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АНОНС:  

1. Визначили кращих 

студентів нашого міста. 

Європейський універси-

тет знову перший! -  

стор. 2. 

 

2. Формування професій-

ного іміджу студентів 

Європейського універси-

тету — стор. 3.  

 

3. Інформаційна робота в 

діяльності органів студе-

нтського самоврядуван-

н я  т а  ц е н т р у 

―Абітурієнт‖ - стор. 4.  

 

4. Літературна вітальна 

―Чарівна країна любові‖ 

- стор. 5.  

 

5. VIVAT, спеціалісти — 

2013! — стор. 7-8.  

 

6. Інформує центр зв'яз-

ків з громадськістю СПУ 

―Діалог‖ - стор. 9.  

 

7. Реклама, оголошення, 

анонси — стор. 9.            

КОНКУРС ―СТУДЕНТ РОКУ-2012”    

Нарешті відбувся довгоочікуваний для усіх студентів  

міський конкурс ―Студент року — 2012”. 13 лютого 2013 року в  

головній концертній залі міста — Культурно-дозвільному центрі 

відбувся фінал міського конкурсу ―Студент року‖.  

В цей день зібралися кращі студенти, які не тільки користуються 

наданими можливостями, а й самі виходять з ініціативами і різнома-

нітними проектами, які допомагають зробити наше місто і життя в 

ньому кращим. Це ті студенти, які поєднують навчання, творчість, 

спорт та громадську діяльність.  

І вони не замислюють над тим, чи вистачить їм на все це часу.  

Вони просто роблять те, що їм подобається і ніколи не зупиняються 

на досягнутому.  

 

Для Нікопольської філії ПВНЗ ―Європейський університет‖  

13 січня 2013 року запам'ятається на довго.  

Адже в цей день він знову опинився на п'єдесталі переможців.  

Головний приз в найвищій номінації ―Студент року — 2012”  

отримала студентка 4 курсу Усик Тетяна.   

Усі переможці отримали сертифікати на літній відпочинок  

в Болгарію від міської влади.            



Щиро вітаємо Усик Тетяну, студентку 4 курсу,  

з перемогою в міському конкурсі  

«Студент року – 2012»  

в номінації ―Студент року‖! 
 

Тетяна учасниця науково-

практичних семінарів та  

конференцій, член  

команди “Що? Де? Коли?”,  

переможець олімпіад 

“Планування і організація  

діяльності підприємств” та 

“Державне та регіональне  

управління”, головний редактор  

студентської газети “Імідж”,  

член громадської організації 

“Молоді регіони”,  учасниця  

міських благодійних  акцій.    

 
 

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ: 

в номінації «Лідер» -  

Воєводіну Ганну, 3 курс; 

в номінації «Ерудит» -  

Білана Родіона, 3 курс; 

в номінації «Спортсмен» -         

 Карповича Максима, 2 курс. 
 

Адміністрація, професорсько-викладацький склад і  

студентський парламент університету бажає всім  

учасникам цьогорічного конкурсу реалізовувати свої  

здібності у майбутньому, не зупинятися на                        

досягнутому, подальших творчих звершень та нових перемог!   

КОНКУРС ―СТУДЕНТ РОКУ-2012”    

Стор. 2  № 3 — 2013 



 

Що необхідно 

передбачити та як не 

схибити під час вибору 

майбутнього фаху –  з 

професійними порада-

ми для студентів 1 

курсу та 2 курсу Бізнес

-коледжу виступила 

директор Нікопольсь-

кої філії ПВНЗ 

―Європейський універ-

ситет‖ Шахматова 

Тамара Володимирів-

на. Вона закликала 

студентів користувати-

ся можливістю, яку 

вони сьогодні отримали 

— навчатися у рідному 

місці і реалізовувати 

себе з різних сторін. 

