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Студент — звучить гордо. Віль-

на доросла людина. Вже не опі-

куваний вчителями школяр, не 

заляканий іспитами абітурієнт, а 

справжнісінький студент-

першокурсник.  

 

Шановні першокурсники!  
Ми раді сьогодні прийняти Вас у 

нашу дружню студентську 

 родину. Ми щиро вітаємо наших  

першокурсників з першим  

успішним кроком на довгому шляху студентського незабутнього 

життя та бажаємо їм  легкої здачі першої сесії, змістовних та  

веселих буднів, взаємного кохання і вдалого життєвого старту.  

Студентство — це час нових мрій і досягнень, нових  

знайомств і можливостей. Скористайтесь ним, випробуйте сили. 

Ставте перед собою завжди лише високу мету. Станьте майбутнім 

університету, продовжувачем 

його традицій і засновником  

нових ідей. Завоюйте собі право 

носити звання Студента.  

Не зупиняйтесь на досягну-

тому та будьте щасливі!!!  

 

Адміністрацій, професорсько

-викладацький колектив та 

студентський парламент 

університету   

АНОНС:  

 

1. Інформує студентський 

парламент університету — 

Протокол №1, 1а, Алекса-

ндрова Н. — стор. 2.  

2. Вибори—2012 — стор. 

3   
3. Молодь Нікополя—

обирає здоровий спосіб 

життя‖ - Чорний О. — 

стор. 4 
4. Вітаємо учасників місь-

кого забігу — 2012. — 

стор. 5   

5. Ерудити чемпіонату ін-

телектуальних ігор ―Що? 

Де? Коли?‖ в творчому 

польоті… - стор. 6.   

6. Вітаємо викладачів 

НФЄУ з нагоди святкуван-

ня Дня працівників освіти. 

— стор. 7. 

7.  З Міжнародним днем 

студентів! - стор. 8.  

8. Реклама, оголошення, 

анонси — стор. 9-10 



Протокол  № 1а 
загальних зборів студентських  

парламентів 1-5 курсів 

 і студентського парламенту  

Нікопольської філії 

ПВНЗ «Європейський  університет» 

Від 19  вересня 2012 р.  

Голова: Александрова Н. 

Секретар: Макарова К.  

Присутні:   42 особи. 

Порядок денний: 

1. Вибори президента СПУ—2012!  

__________________________________ 

1. УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити склад виборчої 

комісії: Голова ВК – Александрова Н., 4 к.; Засту-

пник голови ВК – Ільчук Б., 4 к.; Секретар ВК – 

Макарова К., 4 к.; 2. Затвердити склад лічильної 

комісії: Голова ЛК – Чирва В.,4 к.; Заступник го-

лови ЛК –  Тарасов О., 2 к.; Секретар ЛК –  Соло-

ніна В., 4 к.  

2.  УХВАЛИЛИ: Заслухати передвиборчі програ-

ми кандидатів на посаду президента СПУ:   3  к. – 

Воєводіної  Г.; 3 к. ДЕП – 

Черепащенко А.  

 3. УХВАЛИЛИ: 

Провести вибори кандидатів 

на посаду президента СПУ 

на 2012-2013 н. р. шляхом 

відкритого голосування 

(одноголосно).  

4. ВИСТУПИЛИ: Голова 

лічильної комісії ознайоми-

ла з підсумками голосування 

по кандидатурах на посаду 

президента СПУ в 2012-

2013 н. р.: Черепащенко А., 3 

курс БК,За – 20 студентів, Проти – 3 студета, 

Утримались – 17 студентів;  Воєводіна Г., 3 курс, 

За –  12 студентів, Проти – 0, Утримались – 28 

студентів  

УХВАЛИЛИ: Обрати президентом СПУ на 2012-

2013 н. р. більшістю голосів -  Черепащенко Анже-

ліку, 3 курс ДЕП.  Обрати віце-президентом СПУ 

на 2012-2013 н. р. – Воєводіну Ганну, 3 курс.    

Александрова Н.,  

секретар СПУ 

Протокол № 1 

засідання студентського парламенту 

Нікопольської філії ПВНЗ  

«Європейський університет» 

                                             Від 26 вересня 2012 р. 

Голова: Черепащенко А. 

Секретар: Воэводынна Г.  

   Порядок денний: 

     Підсумки виборів у студентські парламенти 1-5 

курсів.  

