
 

 

 

 

 

 

 
В день Сміху відбулася  
фінальна гра  міського  

чемпіонату  
інтелектуальних ігор  

для ерудитів  
“Що? Де? Коли?”.  

І це не жарти…  

Сміх — це сонце: він проганяє зиму з обличчя людини. З 

таким девізом студентська молодь вирішила розпрощати-

ся з зимою та зустріти весну з новими перемогами у місько-

му чемпіонаті інтелектуальних ігор для ерудитів “ЩО? 

ДЕ? КОЛИ?”. Дотепність часто межує з повною дурістю. 

Але не в цей раз. Студенти Нікопольської філії ПВНЗ 

“Європейський університет” впевнені, що за легку справу 

треба братися як за важку, а за важку — як за легку. В пер-

шому випадку, щоб впевненість не перейшла в безтурбот-

ність; у другому випадку невпевненість — в нерішучість. 

Правильний шлях не здійснювати справу — завчасно вважа-

ючи її здійсненною. І навпаки, старанність здійснює немо-

жливе. Такий 

девіз дав змогу 

команді 

“Сміливі та 

кмітливі” посіс-

ти ІІІ місце в 

міському чемпі-

онаті інтелек-

туальних ігор 

для ерудитів 

“Що? Де?  

Коли?”.       

Друкарський  орган студентського парламенту  

Нікопольської філії ПВНЗ ―Європейський університет‖ 

Випуск № 4 

30 квітня 2013 р.  

АНОНС:  
1. В день Сміху відбулася фіна-

льна гра міського чемпіонату 

інтелектуальних ігор для еруди-

тів ―Що? Де? Коли?‖ - стор. 2.  

 

2. Привітання від професорсько

-викладацького колективу та 

студентського парламенту уні-

верситету з Міжнародним жіно-

чим днем — 8 Березня! - стор. 3

-5  

 

3. “На перехресті долі та жит-

тя‖. Присвячується ювілею Ша-

хматової Т.В. — стор. 6.  

 

4. Привітання директора Ніко-

польської філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖ 

Шахматової Т.В. з 55-річчям  

від студентських парламентів 

курсів, професорсько-

викладацького колективу та 

співробітників університету. — 

стор. 7-9.   

 

5. Оголошення про Благодійну 

акцію — стор. 10.     

 

6. Реклама, оголошення, анонси 

— стор. 11.    



В день Сміху відбулася  
 фінальна гра міського  

чемпіонату 
інтелектуальних ігор  

для ерудитів  
“Що? Де? Коли?”.  

І це не жарти…  
 

Кажуть: ―Як ви яхту назвете, так вона і попливе‖. Цей 

вислів справдився в долі команди Нікопольської Філії 

ПВНЗ ―Європейський університет‖. Завдяки гострому 

розуму та рішучості Гайдадима М. (1 к.)., наполегливості 

та відповідальності Ковальова В. (1 к.), урівноваженості та 

творчому мисленню Луговенко Я. (1 к.), кмітливості та 

дотепності Мельника Р. (1 к.)., організованості та ініціати-

вності Корнєва В. (1 к.) команда з гордою назвою 

―Сміливі та кмітливі” 

посіла ІІІ місце в місько-

му чемпіонаті інтелекту-

альних ігор для ерудитів 

―Що? Де? Коли?‖. Вже з 

перших наукових семі-

нарів, які проводяться в 

Нікопольській філії та 

першої перемоги в зага-

льноуніверситетському 

чемпіонаті інтелектуаль-

них ігор для ерудитів 

―Що? Де? Коли?‖, адмі-

ністрація філії та профе-

сорсько-викладацький 

колектив зрозуміли, що 

успіхи науки — це спра-

ва часу та сміливості 

розуму, якого цим студентам не позичати. Окрилені успі-

хом у рідних стінах  цілеспрямовані студенти в атмосфері 

налагоджених 

стосунків взає-

морозуміння та 

співробітницт-

ва, ініціативно-

сті та творчості 

досягли відмін-

ний результат і 

гідно предста-

вили Нікополь-

ську філію 

П В Н З 

―Європейський 

університет‖ на 

міському рівні. 