Концепція ПВНЗ ―Європейський університет‖ ставить 

собі за мету вихова-

ти особистість з ши-

роким світоглядом, 

зробити з неї теоре-

тичного фахівця, 

який набуде навичок 

саме професійного 

мислення і знання в 

загальних питаннях, 

а ось вже вузьку 

спеціалізацію, коли 

знання переходять в 

навики і уміння, 

студент отримає на виро-

бничій практиці. Хоча 

вже і під час навчання в 

університеті студенти 

мають можливість практично реалізовувати свої знання, 

під час реалізації різнома-

нітних творчих і бізнес-

проектів, а також за раху-

нок участі в студентсько-

му самоврядуванні. Тама-

ра Володимирівна закли-

кала студентів після закін-

чення університету обов'я-

зково професійно зроста-

ти, побажала знайти гідне 

місце роботи і успішної 

кар'єри. Таких висот мож-

на досягти, якщо ви дійсно 

цього хочете і не зупиняє-

тесь, якщо на вашому шля-

ху зустрілися труднощі.  

    Для того, щоб студентс-

тво не стояло осторонь проблем підготовки до майбут-

ньої професійної діяльності і вже сьогодні мали певні 

уя- влення про свою майбут- ню професію, дана 

конференція була проведена після першої сесії першоку-

рсників.  В цей момент вони по-справжньому зрозуміли, 

чим відрізняється Студе-

нтська держава від школи. 

Тут живуть дорослі, само-

стійні та незалежні грома-

дяни. Ними більше ніхто 

не опікується і робити за 

них ніхто нічого не буде. 

Тому вже сьогодні необ-

хідно розставити усі пріо-

ритети і не проґавити 

шанс отримати вищу осві-

ту.  

    Сьогоднішні першокур-

сники — це студенти з 

різними амбіціями, знан-

нями і своїм розумінням 

світу, але зрозуміти що школа давно закінчилася, змо-

жуть далеко не всі, одні зрозуміють це одразу, інші — 

лише в кінці свого навчання.  

    Навчаючись півроку в Ніко-

польській філії у студентів-

першокурсників вже склалися 

певні уявлення про свої майбу-

тні професії. Тому в своїх до-

повідях Дубовик А., Ковальов 

В. та Гайдадим М. показали, 

якими знаннями та навичками 

повинен володіти успішний 

студент-випускник. Крім того, 

вони розповіли, ким вони хо-

чуть стати і що для цього вони 

вже зробили, і що ще збираються зробити.  

    Наприкінці зустрічі студентам було запропоновано 

пройти анкетування за професійним направленням та 

мотивами вибору професії. Більшість з них зрозуміли, 

що можливо вони ще не зовсім готові для освоєння тих 

спеціальностей, за якими навчаються зараз. Але вони 

точно впевнені, що в них усе попереду і не виключають 

можливості отримання суміжної або другої освіти. Що ж 

бажаємо вам успіхів у ваших починаннях.   

      Ця зустріч справила різне враження на всіх присут-

ніх першокурсників. Але вони зрозуміли,  що  студентом  

бути нелегко, але 

цей шлях стане лег-

шим, якщо по ньому 

рухатися з цікавістю, 

бажанням і цілеспря-

мованістю. Тоді ми 

зможемо довести, 

що гідні називатися  

СТУДЕНТАМИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ.  
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Шахматова Т.В.  

директор  

Нікопольської філії  

ПВНЗ ―Європейський  

університет‖   
Ковальов В., 1 к.  

Дубовик А., 2 к.  

Гайдадим М., 1 к.  



       PR - реклама іміджу студентів Європейського універ-
ситету - це одне із головних завдань паблік рілейшнз СПУ. 

Цього року професорсько-викладацький колектив та ліде-

ри СПУ активно приймали участь в рекламній компанії з 
набору студентів на новий 2013-2014 н.р. та співпрацюва-

ли з центром ―Абітурієнт‖.  Програма проведення передба-

чала показ фото-презентації, яка ознайомила абітурієнтів з 
діяльністю навчального закладу.   

