2010 р.
Відповідальний: президент СПУ
2. Затвердити склад комісій на засіданні СПУ - до 10.09.2010 р.
Відповідальний: президент СПУ
3. Провести висунення кандидатур на посаду президента СПУ з числа
студентів 1-3 курсів як за поданням студентських парламентів 1-5 курсів (на зборах
курсів), так і само висування - до 10.09.2010 р.
Відповідальний: президенти СП 1-5 курсів
4. Заявки з визначеними кандидатами на посаду президента СПУ подати у
виборчу комісію - до 10.09.2010 р.
Відповідальний: президенти СП 1-5 курсів
5. Провести реєстрацію кандидатів на посаду президента СПУ у виборчій
комісії за поданням наступних документів від кандидатів:
- заява кандидата на участь у виборах на посаду президента СПУ (Форма
№1),
- виборча програма кандидата на посаду президента СПУ (Форма №2),
- клопотання-характеристика від СПК або довірених осіб (Форма №3).
6. Ознайомити виборців, студентів 1-5 курсів університету і Бізнес-коледжу, з
виборчими програмами кандидатів на посаду президента СПУ через засоби масової
інформації: рекламні проспекти (виготовлені самими кандидатами) і розміщення
програм на стенді інформації „Студентське життя" - до 14.09.2010 p.
Відповідальний: голова виборчої комісії
7. Підготувати наступну документацію для роботи виборчої та лічильної
комісій:
- Форму протоколу засідання лічильної комісії СПУ
- Форму протоколу засідання виборчої комісії СПУ - до 13.09.2010 р.
Відповідальний: голови виборчої і лічильної комісій
8. Провести прес-конференцію з кандидатами на посаду президента
СПУ і вибори президента СПУ на 2010 - 2011 н. р. 15 вересня 2010 р. о 11.50
год. аудиторія №22.
Відповідальний: голова виборчої комісії і відділ ВР
9. Провести підрахунок голосів виборців і оформлення виборчої
документації. 15 вересня 2010р. о 12.20 год.
Відповідальний: голова лічильної комісії і відділ ВР
10. Провести інавгурацію президента СПУ на 2010 - 2011 н. р.
і
оголосити склад нового студентського парламенту університету на 2010 2011 н. р. 15 вересня 2010 р. об 12.20 год ауд. №22
Відповідальний: голова виборчої комісії і відділ з ВР
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Додаток 2
Форма № 1
Голові виборчої комісії СПУ
Нікопольської філії
ПВНЗ « Європейський університет»
___________________________
ПІБ
___________________________
ПІБ
студент__
_____ курсу,
кандидата на посаду президента
СПУ
заява.
Прошу дозволити взяти участь в студентських виборах на посаду
президента СПУ в 2010-2011 н. р. за поданням студентського парламенту _____
курсу ( або за поданням самовисунення).
Виборча програма кандидата і клопотання-характеристика додаються.
Дата

Підпис
Форма №2
ВИБОРЧА ПРОГРАМА
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010-2011 н. р.
_______________________________
ПІБ
студента ________курсу

ПЛАН-ТЕЗІСИ
1. Законодавчо-правова база діяльності СПУ і дотримання студентами
правових положень і вимог життєдіяльності університету.
2. Інновації в науково-дослідницькій діяльності студентів (наукове
товариство «Ерудит»).
3. Організація культурно-мистецьких заходів в університеті (центр
«Дозвілля»)
4. Участь студентів в спортивно-оздоровчих і туристичних заходах (Центр
«Олімп»)
5. Удосконалення видавницької діяльності студентів в медіа-центрі
«Еталон».
6. Впровадження нових засобів громадської діяльності в центрі «Діалог».
7. Удосконалення життєдіяльності студентського самоврядування в
університеті (нові проекти).
Дата

Підпис
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Форма № 3
КЛОПОТАННЯ-ХАРАКТЕРИСТИКА
кандидата на посаду президента СПУ
в 2010-2011 н. р.
________________________________
ПІБ
студента ___________курсу
План
Студентський парламент
____ курсу (або Довірені особи
_____________________________________________________________________)
ПІБ, курс
дають клопотання-характеристику кандидату на посаду президента СПУ в
2010-2011н. р. ______________________________, студента __________курсу
ПІБ
в тому, що він (вона) має:
1. Рівень навчально-освітньої компетентності і рейтинговий показник
знань.
2.Участь в науково-дослідницькій діяльності курсу і університету.
3. Участь в студентському самоврядуванні курсу і університету.
4. Участь в культурно-мистецькій діяльності курсу і університету.
5. Участь в спортивно-оздоровчій діяльності курсу і університету.
6. Участь у видавницькій діяльності курсу і університету.
7. Ділові, лідерські і особисті якості кандидата.
8. Рівень культури спілкування і відносин у викладацько-студентському
колективі.
9. Рекомендація кандидату на посаду президента СПУ.
Дата

Підписи
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Додаток 3
ПВНЗ «Європейський університет»
Нікопольська філія

Гімн
Європейськогоунівepcumemy
Муз. I. Д. Поклада, Bipшi 3.1. Тимошенко, першого проректора унтерситету
Освіті - гімн! Вона у Bcix країнах
Освітлює людину, її шлях,
Не дасть упасти низько на коліна,
Навчить злітати високо, як птах.
Приспів:
Славимо! Славимо!
Славимо освіту,
Як символ часу,
Як людини злет.
Славимо! Славимо!
Славимо освіту,
Наш Європейський університет!
Передамо від батька i до сина
Знання, що обіймають цілий світ.
Навчімо дбати про свою родину
I свято берегти весь людський рід.
Приспів:
Студентам випала щаслива доля Бог освятив їх водами Дніпра.
З'єднав Рушник Добра, Любові й Волі
В родину Європейську їx зібрав.
Приспів:

СВІДОЦТВО
ПРЕЗИДЕНТА СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
НІКОПОЛЬСЬКОЇ ФІЛІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

Нікополь, 2010 р.

Урочиста обіцянка президента

ПВНЗ «Європейський університет»
Нікопольська філія
СВІДОЦТВО
ПІБ студента

студентського парламенту
Нікопольської філії Європейського
Університету

Я,

президент

____________________________ ,

студентського
парламенту
уро чис то

університету
об іця ю

гі дно

навчального

2010-2011
не сти

поче сн е

року,

зва ння

президента студентського парламенту Нікопольської філії
Європейського
демократичні

університету
засади

в

і

студентки _____курсу
групи __________
спеціальність
«________________________________________________»
Нікопольської філії
Європейського університету
2010-2011 н. р.
вручається на честь обрання президентом студентського

утверджувати

життєдіяльності

парламенту Нікопольської філії

студентського парламенту університету, завжди мати
ініціативу і активну життєву позицію, проявляти
творчість і відданість у розбудові

студентського

самоврядування, зберігати і вдосконалювати європейські

Європейського університету в 2010 -2011 н. р.
в день інавгурації президента СПУ

ціннісні орієнтації студентства на честь викладачів і

15 вересня 2010 р.

студентів Нікопольської філії Європейського університету
і Української держави.

Директор

________________
дата

______________________
підпис

Т.В. Шахматова

Президент СПУ

Н.Шишка
2010-2011 н. р.
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