     Вибори лідерів центрів СПУ і секретаря СПУ.     

     Розподіл обов’язків і координація дій студентського 

парламенту університету на 2012-2013 н.р.  

     Впровадження проекту «Самореалізація творчого 

потенціалу обдарованої студентської молоді» в 2012-

2013 н.р. 

     Допов.: президент СПУ Черепащенко А. 

     1. УХВАЛИЛИ: 

Визнати склад студентських парламентів 1-5 курсів 

легітимними і обраними у повному складі. Президен-

тів СПУ та менеджерів СПК 1-5 курсів обрати до скла-

ду СПУ ІІ рівня в 2012-2013 н.р. (згідно Статуту студе-

нтського парламенту університету). (одноголосно) 

    2.  УХВАЛИЛИ: Коренєва В. 1 к. – обрати лідером 

центру науки СПУ «Ерудит»;  Кисельову В. 3 к.  обра-

ти лідером центру культури і мистецтв СПУ 

«Дозвілля»; Чорного О., 4 к. обрати лідером центру 

спорту і туризму СПУ «Олімп»; Чирву В., 4 к. обрати 

лідером центру фінансів СПУ «Фінансист»; Тарасова 

О., 2 к. обрати лідером центру зв’язків із громадськіс-

тю СПУ «Діалог»; Усик Т., 4 к. обрати лідером медіа-

центру СПУ «Еталон»; Квасневську О., 2 к. обрати 

секретарем СПУ. 

3. УХВАЛИЛИ:Учасники студентських парламентів 1

-5 курсів та студентський парламент університету ке-

рується у своїй діяльності «Статутом студентського 

парламенту університету», Конституцією «Євродем» і 

«Кодексом честі студента». Лідери СПУ та СПК вико-

нують свої обов’язки і повноваження згідно Статуту 

СПУ. Засідання студентського парламенту університе-

ту і СПК проводити 1 раз на місяць, про що складати 

протоколи. Всі рішення в академічній групі, на курсі, в 

студентському парламенті щодо студентського самов-

рядування і життєдіяльності колективу приймати шля-

хом колегіального обговорення і голосування всіх уча-

сників студентського колективу, академічної групи, 

СПК, СПУ. 

4. УХВАЛИЛИ: Провести набір  у творчі групи, мис-

тецькі студії і спортивні секції «Центру самореалізації 

студента» до 30 вересня 2012 р.  Відп.: президенти 

СПК 1-5 курсів. Віце-президенту СПУ Воєводіній Г. 

підготувати звіт про набір студентів в творчі групи, 

студії і спортивні секції «Центру самореалізації студе-

нта» на 2012-2013 н.р. до 30 вересня 2012 р. Взяти 

активну участь в проведенні Дня здоров’я 27 вересня 

2012 р. Відп.: лідер центру спорту і туризму СПУ Чор-

ний О., лідери центрів спорту і туризму СП 1-5 курсів. 

Взяти участь у загальноміському забігу, присвяченому 

святкуванню Дня міста Нікополя 29 вересн 2012 р.                     

Відп.: лідер центру спорту і туризму СПУ Чорний О. 

Розпочати підготовку до святкування Дня працівників 

освіти. Відп.: президент СПУ Черепащенко А. та лідер 

центру культури і мистецтв СПУ Кисельова В.                                                 
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Школа студентського самоврядування 

– це школа лідерства, яка допомагає пре-

зентувати себе як багатопрофільного фахі-

вця і творчу людину, а також навчає студе-

нтів організаторській і лідерській роботі  

вже у студентські роки.  

 Згідно Статуту Студентського парламенту 

університету (Розділ 1, пункт 1.3.) 

«Студентський парламент – це громадська 

організація, добровільне і демократичне 

об’єднання студентів філії, пріоритетним 

напрямком діяльності якого є розкриття тво-

рчого потенціалу молоді і вирішення питань 

удосконалення навчально-виховного проце-

су, науково-дослідної роботи, а також орга-

нізація дозвілля і побуту, і співпраця з гро-

мадськими молодіжними організаціями».  
В Нікопольській філії Європейського університету в черговий раз було  

проведено вибори лідерів студентського парламенту університету та  

студентських парламентів 1-5 курсів.  

На посаду президента СПУ претендувало 2 кандидати.   

Ними були : Воєводіна Г. –3 курс та Черепащенко А. -3 курс. 