       Сьогодні чимало вищих навчальних закладів пропонують молоді оволодіти найнові-

шими спеціальностями, такими як Менеджмент», 
«Інформаційні технології». Як зробити вибір серед 

цього розмаїття пропозицій? Уважно переглядаючи 

сторінки довідників навчальних закладів та рекламних 
видань, скрізь можна бачити приблизно той самий 

―джентльменський набір» за майже однаковими цінами. Скрізь можна 

прочитати, що є сучасна технічна база для навчання та штат кваліфіко-
ваних викладачів. Чому ж тоді так багато випускників вузів зі 

«свіженькими» дипломами оббивають пороги приватних та державних 

підприємств у пошуках гідної роботи? Чому керівники підприємств і 
організацій не надто охоче беруть на роботу молодих спеціалістів зі 

студентської лави? 

        Для того, щоб допомогти абітурієнтам у знаходженні відповіді на 

ці питання, студентами Нікопольської філії ПВНЗ ―Європейський університет‖ були розроблені презента-

ції, в яких була представлена інформація про спеціальності, за якими навчаються в Нікопольській філії. В 

своїх доповідях студентки 2 курсу Дубовик А. та 4 курсу Усик Т. акцентували увагу на професійних та 
особистих якостях майбутніх економістів, менеджерів та інженерів-програмістів, перспективах їх працевлаштування, плюсах та міну-

сах володіння даними спеціальностями. В презентаціях особлива увага наголошувалася на відомих менеджерах, програмістах та 
економістах, які досягли успіху в цих сферах. Це викликало хвилю обговорень серед абітурієнтів і 

хоча б для 35% присутніх дана інформація допоможе при виборі своєю майбутньої спеціальності та 

вищого навчального закладу.  
     В ході спілкування з абітурієнтами було зрозуміло, що більшість з них вже визначилася з вибором 

і спеціальності і вищого навчального закладу. Але чи всі вони знають про Правила прийому у вищі 

навчальні заклади у 2013-2014 н.р. і чи знають вони про переваги навчання в рідному місті? Відпові-
ді на дані питання надала завідувач навчальною частиною Кромська Лілія Анатоліївна. Вона розпові-

ла студентам про правила прийому в Нікопольську філію ПВНЗ ―Європейський університет‖ та наго-

лосила на тому, що сьогодні ПВНЗ ―Європейський університет‖ – єдиний в Україні ВНЗ, що бере на 
себе зобов’язання працевлаштувати кожного свого випускника. Диплом Європейського високо ціну-

ється на ринку праці, випускники його затребувані скрізь, де потрібні кваліфіковані спеціалісти, адже 

вже по закінченні ВНЗ вони володіють усіма необхідними знаннями та навичками для успішної робо-
ти за фахом.  Цьому сприяє система наскрізної практичної підготовки студентів I–V курсів, їх професійної адаптації до умов реальної 

економіки, що підтримується ще й завдяки двостороннім договорам про наукове та навчально-практичне співробітництво майже з 

двома сотнями діючих комерційних фірм, спільних підприємств, банків, фінансово-кредитних організацій. «Вчись, працюючи!» – 
основна парадигма навчально-виховного процесу університету. 
     Для того, щоб оцінити ефективність даних рекламних заходів, сформувати уявлення про смаки та вподобання абітурієнтів, спрогнозувати результати 

вступної кампанії 2013 було проведено анкетування серед присутніх школярів. Аналіз анкет абітурієнтів за підсумками проведених ―Днів Відкритих 

дверей‖ наведений в таблиці 1.  

Аналіз анкет абітурієнтів за підсумками проведених ―Днів відкритих дверей‖(18.01.13 р. — 1.03.13 р.) 

