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30 вересня  2011 

«Символічне 

співпадіння 

дат: 20 років  

незалежності 

України і 20 

років  Європейському універ-

ситету. Ці роки не пройшли 

дарма  ні для країни, ні для 

університету. Ви молоді, ене-

ргійні. Нам –  міській  владі – 

не вистачає ваших нових 

ідей, не вистачає  «молодої 

крові» в політиці. Будемо  

раді  бачити  і  завжди вітає-

мо  молодь в міських органах 

влади. Студентські роки  най-

кращі, і повірте , мені як і 

вам, першокурсники, хотілось 

би знову на 5 років стати сту-

дентом! Знайте і пам’ятайте, 

що енергія і  наполегливість  

ламають будь-які перепони  і 

стіни!» 

Привітання  з  Днем знань від 
міського голови  

Токаря Руслана Івановича  

Дякуємо мі-

ському голо-

ві Токарю Р. 

І.  за підтри-

мку обдаро-

ваної студе-

нтської мо-

лоді нашого 

міста та успішну реаліза-

цію молодіжних проектів, адже в творчій 

співпраці адміністрації міста зі студентами 

вищих навчальних закладів Нікополя вибу-

довується конструктивний діалог між по-

коліннями, закладаються основи активної 

громадської позиції сучасної молоді і ви-

ховується у неї почуття патріотизму, дбай-

ливого ставлення до 

своєї Батьківщини. 

Студентів Нікополь-

ської філії закликаю 

гідно нести звання 

«Громадянин Украї-

ни», «Студент Євро-

пейського універси-

тету», щоб  успішно підкоряти  вершини 

науки, не зупинятися  на досягнутому  і  

впевнено йти вперед до  оволодіння обра-

ною професією. Тільки  така мета  дозво-

лить  молоді  створювати  щастя  в рідній 

країні  та  в своїй сім’ї.  

Привітання  з початком нового 
2011-2012  навчального року від 

директора  
Нікопольської філії  

ПВНЗ “Європейський університет”  
Шахматової  

Тамари Володимирівни   

Щиро вітаємо викладачів, 

співробітників і студентів 

Нікопольської філії  

ПВНЗ ―Європейський  

університет‖ з початком 

нового 2011-2012 н. р. ! 

Бажаємо натхнення в  

навчанні та науковому  

пошуці, плідної праці і 

творчих здобутків, пере-

мог, гідних звання 

―Студент 

ПВНЗ―Європейського  

університету.  

Директор Шахматова Та-

мара Володимирівна   

Друкарський  орган студентського парламенту  
Нікопольської філії ПВНЗ “Європейський  університет” 



     Двадцять 

років для 

історії — це 

миттєвість, 

а для неза-

л е ж н о ї 

України — 

це вже істо-

рія. Саме 

цей період 

розвитку України як суверенної і незалеж-

ної держави, безперечно, є особливим і 

винятково значущим етапом політичної та 

економічної історії країни. Перш за все, 

саме його можна оцінювати як особливий 

заключний етап багатовікової боротьби 

українського народу за свою державність.  

     Поява на політичній карті світу нової 

незалежної держави з потужним ресурс-

ним потенціалом по праву можна вважати 

явищем глобального масштабу. Україна 

вже на старті своєї незалежності достат-

ньо чітко і однозначно визначила основні 

орієнтири і цілі свого розвитку. Це, по-

перше, всебі-

чне і послідо-

вне укріплен-

ня своєї неза-

лежності і 

суверенітету; 

по-друге, бу-

д і в н и ц т в о 

демократич-

ної правової 

держави; по-

третє, забезпечення пріоритетності соціа-

льного розвитку. Досвід пройдених років 

самого існування і розвитку України як 

молодої незалежної держави може переко-

нливо свідчити про те, що тільки реаліза-

ція демократичної моделі розвитку може 

забезпечувати успішну інтеграцію нашої 

держи в сучасні світові цивілізаційні про-

цеси в якості повноправного їх учасника.  

      Перша лекція в Нікопольській філії 

ПВНЗ ―Європейський університет‖ симво-

лічно відбулася на тему: ―Моя Україна - 

вільна держава‖, почесними гостями якої 

були Гречаний  Микола Степанович, нака-

зний  ота-

ман  гро-

м а д с ь к о ї 

організації 

«Нікопольська Січ», полковник  козацтва 

Салюк Анатолій Степанович, отаман  ко-

зацького товариства «Микитинська Січ», 

полковник  козацтва. Метою цієї лекції є: 

показати молодому поколінню увесь 

шлях, який пройшла наша держава на 

шляху до незалежності, вибудовувати 

конструктивний діалог між поколіннями, 

закласти основи активної громадської по-

зиції сучасної молоді і виховувати у неї 

почуття патріотизму, дбайливого ставлен-

ня до своєї Батьківщини. Адже сила нашої 

держави — у єдності людей, які своїми 

талантами, працею, професійністю та від-

повідальністю будують свою країну. Краї-

ну, яка здійснює мрії наших прадідів та 

забезпечує щасливе майбутнє для наших 

дітей. Бажаємо нашій державі і усьому 

українському народові благополуччя та 

наснаги, нових ідей та звершень!  
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     П В Н З 
«Європейський універ-

ситет» є одним із найбі-

льших приватних вищих 

навчальних закладів 

України, в якому за 26 

спеціальностями навча-

ється більше 30 тисяч 

студентів, у тому числі 

іноземців з 15 країн сві-

ту. Заклад був заснова-

ний 1991 року родиною 

вчених - Тимошенком 

Іваном Івановичем, його 

д р у -

жиною Зоєю Іванівною та їх 

донькою Оленою Іванівною. 