В результаті відкритого голосування президентом  СПУ було обрано  

студентку 3 курсу Черепащенко Анжеліку. 
На першому засіданні СПУ до складу СПУ ввійшли наступні студенти: 

Віце-президент СПУ– Воєводіна Г., 3 курс; 

Лідер центру науки – Корнєв В., 1 курс; 

Лідер медіа-центру– Усик Т.,  4 курс; 

Лідер по зв’язкам з громадськістю - Тарасов О., 2 курс;  

Лідер центру культури – Кисельова В., 3 курс; 

Лідер центру спорта и туризму- Чорний О. 4 курс; 

Лідер центру фінансів – Чирва В., 4 курс.  

 

БАЖАЄМО НОВИХ УСПІХІВ 

в  роботі студентського самоврядування університету  

в новому 2012-2013 навчальному році!!!  

Утверджуйте демократичні засади  в життєдіяльності  

студентського парламенту університету, проявляйте ініціативу  

і активну життєву позицію, творчість і відданість у розбудові  

студентського самоврядування, високі організаторські і лідерські здібності!   
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25 вересня 

2012 року 

настала дов-

гоочікувана 

подія для всіх 

тих, хто веде 

здоровий спо-

сіб життя та 

тих, хто не 

уявляє свого 

життя без 

спорту, зма-

гань та перемог. Ця дата співпала з святкування Дня 

фізичної культури та спорту. В цьому році ―зірки ― 

були на нашій стороні. Нічого не перешкоджало 

(наприклад, 

погана пого-

да, неоргані-

з о в а н і с т ь 

або неба-

жання студе-

нтів та ін.)  

нам у прове-

денні цього 

спортивного 

свята.  Тим 

паче, що вже 

через два дні 

наші студен-

ти повинні були представляти Нікопольську філію 

―Європейського університету‖ в міській естафеті на 

приз міського голови. Тому ця ―Універсіада‖ дала 

хорошу спортивну підготовку. На обличчях  виклада-

чів та студентів сяяли сонячні посмішки. І ось поча-

ток. В програмі змагання були наступні конкурси: 

легкоатлетична естафета, комплекс завдань по збору 

п а л а т к и , 

прохід по 

канату з до-

п о м о г о ю 

к а р а б і н і в , 

перетягуван-

ня канату. 

Усі ці за-

вдання ви-

кликали у 

п р и с у т н і х 

велику кіль-

кість посмі-

шок, адже під час їх ви-

конання у деяких з учас-

ників відбувалася певні 

курйози. Але незважаю-

чи ні на що, цей день 

приніс море вражень, 

гарного настрою,  укрі-

пив здоров’я студентів.  

Як і в будь-якому 

змаганні існує перемо-

жець. В цьому році в 

с п о р т и в н і й 

―Універсіаді‖ перемогла 

команда 4 курсу. Хоче і 

не повному складі, але 

Чорний О. та Ільчук Б. блискуче ―вирвали‖ пере-

могу у суперників. Найкращі переможці та усі уча-

сники цього заходу були відзначені грамотами, 

солодкими призами за високі успіхи у виборені 

призових місць університетських спортивних зма-

ганнях, проявлені мужність та волю, організова-

ність, самодисципліну і значний внесок у створен-

ня високого і успішного іміджу студента Європей-

ського університету. Наші студенти були задоволе-

ні участю в спортивній універсіаді і можливістю 

продемонструвати свої фізичні здібності та спор-

тивний потенціал. До речі, ця універсіада відкрила 

н о в и х 

з і р о к 

спорту в 

нашій фі-

лії, а саме 

— Корнєв 

В., Тарасов 

О., Квас-

невська О., 

Ш и ш к о 

А., Луго-

венко Я., 

Гайдадим 

М.. Ці студенти в цьому році обрали для навчання 

саме наш університет. Сподіваємося, що в майбут-

ньому — це потенційні переможці міських, облас-

них та державних конкурсів, це студенти, які будуть 

створювати позитивний і успішний імідж Студента 

Європейського університету.  
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Після закінчен-

ня церемонії 

нагородження 

наші студенти 

не збиралися 

зупинятися і 

відправилися 

проводити вла-

сне змагання з 

волейболу. 