Студенти впев-

нені, все щоб 

вони не вчили, 

вони це вчать 

заради себе, а 

щоб перемогти, 

треба наздога-

няти тих, хто попереду і не чекати тих, хто позаду. Ну що 

ж, з таким девізом їм буде легко йти по життю, перемага-

ти визнаних ерудитів нашого міста та будувати успішну 

професійну кар'єру.  

Веселощі — це небо, під яким розквітає усе, окрім 

злості та заздрощів. Незважаючи на гіркоту поразки де-

яких команд, усі вони змогли зібратися та подарувати 

море позитивних емоцій своєю 

участю у фестивалі гумору. А 

студентка Нікопольської філії 

ПВНЗ ―Європейський універси-

тет‖ Кисельова Валерія, пода-

рувала усім присутнім пісню і 

була нагороджена грамотою і 

почесним призом учасника 

фестивалю (―Зірки гумору‖).   

На такій веселій ноті завершив-

ся ще один сезон інтелектуаль-

них ігор в м. Нікополі, який 

закликав не втрачати почуття 

гумору, адже гумор для людини 

це теж саме, що аромат для 

троянди і сонце для землі.  

Кращих ерудитів та учасників 

фестивалю гумору було нагоро-

джено почесними грамотами та солодкими подарунками 

від Партії регіонів.           
     

  Студентський  

парламент  

Нікопольської філії  

ПВНЗ “Європейський 

університет”  

висловлює щиру  

вдячність адміністрації 

м. Нікополя та керівнику і 

ведучій проекту  

Масалітіній Валентині 

Миколаївні за гідні умови 

проведення щорічного 

міського чемпіонату ін-

телектуальних ігор для 

ерудитів “Що? Де? Ко-

ли?” і активне сприяння  

розвитку та творчій  

самореалізації  

обдарованої студентської  

молоді м. Нікополя.            

 

Стор. 2  № 3 — 2013 



Шановна  
Тамаро Володимирівно! 

 

Від щирого серця вітаємо Вас з Міжнародним 

 жіночим днем  і святом Весни – 8 березня! 

 

Мудреці кажуть: "Царство жінки – це царство ніжності,  

тонкості і терпіння". І завдання чоловіка не зруйнувати його, 

а захистити від усіх можливих життєвих негараздів. 

 

Свято 8 Березня є символом усього найкращого, що є в нас у житті –  

сердечності, доброти, кохання, радості і тепла. Ми схиляємось перед  

головним жіночим талантом – віддавати себе, свої найкращі якості  

близьким людям. Ви даєте нам нові сили, допомагаєте стати кращими,  

добрішими, впевненішими в собі. Для цього необхідний особливий 

 жіночий такт, інтуїція, терпіння, витримка, напруження душевних сил – 

ті дивовижні якості, яких 

часто так не вистачає нам, чо-

ловікам. 
 

 

 

Від усієї душі бажаємо 

Вам здійснення усіх життєвих 

планів, надій і мрій!  

Нехай кожен день Вашого 

життя буде світлим і  

сонячним, дарує радість 

творчого натхнення, приємні 

несподіванки і душевний  

комфорт! 

 

 

 

Нехай барвистим рушником простеляє доля Ваші шляхи,  

а добрі справи стверджують  честь і славу педагогічної праці 

 та високого професіоналізму!  

Щастя і любові на довгі роки! Пісень солов’їних і радості в серці! 

 

 

З любов’ю та повагою професорсько-викладацький колектив 

Нікопольської філії ПВНЗ «Європейський університет» 
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Шановна Тамаро Володимирівно! 

Прийміть найсердечніші вітання з чудовим весняним святом - Мі-

жнародним жіночим днем 8 березня! 

Це не випадковість,  

що воно відзначається на 

початку весни, саме тієї  

щасливої пори, коли  

природа робить перший по-

дих на повні груди, коли лю-

ди чекають тепла,  

оновлення, ніжності. 