 

 

Усик Тетяна,  

лідер медіа-центру СПУ 

Стор. 4  № 3 — 2013 

СШ № - Клас Всього учнів Яка інформація Дня відкритих  Дверей зацікавила? 

СШ було 15 

  

 9 кл. -6 

10 кл. – 1 

11 кл. - 9 

Учнів було 196 

  

72 

6 

118 

- ПВНЗ «ЄУ» м.Київ - 30 

- НФ ЄУ м.Нікополь –  27 

- менеджмент –  46 

- комп.науки -  35 

- економіка –  20 

- ніяка інформація не зацікавила –  38 

СШ № - клас Кількість учнів Чи знайомі з інформацією 

про НФ ЄУ на сайтів Інтернеті? 

Якою була для Вас зустріч на 

Дні відкритих Дверей? 

СШ було 15 

  

 9 кл. -6 

10 кл. – 1 

11 кл. - 9 

Учнів було 196 

  

72 

6 

118 

- так – 83 

- ні – 73 

- надалі буду стежити – 14 

- така інформація мене не буде цікавити –  29 

- цікавою – 61 

- змістовною – 55 

- корисною – 67 

- нецікавою – 19 

- некорисною – 13 



 

14 лютого закохані всього  світу відзначають своє свято 

— День святого Валентина.  

Ми звикли, що найбільш не-

ймовірні історії кохання бува-

ють лише у фільмах або на 

сторінках книг. Але в житті 

також бувають неймовірні від-

носини. В день, коли у повітрі 

кружляє кохання, студенти 

Нікопольської філії  ПВНЗ 

―Європейський університет‖ 

розмірковували над питаннями 

―Що таке щастя‖ та ―Чи є на 

світі справжнє кохання?‖.  

―Людей повинно об'єднувати 

кохання‖, - під таким гаслом 

живе нинішня молодь. Підтвер-

дженням цього є те, що в цей 

день свої авторські вірші із захо-

пленням читали Корнєв В., 1к., 

Джамалян М., 2к., Дубовик А., 2 

к., а сонети геніального В.Шекспіра декламував Тарасов О., 2 

к. Їхні вірші були сповнені справжніми та непідробними по-

чуттями, які викликали у присутніх 

безліч позитивних емоцій. Але справ-

жньої несподіванкою для всієї студе-

нтської спільноти став виступ дирек-

тора Нікопольської філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖, яка 

вперше прочитала свої авторські 

вірші. Усіх присутніх вразив літера-

турний талант Тамари Володимирів-

ни. З під її поетичного пера виходять 

чудові поезії, мудрі, красиві, напов-

ненні любов'ю і добротою до людей і 

життя в його величі і незбагненності. 

Але що найголовніші, усі вони про-

низані простим мотивом: ―З тобою 

жити на одній землі, - яке велике 

щастя!‖. Ці вірші стали доказом того, 

що дуже мало потрібно людині для 

щастя і як багато, щоб це зрозуміти. 

Адже у споруді людського щастя 

дружба зводить стіни, а любов утво-

рює купол.  

      В продовження роздумів над 

даними питаннями студентам був 

представлений перегляд художнього 

фільму ―Доживемо до понеділка‖, в 

якому учні 9 класу 1963 р. розмірко-

вують у своїх творах на тему: ―Що 

таке щастя?‖. Ця тема не залишила 

осторонь і студентську молодь, яка 

живе у 2013 році., для якої це питан-

ня є актуальним і сьогодні. В ході 

обговорення студенти дійшли висно-

вку, що щастя не можна відчувати постійно, адже не можна 

сповна буде насолодитися цією миттю коли вона настане. Лю-

дина повинна відчувати і біль і смуток, і лише після цих випро-

бувань настане момент щастя, момент радості. Щастя — це 

коли поряд с тобою є кохана людина, яка тебе розуміє, підтри-

мує і поважає. Щастя коли ти коха-

єш і тебе кохають. Щастя коли в тебе 

є сім'я, в якій панує мир, спокій і 

благополуччя. Для сучасної молоді 

кохання — це хвороба, від якої не-

має ліків, але на яку так приємно 

хворіти.   