Така поведінка 

ще раз підтвер-

джує вислів 

Чорного О., 

студента 4 кур-

су, лідера 

центру спорту 

та туризму 

СПУ ―Олімп‖ : ―Спорт становится средством воспита-

ния тогда, когда он - любимое занятие каждого!». Для 

багатьох учасників ця «Універсіада» була просто спор-

тивним святом, часом, коли можна ще раз зібратися зі 

своїми друзями і гарно провести час на природі, коли 

добігають до кінця останні тепла дні осінні. Але для 

справжніх спортсменів — це було справжнє спортивне 

змагання. І тому деякі прорахунки в організації цього 

заходу дуже хвилювали їх. Вже після закінчення Прус 

К. І. та Чорний О. зізналися, що для того, щоб показа-

ти ще більші результати необхідно, щоб важливими 

факторами при підготовці команди стали індивідуаль-

ний підхід до кожного гравця, високий рівень самодис-

ципліни та організованості, а також правильна поста-

новка тактики гри тренером.  

Але незважаючи на усе це, ми, студенти Нікополь-

ської філії ―Європейського університету‖ дякуємо ад-

міністрації університету за організацію універсіади, 

присвяченій Дню фізичної культури та спорту, голов-

ному судді, старшому викладачу Прусу Костянтину 

Івановичу та усім присутнім студентам за організацію 

цього свята. Свято молодості, творчості та спортивної 

краси.   

 

 

Усик Т., 

4 курс                

Переможці «Універсіади-2012»  

Чорний О. та Ільчук Б., 4 курс    

 

 
 

 

З нагоди святку-

вання Дня міста 

Нікополя за підтри-

мки міського голо-

ви Токаря Р. І. від-

бувся щорічний 

спортивний забіг для всіх жителів міста. Для всіх учас-

ників цього заходу — ця подія була своєрідним спор-

тивним святом, яка ще раз підтвердила, що нікополь-

ська земля багата на талановитих і здібних  спортсме-

нів, які прославляють наше місто, а їх перемоги — це 

найкращий подарунок у день народження нашого рід-

ного Нікополя! У цьому висловлюванні мали змогу 

пересвідчитися наші студенти (Чорний О., Ільчук Б., 

Квасневська О., 

Шишко А., Ка-

мандирчик Я., 

Луговенко Я., 

Корнев В., Ру-

дик К.), які бра-

ли участь у 

спортивній еста-

феті під керівни-

цтвом старшого  

викладача Пруса 

Костянтина Іва-

новича. Для нас  

 

 

участь в по-

дібних захо-

дах з нагоди 

святкування 

Дня міста 

Нікополя є 

дуже значи-

мою, адже 

усі ми наро-

дилися і на-

вчаємося в 

цьому гарному місті. То кому, як не нам прославляти 

його і робити усе можливе для його процвітання. Саме 

наші перемоги — це найкращий показник конкуренто-

спроможності і гідного життя в нашому місті се-

ред інших міст нашої області.  Серед хлопців дру-

ге місце посів Чорний О., а серед дівчат — друге 

місце посіла Луговенко Я. Ми вдячні нашим сту-

дентам за участь в цьому міському заході. Саме 

Ви в черговий раз підкреслили високий імідж на-

шої філії в м. Нікополь. Ця естафета надихнула 

нас, дала нам море вражень, налаштувала нас на 

позитив. Ми з нетерпінням будемо чекати наступ-

ного року, коли знову зможемо насолодитися ци-

ми радісними хвилинами і в черговий раз відсту-

кувати День народження нашого міста.   
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Перша гра  

загальноуніверситетського 

 чемпіонату інтелектуальних  

ігор для ерудитів «Що? Де? Коли?» 
17 жовтня 2012 року в нашому університеті відбу-

вся другий етап уні-

верситетського кон-

курсу «Що? Де? Ко-

ли?», головною те-

мою питань якого 

стало «Цікаві факти 

про країни світу”. 

Як і завжди цей кон-

курс привернув до 

себе увагу студентів, 

які прийшли підтримати команди 

своїх курсів і повболівати. В 

аудиторії панував святковий 

настрій, що підбадьорював 

учасників, жюрі, глядачів та 

обіцяв запальну боротьбу за пер-

ше місце. Серед команд учасни-

ків були представлені наступні: 

―новобранці‖ нашої гри команда 

1 курсу ―Діскавері‖, 1 курсу ДЕП 

―Незамінні‖, а також вже 

―старожили‖ нашого чемпіонату команда 2 курсу 

―Н2О‖, 3 курсу ―Фаворит‖, 2 курсу ―Руйнівники ле-

генд‖.  

