
2 НОВОСІЛЛЯ
fedphi ond`prmnj dn dm“ qŠrdemŠ`
#LOVE_rdor

jp`yP g jp`yhu!
jp`y` jPlm`Š` crpŠnfhŠjr

bPd qŠrdemŠ` dn lep` $ ndhm jpnj
mnbnpP)mhi bncmhj

nap`mn mnbncn 
cnknbr qŠrdp`dh!

gbepmemm“ cnknbh qŠrdp`dh rdor dn qŠrdemŠPb! 

x`mnbme qŠrdemŠqŠbn!
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Керуючись Положенням про сту-
дентське самоврядування та на 
виконання ст. 40 Закону України 
«Про вищу освіту» в Уманському дер-
жавному педагогічному університеті 
імені Пала Тичини відбулись вибори 
голови студентської ради.
Центральна виборча комісія Сту-

дентської ради забезпечила прове-
дення прямих таємних виборів та 
здійснювала підрахунок голосувань 
на 12-ти виборчих дільницях. У 
голосуванні взяли участь 82 % сту-
дентівуніверситету.
Рішенням ЦВК головою студентсь-

кої ради університету обрано Чупіну 
Катерину – студентку 4 курсу фа-
культету соціальної та психологічної 
освіти.
Голоси студентів розподілилися 

таким чином:
«ЗА» – 86,1%,
«ПРОТИ» – 9,65%.
Вітаємо з обранням! Бажаємо 

мобільної та злагодженої роботи 
у команді однодумців!

Шановне студентство! Дорогі друзі!
Дякую усім, хто віддав за мене свої голоси,за підтримку та 

високу довіру!
Маю намір втілити в життя усі пункти своєї передвиборчої про-

грами. Працювати відкрито та ефективно. Сподіваюсь на злагод-
жену роботу мобільної команди!

Період студентства не випад-
ково називають найкращим у 
житті. Він не обмежується пара-
ми, однокурсниками і гуртожит-
ком. Це щось набагато більше. 
Цілий світ, який допомагає ви-
плекати особистість. Завдяки ро-
кам, проведеними в Університеті, 
кожен має нагоду стати тим, ким 
він завжди мріяв, займатися тим, 
до чого найбільше лежить душа, 
навіть, якщо йдеться не про за-
няття на обраному факультеті.

Також обов’язковою для ро-
боти студентської ради вважаю 
систему «відчинених дверей» - 
щоб кожен студент у будь-який 
час міг прийти до нас із власни-
ми проблемами і пропозиціями. Головне – будьте активними, не 
чекайте що хтось зробить для вас ваше життя кращим! Адже всі 
ми – одна команда!

Щиро Ваша Катерина Чупіна

Вітаю Вас із демократичним обранням голови студради Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини!

Ці вибори продемонстрували високу громадську свідомість нашої 
студентської молоді, згуртованість, відповідальність, лідерську мобіль-
ність.

Впевнений, що новообраний склад студентського самоврядування 
університету та його лідер будуть ефективно брати участь в управлін-
ні нашим навчальним закладом, сприятимуть дотриманню прав та інте-
ресів студентів, гідно презентуватимуть Уманський державний педагогіч-
ний університет на державному та міжнародному рівнях.

Ви – наша управлінська еліта, духовне поле нашої нації.
Бажаю вам плідної та мобільної роботи на благо студентської гро-

мади нашого університету. Будьте патріотами рідного краю і рідної Аль-
ма Матер.

Щиро Ваш, ректор 
Олександр БЕЗЛЮДНИЙ
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Студенти УДПУ, що склада-
ють більшість активу «Академії 
молодіжно голідера» з наго-
ди святкування Дня студента, 
спробували себе в якості мера 
міста… Як це відчути себе від-
повідальним за інфраструкту-

ру великого міста, роботу всіх 
структур і підрозділів, знати 
сильні і слабкі ланки, зуміти пе-
реконати, слухати людей і що 
головне – повести за собою.  
Молодь мала можливість поба-
чити всю роботу міської влади 
зсередини, та дізнатись в яких 
напрямках розвивається місто.