Виведення формули щастя — 

класична філософська проблема. 

Універсальна формула щастя перед-

бачає щастя нелегке, важке, можли-

вість бути щасливим за будь-яких 

умов життя, остерігатися зовнішніх 

благ, обмежувати свої потреби, уни-

ка-ти задоволень. Це сподівання на 

вдачу, щасливий збіг обставин. Особливість щастя полягає в 

тому, що для нього немає рамок, воно завжди нове, несподіва-

не, неповторне, воно в постійному русі, становленні. Давайте 

спробуємо вивести свою формулу щастя, орієнтуючись на ос-

новні потреби вашого віку і нашого часу.  Щастя — це відчут-

тя власної свободи над буденщиною життя, це вміння втіша-

тись найменшим і мріяти про майбуття. Найбільше щастя, це 

коли. твоя посмішка не викликає підозрілих поглядів дорос-

лих, а кохана людина ніколи не зрадить. Безперечно, щастя — 

це стан душі. Л. М. Толстой чудово зазначив, що щастя не в 

тому, щоб робити завжди, що хочеш, а в тому, щоб хотіти того, 

що робиш.  Бути щасливим — означає бути самим собою. Ща-

стя — це розуміння сенсу життя, задоволення повнотою свого 

буття, реалізацією цілей. 

   

Ми просто хочемо бути щасливі!  

Адже, щоб літати,  не обов'язково - крила.  

Проте все ж не варто їх ламати.  

Не хочу, щоб вночі плакала мати, 

Не хочу, щоб кривда чинилась на дні, 

Щоб люди топили свій смуток у вині.  

Просто будьте щасливими, щирими, милими.  

Рятуйтесь усмішкою, ніби рапірою, 

Врятуйте світ правдою, піснею, вірою! 

  

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 
 

Любіть одне одного і будьте щасливими!  

Сьогодні, завтра і завжди!!!!    

Відкривайте свої серця, даруйте тепло та  

любов людям, які на це заслуговують.  
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Дубовик А., 2 к.  

Шахматова Т.В.  

директор  

Нікопольської філії  

ПВНЗ ―Європейський  

університет‖   

Джамалян М.,  2 к.  

Тарасов О.., 2 к.  



 
Для сучасної молоді питання ―Що таке щастя?‖ є досить актуальним. Тому лабораторією соціологі-

чних досліджень СПУ ―Діалог‖ було проведено дослідження, яке мало на меті з'ясувати необхідні скла-

дові щастя сучасної молодої людини.   

Результати діагностування : 
1. Як ви вважаєте, чому так мало щасливих лю-

дей? (див. діаграму справа)                                                   

2. Чому щастя і успіх для багатьох тотожні  

поняття ? 

Без успіху не може бути щастя – 60% 

Успіх – це кар’єра , а кар’єра – це щастя – 19 % 

Успішний означає багатий і щасливий  - 13 % 

3. Чи можна бути щасливим, не будучи багатим ? 

Так – 70 %  

На – 2 % 

Швидше ні – 27 % 

4. Чи потрібна щасливим людям любов оточую-

чих ? (див. діаграму справа) 

5. Чи всі талановиті люди щасливі ? 

Так  - 4% 

Не обов’язково – 53 % 

Ні – 40% 

Не знаю – 3 % 

6. Чи можна бути щасливим, страждаючи від кохан-

ня ? 