I ось початок гри! 

Представлені 

члени почесного 

журі склад: капі-

тани команд ви-

голосили свої 

короткі промови, 

привітання та 

девізи і в аудито-

рії створилася 

гарна атмосфера 

для серйозної боро-

тьби Як завжди пи-

тання викликали 

жваве обговорення 

між учасниками ко-

жної з команд, дру-

жні суперечки та 

посмішки. Та ось 

звучить останнє пи-

тання і на жюрі ля-

гає відповідальний момент: визначення переможця.  

Результат гри для кожного був неочікуваний. Ко-

манда ―Незамінні‖ 1 

курсу ДЕП стали 

переможцями, обій-

шовши переможців 

минулого 

чемпіона-

ту коман-

ди 

―Фаворит‖ 

та сміливі 

та кмітли-

ві‖. Вітає-

мо команду переможців і бажаємо наступних 

перемог! Так тримати!  

 

 

Переможці 

отримали призи і 

зробили ще один 

крок до фінальної 

перемоги! Сподіва-

ємося побачити усі 

команди в повному 

складі і на наступ-

ній грі, яка відбу-

деться вже в листо-

паді. Темою наступною гри буде …. Дізнаєтесь, вже 

через місяць. До нових зустрічей!   
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Шановні викладачі Нікопольської філії “Європейського університету!  

 

Від щирого серця вітаємо вас із професійним святом, яке 

з любов’ю називають Днем учителя! 

Ваша професія – найблагородніша серед інших, вона  

об’єднує людей щирих помислів, сердець, почуттів  

і навіть самопожертви.  

Ви прищеплюєте своїм вихованцям любов до знань, сієте 

в їх  серцях зерно прекрасного, світлого, вічного, відкриваєте 

складний духовний світ буття, даєте мудрі поради, які відтак 

для багатьох стають життєвим кредитом.  

Знаємо, що кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на 

себе відповідальність за тих, кого вчить і виховує, разом з 

тим відповідає за самого себе, свою професійну підготовку, 

своє право носити таке високе й почесне звання.  В умовах 

суперечливого сьогодення все це здається непросто. Та радує 

те, що, незважаючи ні на що, свій обов’язок ви виконуєте  

гідно, завжди були і залишаєтесь головним світочем у 

всебічному житті студента, даруючи йому тепло свого серця,  

скарби своїх знань.  

Низький уклін вам, дорогі педагоги, за профе-

сіоналізм, витримку, терпіння, за любов до об-

раної справи, самовідданість і багатство душі.  

Хай засіяна невтомною працею освітянська 

нива відкриває нові таланти, яскравих особис-

тостей та приносить нові визначні перемоги й 

здобутки в житті,  а слово вчителя буде зав-

жди святим і чистим на землі. Бажаємо вам 

міцного здоров’я, щирої радості, безхмарних 

благословенних днів, творчої наснаги, нових 

педагогічних звершень . 

Що перша заповідь учителя – любити! 

Це, перш за все, життя, 

Бо в ньому жити: посіяти, плекати і радіти; 

І знати, що добро росте, що вклав ти частку серця 

В це створіння і мудрість й душу, 

Тільки май терпіння, бо довго проростає те зерно, 

Воно ж бо вічне,в  терніях воно. 

А друга заповідь учителя – любити! 

З натхненням діяти, творити, шукати і знаходить сходи,  

і підійматись до зірок, а кожним кроком є урок. 

Ще й третя заповідь учителя – любити! 

З своєю совістю дружити, щоб час пройшов  

Й лови себе на слові: 

Дорога вчителя вся виткана з любові! 
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СТУДЕНТ! Ім'я  твоє прекрасне — 

це молодість і … подарунок долі.  

Бо хто ж не мріє побувати студентом. 

Це особливий час у житті, адже відбу-

вається збагачення новими знаннями 

та мудрістю.  

Студентські 

роки — це 

незабутній 

період. З ними пов'язані перші серйозні 

уроки життя, перші глибокі пізнання та-

їнств обраної професії та  

перше справжнє кохання.  

Студенте — ти авангард сучасної молоді.  

На тебе покладають великі надії щодо майбутнього нашої України. 