 

Жінка багато в чому схожа на весну: лагідністю, красою,  

емоційністю, веселковою насиченістю почуттів. І саме завдяки  

жінкам, їх любові і доброті, чоловіки долають негаразди, не  

втрачають надії і вірять у краще. Адже тепло і ласка сердець  

жінки-матері, дружини, коханої, її ніжна усмішка долають  

усі прикрощі нашого буття. 

Тож дай Вам Бог здоров'я, радощів і добра! Нехай Вас ніколи не  

оминає турбота рідних та близьких людей, а прекрасні почуття  

дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог! 

Будьте коханою і кохайте, бережно несіть в своєму серці вогонь любові, 

віри та надії, і нехай Господь береже вашу долю, родину і рідний край, 

який дає Вам сили жити, перемагати і бути щасливою! 

З повагою і любов’ю студентський парламент університету 

і вся студентська спільнота Нікопольської філії  

ПВНЗ «Європейський університет» 
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Шановні і дорогі наші жінки та дівчата, 
викладачі та співробітниці, студентки 1-5 курсів,  

а також випускниці минулих років  
Нікопольської філії  ПВНЗ «Європейський університет»! 

 

У цей світлий день прийміть  

найщиріші вітання з прекрасним  

весняним святом краси і любові  

- 8 Березня! 
Це свято пробудження природи, свято почат-

ку весни. Це свято, коли чоловіки приносять 

хвалу жінці, без якої наш рід не міг би зайня-

ти гідне місце у світі, без якої ми не змогли б  

стати нацією і народом. 

Сьогодні жінки беруть активну участь у всіх  

сферах життя, роблять неоціненний внесок у  

соціально-економічний розвиток нашого  

міста і всієї країни. Серед жінок є суспільні діячі і керівники великих підприємств і  

організацій, вчителі і лікарі, спортсмени  і міліціонери, діячі культури і службовці … 

Але, у першу чергу, світлий образ прекрасної половини людства завжди був символом світу, 

домашнього вогнища, сімейного благополуччя.   

Тому за всіх часів найтепліші і ласкаві слова були присвячені саме жінці. 

Високий і святий образ Жінки-матері, охоронниці сімейного вогнища, улюбленої і  

вірної супутниці. Поки існує світ, чоловіки не перестають схилятися перед жіночим 

покликанням дарувати життя і наповняти його високим змістом любові, добра і краси.  

Чоловіки не втомлюються захоплюватися вашим умінням прощати, любити і чекати!  

А ваше тепло і ласку приймають як найдорожчу нагороду, розуміючи при цьому, як 

багато заборгували перед вами за ваше терпіння, працю, турботу про близьких і улюблених 

людей! Ви живите їх буття яскравими фарбами, надихаєте чоловіків на нові звершення. 

Нехай прекрасні почуття  

зігрівають Ваші серця, 

нехай Ваша доля буде  

щедро осінена теплом і  

любов'ю, а серце зігріте  

занепокоєнням і увагою  

рідних і близьких! 

Низький уклін вам,  

дорогі жінки та дівчата! 

 
З повагою і любов’ю  

професорсько-викладацький 

колектив,  студентський  

парламент університету і 

вся студентська спільнота 

Нікопольської філії  

ПВНЗ «Європейський  

             університет» 
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      Шахматова Тамара  

Володимирівна працює 

на посаді директора 

Нікопольської філії  

ПВНЗ ―Європейський 

університет‖ з серпня 

2003 року.  

 

З 2002 р. – депутат Ні-

копольської міської 

ради IV скликання.  

З 2010 р. депутат місь-

кої ради VI  скликання 

та довірена особа Президента України В. Ф. Яну-

ковича.    

З роки плідної 

керівної і  педаго-

гічної діяльності 

Шахматова Тамара 

Володимирівна 

нагороджена Поче-

сною грамотою 

Міністерства осві-

ти і науки, молоді і 

спорту України, 

Грамотами  місь-

кого голови (2006 

р., 2011 р.), Листа-

ми-подяки  та по-

чесним знаком Асоціації навчальних закладів 

України приватної форми власності з нагоди свя-

ткування 20-річчя Європейського університету 

(2011 р.), Подякою начальника УРЗМІ ВП ЗАЕС 

С. Шимчева, Грамотою Голови обласної ради Є. 