ПВНЗ ―Європейський універ-

ситет‖ - це величезний тери-

торіально розподілений хол-

динг. До його складу входять 

не лише 25 філій практично в 

усіх провідних обласних 

центрах України, але й кілька 

десятків виробничих підпри-

ємств, видавництво, Науково-

дослідний інститут систем-

них досліджень, стабілізації 

та розвитку економіки, центр 

―Абітурієнт‖, Бізнес

-коледж, гімназія та 

д и т с а д о к 

―Євроленд‖, Міжна-

родний освітньо-

підготовчий центр, 

с п о р т и в н о -

оздоровча гірсько-

лижна база в Карпа-

тах ―Едельвейс‖, 

туристичний ком-

плекс ―Озерне‖ в с. 

Мироцькому.    

 Європейський університет здійснює підго-

товку і перепідготовку фахівців за ден-

ною, заочною та дистанційною формами 

навчання з 10 напрямів і 16 спеціальнос-

тей за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

бакалавр, спеціаліст, магістр та зі спеціа-

льностей за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст. 

     Сьогодні ПВНЗ ―Європейський уні-

верситет‖ — це заклад нового типу, про-

відний елітарний ВНЗ, який дає фундаме-

нтальну економічну підготовку, вищий 

навчальний заклад, який здобув високий 

авторитет серед освітянських та ділових 

кіл України.  
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Зоя Іванівна  

Тимошенко – 

перший проректор  

університету,  

професор 

Олена Іванівна Тимошенко 

– проректор із заочної та 

дистанційної форми на-

вчання, директор навчаль-

но-наукового інституту 

Іван Іванович Тимошенко – 

 ректор університету,  

професор 

Святкування Дня незалежності, 
яке відзначається в Україні в  

серпні, ми не можемо відділити 
від нашого  спільного свята — 20
-річчя ПВНЗ “Європейський уні-

верситет”.     



Особливістю концепції уні-

верситету є принцип ―Вчись, пра-

цюючи!‖, тобто широке залучення 

студентської молоді до практичної 

діяльності в сфері бізнесу та мене-

джменту.  

Навчальний процес здійсню-

ється за програмами модульної 

системи, які затверджені відповід-

но до вимог Міністерства освіти і 

науки України. Висококваліфікова-

ний професорсько-викладацький 

склад постійно працює над поліп-

шенням науково-методичного рів-

ня навчального процесу, що забез-

печує конкурентоспроможність 

закладу на ринку освітянських пос-

луг.  

В ПВНЗ ―Європейський уні-

верситет‖ створена сучасна матері-

ально-технічна база для навчально-

го процесу і відпочинку студентів 

та співробітників: власні навчальні 

корпуси, видавничий центр, бібліо-

тека, комфортабельні гуртожитки, 

медичне обслуговування, оздоров-

люючі комплекси в Карпатах і поб-

лизу Києва. 

Сучасний зміст освіти, інно-

ваційні форми у навчальному про-

цесі із застосуванням комп'ютер-

них технологій і тренінгових форм 

занять дозволяють готувати спеціа-

лістів рівня європейських стандар-

тів. У 2005 році ПВНЗ 

―Європейський університет‖ став 

переможцем X Українського націо-

нального конкурсу з якості і наго-

роджений сертифікатом «Визнання 

досконалості в Україні». 

Навчальний процес у ПВНЗ 

―Європейський університет‖ — це 

система науково-обґрунтованих 

організаційних, виховних, методи-

чних і дидактичних заходів, спря-

мованих на реалізацію змісту осві-

ти на певному освітньо-

кваліфікаційному рівні відповідно 

до стандартів вищої освіти, гармо-

нізованих з принципами формуван-

ня Європейського простору вищої 

освіти. 

Потужна матеріально-технічна 

база, високопрофесійні науково-

педагогічні кадри, оновлений зміст 

навчання та його гуманізація, за-

стосування в навчальному процесі 

сучасних комп'ютерних інформа-

ційно-комунікаційних технологій 

та інноваційних форм і методів 

навчання, можливість поглиблено-

го вивчення іноземних мов сприя-

ють ефективному оволодінню про-

фесією та формуванню особистості 

майбутніх фахівців — випускників 

ПВНЗ ―Європейський універси-

тет‖. Випускники одержують дип-

лом державного зразка та диплом 

Європейського університету.   

Нікопольська філія 

ПВНЗ “Європейський  

університет” 

щиро вітає 

 ПВНЗ “Європейський 

 Університет” з  

20-річницею з  

дня заснування!  

Бажаємо процвітання 

нашій рідній альма-матер, 

успіхів, креативних ідей і 

успішної їх реалізації!  

Творчих перемог Вам і 

оптимізму!  

     

Адреса університету: 

Україна, 03115, м. Київ,  

бульвар Акад.  

Вернадського, 16в.  

Тел. (+380-44)  

450-64-90, 424-32-34, 

 факс: 452-35-68,  

E-mail:  

office@eufimb.edu.ua       

http: / / www. eufimb. edu. ua         
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31 вересня 2011 р. в студентську 

країну ―Євродем‖ приймали нових 

членів нашої великої і дружньої 

родини — першокурсників. Зви-

чайно, цей день для майбутніх сту-

дентів був одним з найхвилюючих 

у їхньому житті. Адже дитинство 

закінчилося і почалося справжнє 

студентське життя. Але для кожно-

го з них студентські роки стануть 

найкращими в їхньому житті.   

Майбутні першокурсники та 

їхні батьки озиралися і оглядали 

один одного, коли зайшли до свят-

ково прикрашеного залу. І ось на-

став хвилюючий момент для них. 

Розпочалася святкова церемонія 

―Посвяти в першокурсники ПВНЗ 

―Європейський університет‖.  

На початку церемонії усіх при-

сутніх з нагоди 20-річчя Європей-

ського університету привітали по-

чесні гості нашого свята міський 

голова м. Нікополя, голова Ніко-

польської міської організації Партії 

регіонів Токар Руслан Іванович і 

заступник голови Нікопольської 

міської організації Партії регіонів 

Мальченко Олександр Степанович. 