Робочий день у студентів, 
так як і в мера, розпочався з пе-

bPd qŠrdemŠ` dn lep` $ ndhm jpnj

qŠrdemŠPb rdor m`b)`kh 
arŠh kPdep`lh

l`cP“ 
oepedmnbnpP))“

ревірки підприємств та об’єктів 
на яких зараз триває активна 
робота. Молоді люди побачи-
ли, як функціо-
нує нова сорту-
вальна лінія, 
яка згодом має 
перерости у 
потужний сміт-
тєпереробний 
завод, де в 
Умані будують-
ся нові дороги, 
чому місто так 
довго бореться 
з проблемою 
водопостачання. Та найбіль-
ше студентів вразила новина 
про будівництво нової ТЕЦ, що 
дасть змогу частині міста пере-
йти на альтернативне опален-
ня.

«Тоді коли газ стає для 
українців розкішшю, ідея пере-
йти на альтернативне опален-
ня чи не найкращий вихід для 
гаманців уманчан. Непогано 

було б також почати використо-
вувати енергію сонця та вітру, 
можливо тоді, нам вдалося б 

повністю відмовитись від газу» 
– ділиться своїми ідеями по ро-
звитку міста Дарина Рябоконь.

«Студентська молодь – 
це надія і перспектива Умані. Я 
сподіваюсь на вашу ініціативу і 
велике бажання змінити наше 
місто на краще», – зазначив 
Олександр Цебрій на завер-
шення зустрічі з студентами.

Як створити власний проект, знайти команду одно-
думців та втілити ідею в життя?

Допомогла студентству розібратись в тонкощах пси-
хології викладач факультету соціальної та психологічної 
освіти Мар’яна Горенко. Під час тренінгу учасники біль-
ше дізнались одне про одного, побували у ролі «Юлія 
Цезаря», зрозуміли: коли тебе підтримують однодумці 
– зможеш здійснити багато. Тепер у планах студентів 
УДПУ з’явились нові ідеї та проекти, які вони втілювати-
муть у нашому університеті.

Атмосфера перед новоріччя кружляла у повітрі під час прове-
дення святкового вогнику адміністрації і студентської ради універси-
тету, який відбувся у кафе «Золота фортуна». Св.Миколай зі своїми 
помічниками завітав до нас і новорічна казка для дорослих відбулась! 
Блакитний вогник – один з головних елементів особливої новорічної 
атмосфери. На кожного, хто завітав на вогник, чекала цікава розва-
жальна програма - конкурси, новорічні пісні, пророцтва від св.Мико-
лая на 2017 рік, і звісно ж, гарний настрій. Це булла справжня казка 
для дорослих, без якої не можливе свято. Вона є частиною магії Но-
вого року, можливістю повернутися у дитинство. А унікальність цієї 
казки полягала в тому, що викладачі разом зі студентами змагались 
в конкурсах, співали пісень, і теж як діти, раділи подарункам та були 
активними у конкурсах. У святковій програмі, як у дзеркалі, відбилося 
те, у що вірять люди, і те, про що вони мріють. Магія Нового року 
живить наївну віру в дива – у те, що бажання, загадані в новорічну 
ніч, обов’язково збудуться. Вірте у дива – вони трапляються! Вірте в 
добро і мир! І хай буде так!:)
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qŠrdp`d` qb“ŠjrJ mnbnqPkk“ $ 
yedphi d`prmnj dn dm“ qŠrdemŠ`!