Удода, Грамотою  голови Дніпропетровської  

обласної Партії Регіонів 

О. Вілкула та почесним 

знаком «За розбудову 

освіти». 

Наукова діяльність 

Тамари Володимирівни 

спрямована на глибо-

кий науковий пошук в 

розробці професійного 

розвитку майбутніх 

спеціалістів економіч-

ного профілю. 

Після закінчення Дніп-

ропетровського держав-

ного уні-

верситету з 1982 року почала педагогічну діяль-

ність викладачем української мови та літератури 

в СШ № 19, 22, 23 

та обіймала посаду 

заступника дирек-

тора і директора 

СШ №23. 

З 2003 року , пра-

цюючи на посаді 

директора Ніко-

польської філії 

ПВНЗ 

«Європейський уні-

верситет» закінчи-

ла аспірантуру при 

Херсонському дер-

жавному педагогічному університеті та захисти-

ла дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук.    

Має наукові доробки у вигляді фахових статей, 

посібників і словників,  тез доповідей на науково

-практичних конференціях різних рівнів, є авто-

ром монографії ― Бізнес-освіта 

в Україні ‖.  

Громадська діяльність Тама-

ри Володимирівни  – це  пок-

лик серця, бажання зажди дія-

ти на благо міста та його меш-

канців, а особливо молоді, яка 

прилучається бути не байду-

жою до справ  міської грома-

ди,  навчається захищати інте-

реси громади і тому відчуває 

себе корисною. 
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Дорогая Тамара Владимировна! 
 

От всей души поздравляем Вас с юбилеем  

– 55-летием со Дня рождения! 

Желаем Вам всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, долгих лет! 

И пусть всегда новых студентов радостно встречает 

Наш Европейский университет! 
 

С любовью и уважением студенты 1 курса ДЕП  

(президент СПК Луговенко Яна) 

Шановна Тамаро Володимирівно! 

Щирим серцем вітаємо Вас з чудовим Днем народження! 

 

Прийміть вітання найщиріші 

В цей світлий ювілейний день. 

Здоров’я, щастя зичим не на рік 

На все життя бажаєм його щиро. 

Щоб радісним і довгим був Ваш вік 

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.  

 

З любов’ю та повагою студенти  2 курсу ДЕП  

(президент СПК Джамалян Маріам) 

Шановна Тамаро Володимирівно! 

Вітаємо Вас з ювілеєм та Днем народження! 

 

Всю доброту, яка існує в світі, 

Всю радість, що живе серед людей, 

Найкращі всі, що до вподоби квіти, 

Даруєм Вам у цей святковий день. 

Нехай Господь завжди у поміч буде, 

А Мати Божа береже від зла. 

Бажаєм Вам здоров’я, щастя й сили, 

Радості земної і тепла! 

 

З любов’ю та повагою студенти 3 курсу ДЕП  

президент СПК Олійник Марія) 

Дорога Тамаро Володимирівно! 
 

Ми Вас щиро вітаємо з  ювілейним  

Днем народження! 

Хай і щастя, і сонця вітрила 

Мчать Ваш човен до тієї землі, 

Де панує лиш радості сила, 

Де збуваються мрії усі! 

 

З любов’ю та повагою студенти 1 курсу  

(президент СПК Гайдадим Максим) 
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Шановна Тамаро Володимирівно! 
 

Із Днем народження вітаємо! 

Добра і радощів бажаємо, 

Здоров’я на усі літа, 

Хай в серці квітне доброта! 

 

З любов’ю та повагою студенти 2 курсу  

(президент СПК Тарасов Олександр) 

Дорога Тамаро Володимирівно!  
 

Від щирого серця вітаємо Вас з 55-річчям з Дня народження!  

Дозвольте з ювілеєм привітати, 

І побажати від душі 

Багато щастя і добра багато. 