В о н и  п о б а ж а л и  П В Н З 

―Європейський університет‖, всьо-

му професорсько-викладацькому і 

всій студентській родині натхнен-

ня, успіхів і процвітання  у розбу-

дові освітнього простору нашого 

міста і нашої держави, а також кре-

ативних ідей і успішної їх реаліза-

ції.  

―Молоднеча завзятість та патріо-

тизм, нові ідеї та ініціативи вкрай 

потрібні сьогодні нашому місту і 

нашій державі‖ - зазначив Руслан 

Іванович. Тому для нього було ве-

ликою честю нагородити грамота-

ми студентів нашого університе-

ту (Корогодську А., Чорного О., 

Усик Т., Ляпоту В., Фесенко Ю., 

Сухенка Є., Ухватова О. та ін.), 

які виявили активну життєву по-

зицію у розвитку місцевого і сту-

дентського самоврядування на 

демократичних засадах, а також 

за активну участь в громадській 

діяльності студентської молоді 

міста.  

На знак вдячності адміністра-

ція і студентський парламент уні-

верситету подарували міському 

голові Токарю Р. І.  гетьманську 

булаву—символ влади і вишиту 

сорочку, яка є оберегом українсько-

го чоловіка і символом його краси. 

Вже є доброю традицією нагоро-

джувати грамотами відмінників 

навчання, які досягли найкращий 

рейтинговий показник і проявили 

високий рівень інтелектуально—

освітньої компетенції, творчості, 

самореалізації та працелюбності. 

Серед цих студентів: Шишка Н., 

Мірошниченко Н., Ухватов О., Ля-

пота В., Усик Т., Чорний О., Соло-

ніна В., Воєводіна Г., Бражник Г.   

      На протязі усього концерту пер-

шокурсників, їх батьків та почес-

них гостей вітали студенти стар-

ших курсів, а саме хореографічний 

ансамбль ―Євроденс‖ і хореографі-

чний колектив ―Веселка‖ (СШ № 

12), які подарували чудові концерт-

ні номери і наповнили святковий 

зал сонячними посмішками.    

     Але,найголовнішою і визначною 

подією цього дня була урочиста 

церемонія посвяти першокурсни-

ків. До лав студентів влилися пер-

шокурсники. Дійство розпочалося 

парадом студентів-новачків, які, 

вишикувавшись перед аудиторією, 

ритмічно та виразно повторювали 

слова урочистої обіцянки за веду-

чим. По закінченню церемонії сту-

дентам були вручені свідоцт-

ва першокурсників. Під бурх-

ливі оплески залу першокурс-

ників одноголосно прийняли 

до студентської сім’ї і прове-

ли зустріч ―Знайомство з уні-

верситетом‖.     

       

     Ми щиро вітаємо наших 

першокурсників з першим 

успішним кроком на довгому 

шляху студентського незабут-

нього життя та бажаємо їм 

легкої здачі першої сесії, змі-

стовних та веселих буднів, взаєм-

ного кохання і вдалого життєвого 

старту.  

Александрова Н. , 3 к.  
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     Студентські роки більшість з нас вважають 

найкращими роками в своєму житті. Саме в сту-

дентські роки більшість з нас стають по-

справжньому дорослими. Наші студенти — це 

яскраві і творчі люди, які 

мають великий потенціал 

і який необхідно реалізо-

вувати. Саме для цього і 

створений студентський 

парламент університету. 

Сьогодні дуже багато го-

ворять про студентське 

самоврядування, але реа-

льний зміст і переваги 

студентського самоуправ-

ління можливо відчути 

лише приймаючи участь в 

ньому.  

     Студентський парламент університету об'єднує 

найбільш активних лідерів і студентів, які обира-

ються до складу СПУ шляхом прямих і демокра-

тичних виборів, яким характерна чесна конкурен-

тна боротьба, презентація кандидатів на посаду 

президента СПУ своєї передвиборчої програми. 

Це дає можливість обрати гідних лідерів, поліп-

шити ефективність діяльності студентського пар-

ламенту університету.    

     Сьогодні в нашому студентському парламенті 

об'єдналися як досвідчені студенти, які вже є ста-

ршокурсниками, так і 

зовсім юні — першо-

курсники.         

      Взаєморозуміння, 

повага, довіра один до 

одного, відкритість у 

відносинах і працюю-

чи, як єдина команда, 

забезпечують успішну 

реалізацію наших сту-

дентських проектів. Їх 

обговорення завжди 

проходить колегіально 

на засідання студент-

ського парламенту раз на місяць. Лідери плану-

ють свою роботу, розроблюють нові ідеї, вносять 

пропозиції в організацію студентського життя.     

     У кінці кожного навчального року ми підводи-

мо підсумки нашої роботи на студентській конфе-

ренції «Підсумки життєдіяльності студентського 

парламенту університету», де наші лідери по-

діловому, об'єктивно і точно аналізують досягнуті 

результати, бачать свої помилки і не бояться по-

чути критику з боку однокурсників. На цій же 

конференції ми обговорюємо пропозиції з приво-

ду роботи студентського парламенту в новому 

навчальному році.    

      Студентське самоуправління в нашому універ-

ситеті активно співпрацює з 

професорсько-викладацьким 

складом університету та ад-

міністрацією. Адже усі наші 

студентські проекти завжди 

здійснюються при їх органі-

заційній, моральній і фінан-

совій підтримці.   

     Ректор ПВНЗ 

«Європейський універси-

тет», професор Тимошенко 

Іван Іванович і директор 

Нікопольської філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖ 

Шахматова Тамара Володимирівна багато уваги 

приділяють вирішенню студентських проблем і 

поліпшенню умов творчої самодисципліни студе-

нтів.   