Саме тобі, студенту, її плекати, визначати соціально-економічні,  

політичні, інтелектуальні та духовні 

пріоритети.  

Отож, до цього дня хочеться побажа-

ти, щоб неповторні студентські роки, 

часи натхненої праці в лекційних ау-

диторіях та бібліотеках, справжня дру-

жба й палке кохання надихали тебе на 

дивовижні звершення.  

Бажаємо тобі впевнено долати переш-

коди, підкоряючи нові вершини успі-

хів. Щастя, здоров’я, добра й благо-

получчя, якомога більше зворушли-

вих хвилин радості і добрих справ 

задля України та твого щасливого, 

світлого і великого майбутнього.  

 

Студентський парламенту  

університету            
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Шановні мешканці міста Нікополя, 

 Нікопольського району та  

Дніпропетровської області! 

Європейський університет (м. Київ) пропо-

нує всім бажаючим цікаво та змістовно 

провести зимовий новорічний відпочинок. 
  

 

 

 

 
Пропонуємо відпочинок: 

Для дорослих та дітей з батьками: У вартість прожи-

вання включено харчування. 

Кімната зі зручностями (люкс) – 330 грн./ добу за ліж-

комісце. Кімната з умивальником (напів. люкс) – 250 

грн./ добу за ліжкомісце. Кімната звичайна – 190 грн./ 

добу за ліжкомісце. 
Контактна особа: Цалько Юлія Михайлівна 

8 044 581-13-03,8 050 442-55-52, 8 067 774-93-89 

База відпочинку «Едельвейс» пропонує: 
Європейський університет запрошує Вас провести незабутні канікули на спортивно-оздоровчій базі 

«Едельвейс» яка знаходиться у  мальовничій частині  Закарпатської області (Міжгірський р-н с. Верхнє 

Студене, в 30 км від м. Воловець).  

Неповторна природа, пам’ятки історії, своєрідні риси в культурі та побуті горян завжди приваблюють у 

Карпати туристів. Ці гори однаково красиві як літом так і зимою. Побачити Карпати, подихати свіжим чис-

тим гірським повітрям, покататись на лижах та санках на професійних трасах  або на трасах для початківців 

адже біля бази є два лижних спуски висотою 700м і 1000м. Поблизу бази кілька мінеральних джерел. На 

відпочинок до спортивно-оздоровчої бази «Едельвейс» можна приїхати у будь-яку пору року. До ваших 

послуг : п’ятиповерховий готель (150місць) з усіма зручностями (санвузол, супутникове телебачення) кафе 

на 110 місць де Вам приготують вишукані страви європейської та національної кухні, конференц – зала на 

110 чол., дитячі майданчики, сауна з басейном, більярд, «русская баня», автостоянка з охороною, прокат 

лиж та санок, інструктор з гірськолижного спорту, транспорт на замовлення. 

Тип номера  Використання  Ціна, грн, за особу: 

    Люкс                 1 доба              330 

   Напівлюкс        1 доба              250 

   Звичайний        1 доба              190 

Ціни вказані з триразовим харчуванням. Екскурсії які проводяться при базі відпочинку «Едельвейс»: 

Озеро Синевір – 40 грн\чол., Мукачево - 60 грн\чол., Ужгород - 80 грн\чол., Водопад Шепіт -  17грн\чол. 

За детальною інформацією звертайтесь:  м. Київ бул. акад. Вернадського, 16-в  

Європейський університет . Контактні телефони: 8-095-270-61-59, 8-044-581-13-03,  

8-044-423-00-54,  8-050-442-55-52.  E-mail: info@e-u.in.ua, www.e-u.in.ua 

Стор. 9  № 1 — 2012 

mailto:info@e-u.in.ua


 

 

 
  

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»  

НІКОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ 

 

«Центр самореалізації студента» 
 

В 2012 – 2013 н. р. оголошує до 12 вересня 

2012 р. набір студентів, які прагнуть реалі-

зувати свої творчі, інтелектуальні, мистець-

кі, лідерські та спортивні здібності і талан-

ти, в творчі об’єднання,  

мистецькі студії та спортивні секції.  

Заявки необхідно подати у відділ з виховної 

роботи  до 12 вересня 2012 р. 

 

Відповідають : президенти СПК 1- 5 курсів 

 

Оберіть цікаву Вам студію, об’єднання чи секцію! 

Реалізуйте Ваші таланти! 
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