Так – 24 % 

Ні – 35 % 

Мабуть ні – 37 % 

Швидше так – 4 % 
Висновок : для щастя людині потрібно  
 любов оточуючих  - 32 %,  

середні доходи – 25 %, 

щире кохання – 32 %, 

необхідний успіх (везіння) -  

25% і зовсім не обов’язково 

бути генієм, щоб бути  

щасливим! 
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       Студентам-випускникам шостого курсу заочного відді-

лення урочисто вручено дипломи в Нікопольській філії 

ПВНЗ ―Європейський університет‖. Лютий 2013 року став 

вирішальним етапом в житті студентів-заочників: пройшла 

Державна атестація, відбувся захист дипломних робіт, підве-

дені підсумки успішності. І ось настав довгоочікуваний день, 

шлях до якого довжиною шість років, був наполегливо і ус-

пішно подоланий кожним студентом-випускником.  
       Нікопольська філія 

ПВНЗ ―Європейський уні-

верситет‖ стала для наших 

студентів надійною старто-

вою сходинкою в про-

фесії, і тому в побажан-

нях директора Тамари 

Володимирівни Шах-

матової прозвучали 

слова впевненості в 

успішному завтраш-

ньому дні наших спеці-

алістів і гордості за їх 

навчальні і професійні 

успіхи.    

 

Дорогі наші студенти-випускники  

6 курсу заочного відділення!   

Професорсько-викладацький колектив та студентський 

парламент університету вітає Вас з присвоєнням кваліфікації “Спеціаліст”!   

Бажаємо вам завжди прагнути до нових знань, не зупинятися на досягнутому,  

успіхів у професійній діяльності і блискучої кар'єри!  

Хай радість вам життя дарує і здійсняться усі ваші мрії!!!  

В щасливу путь, спеціалісти — 2013!    
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ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, ПРАЦІВНИКИ 

УНІВЕРСИТЕТУ, ВИПУСКНИКИ ТА ГОСТІ!  

 
Сьогодні для нас, випускників університету, завершу-

ються прекрасні студентські роки. Ми з нетерпінням 

чекали  

цього дня і йшли до нього 

крок за кроком. А в ці хвилини 

ми сумуємо — сумуємо, тому 

що вже не буде можливості 

поринути в безтурботне  

студентське життя, посидіти за 

партами, мати можливість  

поспілкуватися з нашими  

викладачами, які напротязі 6 

років навчали нас та передава-

ли нам свої знання та безцін-

ний досвід, які  підтримували і 

вирили в нас. Навчання в уні-

верситеті залишиться для нас 

найяскравішою сторінкою нашого життя.  

 

З цієї нагоди, хочемо висловити від імені всіх 

випускників нашого університету величезну подяку  

директорові Нікопольської філії ПВНЗ  

―Європейський університет‖ Шахматовій Тамарі  

Володимирівні за можливість отримання глибоких  

фундаментальних знань та перспективних  

спеціальностей в Нікопольській філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖. Практичний досвід та 

навички, отримані в  університеті відкрили нам шлях 

до здійснення наших мрій. І, вже як спеціалісти, хоче-

мо сказати, що диплом Європейського університету – 

найкраща путівка в життя і вагома заявка на належ-

ність до нової еліти, здатної керувати країною! 

 

В цей святковий для нас день від щирого серця хо-

четься привітати і професорсько-викладацький колек-

тив філії. Дякуємо вам за ті безцінні знання та досвіді, 

якими Ви 

ділилися з 

нами.  

Саме Ви, 

шановні ви-

кладачі, вчи-

ли нас гідно  

долати труд-

нощі, зали-

шатися чес-

ними і  

порядними 

людьми.  

Бажаємо Вам всього найкращого, невичерпних сил та 

натхнення, духовного та професійного  

росту, здоров'я, терпіння та довгої людської  

пам'яті. Ми з гордістю будемо згадувати Вас — наших 

вчителів і докладемо всіх зусиль,  

щоб гідно представляти на трудовій ниві 

 Європейський університет!  

 

Особливі вітання усім тим, хто 

сьогодні отримує дипломи, на-

шим однокурсникам та друзям! 