      У цьому році ПВНЗ «Європейський універси-

тет» святкує 20-річчя від дня свого заснування. 

Ми, студентський парламент, повинні зібрати усі 

свої сили і творчі ідеї, об'єднатися в одну команду 

і працювати заради єдиної цілі. А наша ціль - гід-

но відзначити 20-річчя нашого університету, а 

також підготуватися до святкування Дня міста 

Нікополя!   

     Усі лідери студентсь-

кого парламенту та всі 

студенти повинні укріпи-

ти і зберегти традиції на-

шого університету, а та-

кож принести в життя 

студентського парламенту 

нові ідеї та проекти. Не-

хай у новому навчально-

му році студентський пар-

ламент і надалі розвива-

ється, вдосконалюється, 

досягає нових успіхів і 

нових творчих висот, а ми, лідери студентського 

парламенту, і надалі будемо намагатися робити 

все для того, щоб життя студентів було яскравим, 

веселим і насиченим і щоб ці студентські роки 

вони запам'ятали на все життя!!!       

                                                    

 

 Усик Т., 3 к.   

Студентське самоврядування — школа лідерства  

Інформує студентський парламент університету 
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Шановні студенти, друзі, колеги! Студе-

нтський парламент щоденно працює над по-

ліпшенням умов навчання, урізноманітненням 

та розвитком вашого життя. Для того, щоб ви 

завжди були в курсі діяльності Студентського 

парламенту, ми представляємо вашій увазі 

протоколи засідань СПУ.  

     Звіт про засідання №1 СПУ  від  
14 вересня 2011 р.  

Голова: Усик Т., секретар: Александрова Н., 

присутні:   29  осіб. 

Порядок денний: 

1. Підсумки виборів у студентські парламенти 

1-5 курсів. Доповідач:   президент СПУ Усик 

Т.  2. Вибори лідерів центрів СПУ і секретаря 

СПУ. Доповідач: президент СПУ  Усик Т. 3. 

Підготовка до виборів президента СПУ на 20-

11-2012 н. р. Доповідач:   голова виборчої ко-

місії Александрова Н. 4. Розподіл обов’язків і 

координація дій студентського парламенту 

університету і Бізнес-коледжу на 2011-2012 н. 

р. Доповідач: президент СПУ Усик Т.  5. За-

провадження проекту «Самореалізація творчо-

го потенціалу обдарованої молоді» в 2011-

2012 н. р.  

1. УХВАЛИЛИ: 1. Визнати склад студентсь-

ких парламентів 1 – 5 курсів легітимними і 

обраними в повному складі; 2. Президентів 

СПУ та менеджерів СПК 1 – 5 курсів обрати 

до складу СПУ ІІ рівня в 2011-2012 н. р. 

(згідно Статуту СПУ) (одноголосно).  

2. УХВАЛИЛИ: 1. Волков Р., 2 к. БК - обрати 

лідером центру науки СПУ «Ерудит»; 2. Кисе-

льова В., 2 к. БК - обрати лідером центру ку-

льтури і мистецтв СПУ «Дозвілля»; 3. Чорний 

О., 3 к. - обрати лідером центру спорту та ту-

ризму СПУ «Олімп»; 4. Чирву В., 3 к. - обрати 

лідером центру фінансів СПУ «Фінансист»; 5. 

Тарасов О., 1 к. - обрати лідером центру зв’яз-

ків із громадськістю СПУ «Діалог»; 6. Воєво-

діна Г., 2 к. - обрати лідером медіа-центру 

СПУ «Еталон»; 7. Александрова Н., 3 к. - об-

рати  секретарем СПУ. 

3. УХВАЛИЛИ: 1) Затвердити склад виборчої 

комісії: Александрова Н. – голова виборчої 

комісії; Ільчук Б. – заступник голови виборчої 

комісії; Макарова К. – секретар виборчої комі-

сії. Затвердити склад лічильної комісії: Чирва 

В. – голова лічильної комісії; Тарасов О. – за-

ступник лічильної комісії; Солоніна В. – сек-

ретар лічильної комісії. 2) Підготувати і здати 

всі документи кандидатів на посаду президен-

та СПУ у виборчу комісію до 15 вересня 2011 

р. 3) Розмістити інформацію про кандидатів 

на посаду президента СПУ на дошці інформа-

ції до 15 вересня 2011 р. 4) Провести вибори 

президента СПУ на 2011-2012 н. р. 15 вересня 

2011 р. об 11:50 год. в аудиторії № 22. 

4. УХВАЛИЛИ: Учасники СП 1-5 курсів та 

СПУ і БК керуються в своїй діяльності 

«Статутом студентського парламенту універ-

ситету», Конституцією «Євродем» і 

«Кодексом честі студента». Лідери СПУ та 

СПК виконують свої обов’язки та повнова-

ження згідно статуту СПУ. Засідання студент-

ського парламенту університету та СПК про-

водити 1 раз на місяць, про що складати про-

токоли.  

5. УХВАЛИЛИ: 1. Провести набір творчих 

груп, мистецьких студій, спортивних секцій 

«Центру самореалізації студента» до 15 верес-

ня 2011 р. Відповідальні: президенти СПК 1-5 

курсів. 2. Президенту СПУ підготувати звіт 

про набір студентів до «Центру самореалізації 

студента» на 2011-2012 н. р. до 15 вересня 20-

11 р.  

Звіт про засідання №1а СПУ  від  
15 вересня 2011 р.  

Голова: Усик Т., секретар: Александрова Н. , 

присутні:   45  осіб. 

Порядок денний: 

1. Вибори президента СПУ на 2011-2012 н. р.  

1. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити склад виборчої 

комісії: голова ВК – Александрова Н., 3 к., 

заступник голови ВК – Ільчук Б., 3 к., секре-

тар ВК – Макарова К., 3 к.  2. Затвердити 

склад лічильної комісії: голова ЛК – Чирва В., 

3 к., заступник голови ЛК – Тарасов О., 1 к., 

секретар ЛК – Солоніна В., 3 к.   