Хай буде світлим кожен день в житті! 

Хай негаразди завжди обминають, 

Хай буде легко Вам вперед іти, 

І словом добрим Вас завжди вітають! 

Бажаєм успіхів великих у роботі, 

Й побільше творчих Вам натхнень! 

Нехай минають завжди всі турботи, 

І хай приносить радість кожний день! 

 

З любов’ю та повагою студенти 3 курсу (президент СПК Воєводіна Ганна) 

Уважаемая Тамара Владимировна ! 
 

Искренне поздравляем Вас с юбилейным   

Днем рождения! 

 

Примите наши поздравленья 

В этот апрельский ясный день! 

Пусть будет Ваше настроенье 

Всегда цветущим, как сирень! 

Пусть будет жизнь прекрасна Ваша,  

И дети счастливы всегда! 

Пусть дом Ваш будет  полной чашей! 

   Удачи! Счастья! И добра! 

 

 С любовью и уважением студенты 4 курса  

(президент СПК Ильчук Богдан) 
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Шановна Тамаро Володимирівно! 

 

З щирою радістю вітаємо Вас  

з ювілеєм – 55-річчям з  

Дня народження! 

Хай зігрівають душу вам красою 

Весни тендітні пелюстки, 

І розливаються джерельною водою 

Кохання й щастя гомінкі струмки! 

 

З любов’ю та повагою  

студенти5 курсу  

(президент СПК Драй Софія) 

Шановна Тамаро Володимирівно! 
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм  

— 55-ю річницею з Дня народження! 
 

Впевнено пролягла дорога Вашого життя  

через ниву освіти та науки, яка стала покликом 

 Вашої душі, прагненням Вашого серця. 
 

Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким ще довго-довго днi й лiта, 

А тиха радість, чиста i висока, щоденно хай до хати заверта. 

Бажаємо здоров'я, сонця у зенiтi, любовi, доброти i щастя повен дiм. 

 

Нехай у серцi розкошує лiто і соняхом квiтує золотим.  

Ми Вам бажаємо, щоб  успiх і достаток  

Вас полонили, мов  вишневий цвiт. 

Хай добре серце  творить з буднiв свята, 

Господь дарує довгих-довгих лiт! 
 

Професорсько-викладацький колектив, співробітники та студенти  

Нікопольської філії ПВНЗ «Європейський університет»  

 

Стор. 9  № 3 — 2013 



Шановні викладачі,співробітники і  

студенти 1-5 курсів 

Нікопольської філії  ПВНЗ «Європейський університет»!!! 
 

Благодійна акція збору  

грошових коштів   

проводиться  в  

Нікопольській філії  

ПВНЗ «Європейський 

 університет»    

з 1 лютого  по 31 травня 

2013  року! 
 

Всі кошти можна покласти 

в скриньку  благодійних 

внесків, яка знаходиться в 

бібліотеці,  

а 1 червня 2013  р. кошти будуть 

 передані до відділу  

у справах молоді, культури, спорту та туризму   

міської ради, який опікується  

проведенням благодійної акції в місті Нікополі.  

 

Допоможемо онкохворим дітям  подолати тяжку  

хворобу. З нашою допомогою в них  з’явиться шанс на 

життя. Давайте не будемо байдужими! 
 

Відповідальні за збори коштів: 

Віце-президент СПУ Воєводіна Ганна, 3 курс; 

Лідер зв’язків з громадськістю СПУ «Діалог» -  

Тарасов Олександр, 2 курс.  

 

 

Хвора  дитина  чекає  

 вашої допомоги!!! 

Життя людини – найвища  

цінність на землі!!! 

 

 

 

Адміністрація та студентський  

парламент університету 
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Дата выпуска бюллетеня 

Том 1, выпуск 1 

 

  

 
АБІТУРІЄНТ—2013!  

Зроби свій вибір!  
 

 

Нікопольська філія оголошує прийом  

на навчання за освітньо-кваліфікаційними  

рівнями бакалавр та молодший спеціаліст.  

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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