17 листопада відбулась ще 
одна важлива подія в житті універ-
ситету – відкриття сучасного офісу 
для роботи студентської ради.
На урочистий захід завітали 

ректор вишу, професор Олександр 
Безлюдний, голова профспілко-
вого комітету, доцент Валентин 
Хитрук, проректор з науково-пе-
дагогічної роботи Наталія Рев-
нюк, проректор з економічних та 
господарських питань Станіслав 
Марков, декани факультетів, пред-

#LOVE_rdor

ставники структурних підрозділів 
та студентський актив.
Під час вітального слова ректор 

Олександр Безлюдний побажав 
оновленій студраді активності, 
дієвості, успішної реалізації планів 
і задумів, а також запевнив, що ад-
міністрація університету всебічно 
підтримує ініціативи молоді в ре-
алізації завдань 
студентського 
самоврядуван-
ня і надалі буде 
всебічно сприяти 
його розвитку та 
удосконаленню. 
Олександр Іва-
нович висловив 
слова  подяки 
усім, хто долу-
чився  до  об -
лаштування сту-
дентської кімна-
ти: працівникам 
адміністративно-господарської 
частини на чолі із проректором 
Станіславом Марковим, профкому 
університету на чолі із головою Ва-
лентином Хитруком, факультетам 
і деканам, які, в свою чергу, також 
долучилися до вітань і вручили 

студентській раді цінні подарунки.
Голова студентського са-

моврядування Катерина Чупіна 
від імені студентського активу 
подякувала Олександру Івановичу 
та усім, хто долучився до відкрит-
тя офісу, за те, що в університеті 
докладають максимум зусиль 
для забезпечення якісної роботи 

студради.
Тож сподіваємось, що вново-

му сучасному офісі студентській 
раді дійсно працюватиметься  
комфортно, легко та з натхненням!

Студентський портал

Як люблять студенти свій 
університет? Щоб дізнатись про це, 
студентська рада Уманського дер-
жавного педагогічного університету 
імені Павла Тичини з 1 по 16 листо-

пада провела флешмоб Love УДПУ.
Для участі у флешмобі потріб-

но було зробити фото/селфі в 
університеті чи на його території 
та розмістити його одночасно на 
своїй сторінці у соцмережах групи 
Студлайф, Фейсбук та Інстаграм з 
хештегом #Love_УДПУ і набрати як 

найбільше вподобайок.
На кожному сайті було визначе-

но переможця: 3 сай-
ти – 3 призи! У день 
студентського свята 
назвали прізвища 
студентів, чиї фото 
набрали найбільшу 
кількість вподобай-
ок.

Переможці флеш-
мобу з хештегом 
#Love_УДПУ, що 
набрали найбільшу 
кількість вподобайок 
в соцмережах Фейс-
бук, Інстаграм та в 

групі «СтудLife» на урочистостях з 
нагоди Дня студента отримали по-
дарунковий сертифікат на вечерю в 
ресторані «Пан Кабан» на суму 300 
грн від проректора з науково-педа-
гогічної роботи, кандидата педаго-
гічних наук, доцента Ревнюк Наталії 
Іванівни.

Вітаємо переможців:
Переможець конкурсу в групі 

«Студлайф» – Шелудченко Катери-
на Олегівна - студентку  інституту 
економіки та бізнес-освіти ІІ курсу, 
3 групи.

Переможець в Інстаграмі – Кре-
менюк Євгеній Петрович

Студентка інституту економіки 
та бізнес-освіти І курсу, 14 групи.

Переможець конкурсу у соцме-

режі Фейсбук – Майстренко Ва-
лентин  Олександрович – студент 
факультету фізики, математики та 
інформатики, ІІ курсу, 23 групи.

Студентський портал
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bhgm`)emn oepelnf0Pb jnmjrpqr m`
jp`yr jPlm`Šr b crpŠnfhŠj`u rdor

jp`yP g jp`yhu!
З нагоди Міжнародного дня студента в Уманській 

міській раді відбулися урочистості за участю представ-
ників студентських рад навчальних закладів Умані. Із 
вітальним словом до присутніх звернувся міський голова 
Олександр Цебрій, який підкреслив, що Умань – місто мо-
лодіжне, адже тут навчається 
18 тисяч студентів. Вітаючи 
студентську молодь зі свя-
том, мер міста Умань поба-
жав юнакам і дівчатам бути 
активними, ініціативними, 
прагнути до саморозвитку та 
самовдосконалення.