2. ВИСТУПИЛИ:  Андрущенко Т., 1 к. БК; 

Черепащенко А., 2 к. БК; Воєводіна Г., 2 к., 

Сухенко Є., 4 к., Усик Т., 3 к.  ознайомили з 

власними виборчими програмами. 

УХВАЛИЛИ: провести вибори кандидатів на 

посаду президента СПУ на 2011-2012 н. р. 

шляхом відкритого голосування 

(одноголосно). 

3. ВИСТУПИЛИ: голова комісії ознайомила 

з підсумками голосування по кандидатурах на 

посаду президента СПУ в 2011-2012 н. р.: 

Усик Т., 3 курс, за 3  ; Черепащенко А., 2 к. БК, 

за 0    ; Андрущенко Т., 1 к. БК, за 0  ; Сухенко 

Є., 4 к., за 20   ; Воєводіна Г., 2 к., за 11 .   

УХВАЛИЛИ: 1. Обрати президентом СПУ на 

2011-2012 н. р. більшістю голосів - Сухенка 

Євгенія, студента 4 курсу. 2. Обрати віце-

президентом СПУ на 2011-2012 н. р. Воєводі-

ну Ганну, студентку 2 курсу.    

Александрова Н. , 3 к.  



       Вибори лідерів студентського самоврядування – це 

одне з складних випробувань для студентів, які намага-

ються себе презентувати у студентському середовищі 

на лідерських позиціях. Студентський парламент уні-

верситету об'єднує найбільш активних лідерів і студен-

тів, які обираються до складу СПУ шляхом прямих і 

демократичних виборів, яким характерна чесна конку-

рентна боротьба, презентація кандидатів на посаду пре-

зидента СПУ своєї перед-

виборчої програми.  

        15 вересня  2011 р. відбулися вибори президента сту-

дентського парламенту університету. У цьому році на по-

саду президента СПУ балотувалися Черепащенко Анжелі-

ка, студентка 2 курсу БК, Анд-

рущенко Тетяна, 1 курс БК, Воє-

водіна Ганна, 2 курс, Сухенко 

Є., студент 4 курсу, Усик Тетя-

на, студентка 3 курсу.  Виборча 

комісія у складі делегованих 

студентів ретельно вивчила отримані документи і надала мо-

жливість кандидатам у регламентований термін рекламувати 

свою виборчу програму. У день виборів на прес-конференції 

щодо кожного кандидата оголошувалася його характеристи-

ка і пропонувалося виступити з тезами виборчої програ-

ми. Виборці мали можливість поставити кандидатам за-

питання, а потім відбулися самі вибори шляхом відкрито-

го голосування.  

    Рішенням загальних зборів СПУ (протокол №1 від 15. 

09. 11 р.) президентом СПУ була був обраний Сухенко 

Євгеній, студент 4 курсу. Віце-президентом СПУ була  

обрана Воєводіна Ганна, студентка 2 курсу, нові проекти 

яких отримали широку підтримку серед студентів нашого 

університету. Сподіваємося, що такі студентські ідеї та 

ініціативи не залишаться лише фразами в їх виборчих 

програмах, і що в тісній співпраці з адміністрацією уні-

верситету, навчальними кафедрами і викладачами лідери СПУ втілять найцікавіші 

проекти  в життя.  Така позиція  буде свідчити про небайдуже ставлення лідерів до 

студентського життя в університеті, до самого навчального закладу ПВНЗ 

«Європейський університет».  

 

Вітаємо наших лідерів з перемогою і бажаємо високих успіхів 

і досягнень в організації студентського самоврядування  

в університеті у 2011-2012 н. р.! 

Усик Т., 3 к.  

     Інформує студентський парламент університету  
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      Вибори президента  

студентського парламенту університету — 2011  



Інформує центр зв'язків з громадськістю СПУ “Дозвілля” 

 Студентська лабораторія соціологічних досліджень “Діалог” 

     Это лето радовало нас ласковым 

солнцем и теплыми короткими лет-

ними дождями. Кому-то солнечный 

сезон подарил увлекательное, неза-

бываемое путешествие именно туда, 

куда давным-давно хотелось по-

ехать, у кого-то летние каникулы 

прошли в работе. Но несмотря ни на 

что студенты успели отдохнуть, на-

браться сил, собраться с мыслями. С 

массой новых впечатлений и идей, с 

теплыми улыбками на лицах они го-

товы вернуться в университет для 

покорения новых высот. Каким же 

было лето студентов Никопольского 

филиала Европейского университе-

та?  

     Вот некоторые цитаты из анкет 

студентов 1-5 курсов: 

 

     - «Это лето было самым лучшим 

в моей жизни. Все лето проработал в 

сфере евроокон, месяц был промо-

утером и два месяца на обрезках 

балконов. Работал каждый день с 8 

до 5, а потом гулял по разным раз-

влекательным местам города. Этим 

летом съездил с братом на 5 дней в 

Кириловку, и на сем дней в село от-

дохнуть. Всего я ездил по трем се-

лам и делал замеры на окна, после 

чего часто ходил на наш никополь-

ский пляж. Помогал родителям, гу-

лял с девушкой, встречался с друзья-

ми. Сначала был рад, что начались 

каникулы, но где-то в середине авгу-

ста начал скучать за университе-

том».  

     - «Мой отдых не отличался осо-

бой оригинальностью, а заключался 

в помощи родителям на даче и дома. 

Оставаясь в Никополе, я встретилась 

с бывшими одноклассниками на 

встрече выпускников, а также с 

друзьями и подругами. Встречи бы-

ли долгожданными ибо ми все ныне 

учимся в разных городах.  Я рада, 

что лето закончилось, потому что 

очень соскучилась за однокурсника-

ми и ребятами, с которыми подру-

жилась в Европейском университете 

за этот год».  