Попереду в кожного з нас довге 

життя і завдяки тим знанням, які 

ми отримали в університеті,  

кожен з нас зможе досягти тих 

цілей і вершин, які поставить пе-

ред собою. Бажаємо кожному з 

вас досягти професійних та твор-

чих успіхів у житті, знайти гідне 

застосування отриманим знанням 

та умінням, не розгубити друзів, 

яких ми з вами зустріли в університеті. Нехай студент-

ські роки залишаться для вас як один із  

найщасливіших періодів у вашому житті.  

 

 

Нехай і надалі 

процвітає наша 

рідна альма-

матер, студенти 

гідно несуть 

звання  

―Студент  

Європейського 

університету‖,  

а майбутні  

випускники  

прославляють 

наш університет 

на трудовій ниві 

не тільки нашо-

го міста, а й об-

ласті, країни та 

навіть закордо-

ну.  
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ПАМ’ЯТАЄМО, НЕ ЗАБУДЕМО НІКОЛИ!  

 

В п'ятницю 8 лютого, делегація Нікопольської філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖ прийняла участь в святковому 

мітингу, який був присвячений 69-й річниці визволення на-

шого міста від німецько-фашистських загарбників. Усі, хто 

були присутні на мітингу це раз почули про великий подвиг 

наших дідів і прадідів — визволителів міста, яких з кожним 

роком стає все менше.  

Сьогодні в живих залишилися 50 чоловік із тих, хто у холод-

ному і морозному лютому 1944 року звільняли Нікополь, чет-

веро з них живуть у нашому місті.  
 

Тарасов О., студент 2 курсу  
   

Захисники вітчизни,  

Дужі, сильні,  

відважні наші, любі, дорогі!  

Хай небо буде завжди  

мирним, синім.  

Земля нехай не знає ворогів.  

Бадьорості, здоров’я  

Вам міцного.  

Нехай приносить успіх  

кожен крок.  

І щастя, і кохання осяйного,  

Високий злетів,  

золотих зірок!   

 

Студентський парламент  

університету  
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Дата выпуска бюллетеня 

Том 1, выпуск 1 

 

  

ПВНЗ „Європейський університет‖ 

Нікопольська філія 

 

ЗАПРОШУЄ 

учнів 9, 11 класів загальноосвітніх  

шкіл і  їх батьків, студентів  

випускних курсів коледжів, 

 технікумів і училищ на  

Дні “Відкритих дверей”, які будуть проходити 

 кожну п'ятницю о 14:00 год. з 19 січня по 1 березня.  
 

Вам пропонується зустріч з адміністрацією  

університету, яка надасть детальну інформація про умови 

підготовки до вступу у ВНЗ, вступні  

екзамени і навчання за обраними спеціальностями в Ніко-

польській філії ―Європейського університету‖. 

Ласкаво просимо! 

 
Запрошуємо талановиту, творчу молодь здобути вищу освіту,  отримати 

глибокі фундаментальні знання та перспективні спеціальності у  

Нікопольській філії ПВНЗ ―Європейський університет‖!  

Диплом Європейського університету – найкраща путівка в життя  

і вагома заявка на належність до нової еліти, здатної керувати країною!  

Вдала кар’єра? Престижна робота? Це можливо, якщо ви оберете наш університет!  

Практичний досвід та навички, отримані в університеті, відкриють шлях до здійснення ваших мрій. 

Наші студенти – це майбутня еліта України.  

Чекаємо на вас, молоді таланти! Будемо раді навчати саме вас! 

 Поспішайте зробити правильний вибір на шляху до Вашого успіху! 

 

Наша адреса: м. Нікополь, вул. Корбута 1-а (район центральної прохідної трубно-

го заводу, будівля СШ №23). Телефони: (05662) 9-67-10.  

Адреса електронної пошти та адреса Web-сайту:   

postmaster@nikopol.e-u.in.ua,  http://nikopol.e-u.in.ua 
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