Під час урочистостей 
найкращі студенти міста бу-
ливідзначені почесними на-
городами.

Подяками Управління у справах сім`ї, молоді та спор-
ту Черкаської обласної державної адміністрації відзначені: 
член студентської ради УДПУ, голова волонтерського сек-
тору, студентка історичного факультету Мирослава Стець-
ко за активну участь у громадському житті університету, 
міста, відданість гуманістичним ідеалам на шляху само-
ствердження молодої людини, розвиток волонтерського 
руху; а також студент факультету фізики, математики та 
інформатики, переможець Міжнародного бліц-конкурсу 
з веб-дизайну та комп’ютерної графіки в номінації «Кра-
ща програмна реалізація» Микола Кравченко за творчий 
підхід та креативне мислення, активну участь у науковій 
діяльності та з нагоди Міжнародного Дня студента.

Подякою міського голови за активну участь у громад-

ському житті міста і регіону, ініціативність, креативність 
та мобільність, молодіжний творчий потенціал нагород-
жена студентська рада нашого університету. Почесну 
нагороду одержала новообрана голова студентського са-
моврядування УДПУ Катерина Чупіна.

За активну участь у 
громадському житті універ-
ситету і міста, розвиток сту-
дентського самоврядування 
та з нагоди Міжнародного 
Дня студента Подякою місь-
кого голови відзначена голо-
ва студентської ради нашого 
університету в 2015-2016 на-
вчальному році, відмінниця 
навчання, переможець Всеу-
країнської олімпіади з фізич-

ного виховання Євгенія Бородай.
Від імені всього студентства міста Умань Євгенія 

висловила слова щирої вдячності міському голові, відділу 
у справах сім`ї та молоді Уманської міської ради за всебіч-
ну підтримку молодіжних ініціатив, активну підтримку та 
сприяння, за спільні проекти, які разом втілювали в життя. 

Євгенія Бородай також принагідно зазначила, що 
цього річ до баготочисельної уманської студентської гро-
мади приєдналися студенти з Туркменістану, Китаю, Уз-
бекістану, Камеруна, Танзанії. 

Приємним подарунком до Міжнародного дня сту-
дента для всіх присутніх стала пісня «Дівана» у виконан-
ні туркменських студентів УДПУ Вепи Джораєва і Тахіра
Шукурова.

Під час урочистостей з нагоди Міжнародного дня 
студента, що проходили 17 листопада в актовій залі 
Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, відбулось нагородження пере-
можців конкурсу на кращу кімнату в гуртожитку.

За рішен-
ням оргкомітету 
переможцями 
огляду визначе-
но кімнату 

№ 384 гур-
тожитку № 1, 
в якій прожи-
вають студен-

ти факультету професійної та технологічної освіти 
Олександр Лящук, Сергій Літвін, Іван Сомик. На-
городу вручив ректор університету, професор Олек-
сандр Безлюдний.

За рішенням профспілкової організації кращими 
визначено дві кімнати: № 308 та №206 гуртожитку № 
2, в якій проживають студенти факультету дошкільної 
та спеціальної освіти Тетяна Рогозянська, Дар’я Ми-

хайлецька, Віра Обух, Наталія Щитинська (кім.308) 
та студенти факультету соціальної та психологічної 
освіти Катерина Чупіна, Анна Валінкевич, Марина 
Степура, Альвіна Полушина (кім. № 206). Подарун-
ки від профспілкового комітету УДПУ переможцям 
вручив голова первинної профспілкової організації, 
кандидат педагогічних наук Валентин Хитрук.

Нагадаємо, що відповідно до Положення кон-
курс проходив 
впродовж 6 - 16 
листопада у два 
етапи: перший 
етап передба-
чав визначення 
кращої кімнати 
в гуртожитку 
на кожному з 
факультетів та 
інституті; другий етап – визначення кращої кімнати в 
гуртожитку серед запропонованих факультетами.

Організатором конкурсу виступила студентська 
рада університету.