     - «Вообще отдохнул очень хоро-

шо! Этим летом я посетил один из 

красивейших городов мира—Санкт-

Петербург. Я был поражен красотой 

этого города и посетил все его тури-

стические уголки.    

2 курс  

     - «Весной мне захотелось собрать 

большое количество людей для того, 

что бы всем вместе прокатится по 

улицам города Никополя. У меня 

получилось организовать велопро-

гулку 5 июня. На велопрогулку со-

бралось около 30 человек — нико-

польчан, отправилось 29 человек.  

Маршрут был Горисполком—

городская больница № 2—ул. Хер-

сонская—Парк Победы—Дамба—5 

пляж. Всем участникам очень понра-

вилась велопрогулка.                
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      После этой велопрогулки у меня со-

зрела идея соединить «приятное с полез-

ным» и 19 июня я организовал Благотво-

рительную велопрогулку. Деньги собира-

лись для никопольчанки—Люды Зузанк-

ской (диагноз: опухоль мозга). Собралось 

35 велосипедистов. Маршрут был: Горис-

полком—ул. Электрометалургов—

Дамба—район Новопавловки—Зона от-

дыха. Всем очень понравилось, все оста-

лись довольны!!! Собрали 857 грн. Около 

двух недель я собирал благотворительные 

средства для помощи человеку и в итоге 

собралось 1350 грн., которые я передал 

матери Люды Зузанской.  

     После этих велопрогулок прошло мно-

го времени и 31 июля я организовываю 

велопрогулку на Токовские каскадные 

водопады. Количество участников 8 чело-

век. Мой единственный выходной воскре-

сенье прошел великолепно, очень понра-

вилась местность, то есть «кусочек» ска-

листой местности Никопольского рай-

о н а — в о д о п а д ы  п р е к р а с н ы —

красотище!!!! =) С 11 июня по сегодняш-

нее время работаю в «Мастер Пласт» и не 

смотря на то, что у меня мало было сво-

бодного времени—каникулы, благодаря 

ярким моментам, прошли хорошо!!!! =)   

     - «Я это лето провела очень хорошо. 

Июль просидела дома, а в августе 2 раза 

ездила на море. Первый раз в Севасто-

поль. Там я посетила много музеев—

Панораму, Херсонес, музей 35-той бата-

реи. Ездила в Ялту. Город мне не понра-

вился, потому что он очень душный. А 

второй  раз я ездила на Арбатскую стрел-

ку. Там я лежала на пляже как ТЮЛЕНЬ. 

Ой, забыла еще написать, что в Севасто-

поле есть город—Балаклава. Туда я попа-

ла на празднование Дня Шампанского.  В 

честь такого дня был концерт. На нем вы-

бирали Мисс Шампань и устанавливали 

Всемирный рекорд Гиннеса. На этом кон-

церте выступала украинская группа—

”Океан Ельзы”. 

3 курс 

     - «Лето прошло быстро и незаметно. 

Отдыха не было, работа, домашние хло-

поты, короткое путешествие на море. Ни-

чего феерического, просто лето …. к уче-

бе не совсем готова ……. :)  

     - «Лето прошло скучно, плохо. Не от-

дыхала».  

     - « Ездил на море с девушкой, отдохну-

ли отлично. Коктейли, party….. Что еще 

нужно».                                             4 курс  

     - «Каникулы я провел отлично. Мне 

было очень приятно отдыхать от учебы, 

купаться в море и спать до обеда. Я ел 

фрукты, овощи и всякую вредную химию. 

Когда август подходил к концу, я очень 

огорчился потому, как я осознавал, что в 

ближайшее время, я буду вынужден снова 

идти в университет. Мое самочувствие 

резко ухудшилось, но потом я вспомнил, 

что грусть—это плохое качество и мое 

настроение снова улучшилось. В целом, 

лето мое было красочным и насыщенным 

впечатлениями. Это естественно, ведь ни-

какая учеба меня не огорчала и не отни-

мала время, отведенное мне на этой Зем-

ле. У меня было много времени для фило-

софских рассуждений о смысле бытия, о 

строении Вселенной и необходимости 

расположения НАТОвских ПВО на терри-

тории Польши, так же я задумывался о 

целесообразности вступления Украины в 

ЕС и конфликте в Ливии.  Что касается 

последнего, то это было моей самой бо-

лезненной темой.  

     Летние каникулы не прошли зря. Они 

помогли мне отдохнуть, узнать много но-

вого, и зарядится энергией на следующий 

учебный год».                                  5 курс  

Солоніна В., 3 к.              
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Інформує центр зв'язків з громадськістю СПУ “Діалог ”  
Студентська лабораторія соціологічних досліджень “Діалог” 

Взяли участь студенти 1 курсу університету - 

 напрям “Комп'ютерні науки” та 1-2 курсу ДЕП-2011-1, ДЕП-2010-1 — 

напрям “Економіка підприємства”    

1. Як Ви отримали інформацію про 

Н і к о п о л ь с ь к у  ф і л і ю  П В Н З 

“Європейський університет”?  

1 курс ДЕП—2011-1:  TV, подруга, яка 

є  ст уденткою старшого к урсу 

―Європейського університет‖, Інтернет, 

знайомі.   

2 курс ДЕП-

2010-1: від 

знайомих, від 

студента 5 кур-

су заочного 

відділення, із 

соціальних ме-

реж.   

Д-2011-1      1 

курс: від зна-

йомих, від дру-

зів та знайо-

мих, тут навчався мій брат.   

2. Чому Ви обрали для навчання Ні-

к о п о л ь с ь к у  ф і л і ю  П В Н З 

“Європейський університет”?  

1 курс ДЕП—2011-1:  знаходиться за 

місцем проживання, знаходиться в Ніко-

полі, просто знаходиться в рідному місті, 

не захотіла вступати до іншого вузу, пора-

дили ―Європейський університет‖.   

2 курс ДЕП-2010-1: сподобався 

―Європейський університет‖, тому що чув 

багато гарних відгуків від знайомих; спе-

ціальність, яку я отримаю в майбутньому 

є  в 

«Європейському 

університеті», і це 

мене влаштовує.   

Д-2011-1      1 

курс: завдяки під-

казкам друзів, я 

обрав, тому що 

він знаходиться в 

Нікополі.    

3. Ваші перші 

враження від 

знайомства з уні-

верситетом? 

1 курс ДЕП—2011-1:  

- позитивні, гарні студенти, викладачі і 

співробітники ЄУ;  

- гарні враження;  

2 курс ДЕП-2010-1:   

- позитивні; сподобався рівень навчан-

ня і підхід викладачів.   

Д-2011-1      1 курс:  

- дуже гарна, тепла атмосфера, теплі 

взаємовідносини, багато талановитих лю-

дей;  

- все сподобалося; позитивні враження, 

дружній колектив.        

 

 

 

Тарасов О., 1 к.  
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      Стартував набір студентів в 
―Центр самореалізації‖. З поча-
тком чергового учбового року 
в університеті почав свою ро-
боту ― Центр самореалізації 
студентів‖, який безпосередньо 

проявляється в участі студен-
тів та роботі культурно—
мистецьких студій, спортивних 
секціях. А саме таких як:  хоре-
ографічна студія ―Євроденс‖, 
вокальна студія ―Орфей‖; теат-
ральна  драматична студія 
―Пігмаліон‖; художня студія 
―Акварель‖; команда інтелек-

туальних ігор ―Що? Де? Ко-
ли?‖; наукове товариство 
―Ерудит‖; студентська газета 
― І м і д ж ‖ ;  н а у к о в о —
пізнавальний журнал ―Пізнай 
себе‖; альманах молодих пое-
т і в  т а  п и с ь м е н н и к і в 
―Літературний Парнас‖, спор-
тивні секції центру спорту і 

туризму ―Олімп‖ - шахи, во-
лейбол, баскетбол, футбол, на-
стільний теніс.  
     Студенти приймають  акти-
вну участь у  цих заходах. Але 
в цьому році більш детально  
акцентую вашу увагу на студе-
нтах 1 та 2 курсу Бізнес-
коледжу та 1 та 2 курсів, які  
вже з самого початку свого на-
вчання університету проявля-
ють свої таланти. Вони є 
―бджілками -  трудівницями‖,  
які згуртовуються — обгово-
рюють важливі  питання  як 
свого парламенту,  так і парла-
менту університету. У першу 

чергу  підтримує їх як  сторона 
адміністрації, так і сторона 
студентів старших курсів. Але 
також хочеться щоб не тільки 
студенти 1 курсу, але й всі інші 
студенти обрали цікаву їм сту-
дію,  об'єднання чи секцію та 
реалізували свій талант. Адже 

студентське життя в ПВНЗ 
―Європейський університет‖ - 
ц е 

велика сім’я, велика дружба та 
братство дорожче за багатст-
во‖,  тому запрошуємо усіх ба-
жаючих, які  прагнуть реалізу-
вати свої творчі, мистецькі, 
лідерські та спортивні здібнос-
ті і таланти, в творчі об'єднан-
ня, мистецькі студії та спорти-
вні секції. 

Солоніна В. , 3 к.  

          “Центр самореалізації студента продовжує свою діяльність  
в 2011 –20112 н. р.” 



     У цьому 

році наше 

місто відзна-

чає 372 роки 

від дня свого 

заснування. 

24-25 верес-

ня відбува-

лося гранді-

озне святку-

вання цієї 

дати. Жодний міський захід сьогодні не обходить-

ся без участі молоді, і сьогодні все частіше самі 

студенти виступають ініціаторами і організаторами 

багатьох з них. З нагоди святкування Дня міста 

Нікополя під егідою ―Молодіжного осередку 

―Партії регіонів‖ проходила легкоатлетична еста-

фета  для навчальних закладів всіх рівнів акредита-

ції. Для всіх учасників цього заходу — ця подія 

була своєрідним спортивним святом, яка ще раз 

підтвердила, що нікопольська земля багата на тала-

новитих і здібних  спортсменів, які прославляють 

наше місто, а їх перемоги — це найкращий подару-

нок у д е н ь 

наро-

дження нашого рідного Нікополя! У цьому вислов-

люванні мали змогу пересвідчитися наші студенти 

(Чорний О., Ільчук Б., Чирва В., Черепащенко А., 

Білан Р., Галицька А., Махінько І. та ін.), які брали 

участь у спортивній естафеті під керівництвом ста-

ршого викладача Пруса Костянтина Миколайови-

ча. Ми посіли почесне третє місце і дуже щасливі, 

що взяли участь в цій спортивній естафеті і гідно 

представили наш університет на міському рівні. 

Вона надихнула нас, дала нам море вражень і нала-

штувала нас на позитив.  Адже, незважаючи на ре-

зультати наші студенти продовжили активно свят-

кувати День міста. Підтвердженням цього є участь 

у ще одній міській акції, яка проходила в цей же 

день в нашому місті — виставці квітів на алеї біля 

міськвиконкому. На цій виставці усі навчальні за-

клади міста і творчі колективи продемонстрували 

свої здобутки, тим самим привітавши наше місто з 

днем народження.  Для наших студентів — це була 

ще одна яскрава подія в їх студентському житті. 

Так як в цьому році наш університет святкує 20 

років від дня заснування, студентки нашої філії, а 

саме Солоніна В., Макарова К., Воєводінна Г., 

Александрова Н., Усик Т., вирішили присвятити 

квіткову композицію саме цій темі і показати жите-

лям  нашого міста, які талановиті студенти навча-

ються в нашій філії. Жоден відвідувач цієї вистав-

ки не залишився байдужим, проходячи повз нашу 

композицію, і з радістю фотографувався біля неї. 

Не зали-

шив без 

уваги цю 

подію і 

м і с ь к и й 

голова м. 

Нікополя 

Токар Ру-

слан Іва-

н о в и ч , 

який поба-

жав студе-

нтам нашої філії творчих успіхів та креативних 

ідей, а ―Європейському університету‖ процвітання 

на освітній ниві нашого міста і нашої держави.  

Для студентів нашої філії і для усіх нікопольців 

цей день на довго залишиться в пам'яті. Адже для 

всіх це свято стало світлим і радісним, подарувало 

море вражень і позитиву.                    

     Ми хочемо висловити величезну вдячність усім 

організаторам цього прекрасного свята та побажа-

ти усім ми-

ру, добра, 

радості, пре-

красних пер-

спектив і 

благополуч-

чя!  

 
З днем на-
родження, 
рідне міс-

то!  
Чирва В., 3 к.  
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Студенты Никопольского филиала  

ЧВНЗ «Европейский университет» 

 от всего сердца  

поздравляют преподавателей  с их  

профессиональным праздником. 

Уроки Ваши все мы очень ценим, 

Вы многое нам помогли понять. 

Мы к знаниям стремимся с  

вдохновеньем, 

Ведь вместе можно столько открывать! 

Букет из самых добрых пожеланий мы в этот день хотим Вам подарить 

И много тѐплых, искренних признаний, что будем Вас всегда благодарить!  

   Никто из студентов не представляет себе процесс учебы без посещения этого  

замечательного и необходимого места—библиотеки. Сотрудникам библиотеки от  

чистого сердца и с огромной благодарностью посвящается: 

Всѐ у них всегда в порядке, 

Книжки выстроены в ряд 

Четкость записей в тетрадке — это их святой обряд. 

Тот, кто книгам друг сердечный  

Частый гость здесь, в этот день 

Поздравляем всех, конечно, это праздник всех людей!  

 
   

 

ДОРОГІ НІКОПОЛЬЦІ!  

Від усієї душі і чистого серця вітаємо Вас зі 

святом — Днем міста!  
День народження міста — наш спільний день  

народження.  Місто Нікополь має славну історію й 

багаті культурні традиції, але найголовнішим  

багатством нашого міста є його жителі.  

Ми вітаємо усіх Вас з Днем міста  і бажаємо, щоб 

усі ми жили з любов'ю і взаємоповагою один до  

одного, повагою і почуттям гордості за свою рідну 

землю, де ми живемо, працюємо і відпочиваємо,  

закохуємося і ростимо дітей. Нехай у нашому  

місті буде багато щасливих сімей, успішних   

людей, активної молоді, талановитих і 

 відомих особистостей.   

Щиро бажаємо усім миру, добра, радості,  

прекрасних   перспектив і благополуччя!       
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Дата выпуска бюллетеня 

Том 1, выпуск 1 

 
  

 
 
 

 

1.09.— День знань.  
10.09.—День фізичної культури і спорту. 
День українського кіно.  
13.09.–День програміста (відмічається на 256-
й день року).  
19.09.—День народження ―Смайлика‖   
21.09.—Міжнародний день миру.  
24—25.09.—День міста Нікополя.  
26.09.—Всесвітній день моря.  
27.09.—Всесвітній день туризму.  
30.09. Всеукраїнський день бібліотек.  
01.10.– Міжнародний день музики.  
02.10.—День працівників освіти.  

―Центр самореалізації студента‖  
в 2011-2012 н. р. оголошує набір 

студентів, які прагнуть реалізувати свої 
творчі, інтелектуальні, мистецькі, 

лідерські і спортивні здібності і таланти 
в творчі об'єднання, мистецькі студії та 

спортивні секції.   
 

З усіх питань звертатися до лідерів 
відповідних центрів. Відповідальні  

президенти СП 1-5 курсів.  
 

Оберіть цікаву Вам студію, 
об'єднання чи секцію.  

Реалізуйте ваші таланти!!!  

Редакція студентської газети «Імідж»                   

Головний редактор: Усик Т., 3 к. 

Заступник головного редактора: Александрова Н.,  

3 к. 

Склад редколегії: 

1. Усик Т.,  3 к.  

2. Александрова Н., 3 к.     

3. Корогодська А., 4 к. 

4. Тарасов О., 1 к.  

5. Чорний О., 3 к.  

6. Воєводіна Г., 2 к.   

7. Солоніна В., 3 к.  
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АНОНС ПУБЛІКАЦІЙ:  

1. Україна будує майбутнє! 

З двадцятиріччям, рідна Україна! -                                                                   

стор. 2.  

2. ―Європейському університету” — 20 

років! -                                            стор. 3.  

3. Святкування Дня знань і урочиста 

церемонія посвяти в студенти —                                                               

стор. 5.  

4. Інформує студентський парламент 

університету. Студентське самовряду-

вання — школа лідерства —                                                    

стор. 6.  

5. Вибори президента студентського 

парламенту університету — 2011 —                                  

стор. 8. 

5. Інформує центр зв'язків з громадсь-

кістю “Діалог” - Літні канікули — 

2011. Якими вони були? -                                                    

стор. 9.   
7. “Центр самореалізації студента про-

довжує свою діяльність в 2011 –20112 

н. р.” -                                 стор. 12.  

8. Святкування 375-річниці заснуван-

ня дня м. Нікополя —     стор. 13.  

9. Вітаємо!!! -                               стор. 14.  

10. Реклама, оголошення, анонс —       

стор. 15.   

 

  

  

 


