
  Випуск  № 4 

20 березня 2012 р.    

 

Друкарський  орган студентського парламенту  

Нікопольської філії  

ПВНЗ ―Європейський  університет‖ 

Всеукраїнський семінар для голів 

студентського самоврядування 

«Можливості і проблеми розвитку ін-

новацій студентського самоврядуван-

ня» (туристична база «Едельвейс»)  

 
     Кожний рік Єв-

ропейський універ-

ситет запрошує лі-

дерів студентських 

парламентів курсів 

провести незабутні 

канікули на спор-

тивно-оздоровчій базі «Едельвейс», яка зна-

ходиться у  мальовничій частині  Закарпатсь-

кої області (Міжгірський р-н с. Верхнє Студе-

не, в 30 км від м. Воловець).  

      Неповторна природа, пам’ятки історії, 

своєрідні риси в культурі та побуті горян зав-

жди приваблюють у Карпати туристів. Ці го-

ри однаково красиві як літом, так і зимою. 

Побачити Карпати, подихати свіжим чистим 

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» мо-

жна приїхати у будь-яку пору року. 

 

Продовження на 2 сторінці  

АНОНС:  

 

1. Всеукраїнський семінар для 

голів СПУ ―Можливості і про-

блеми розвитку інновацій сту-

дентського самоврядування. 

Воєводінна Г. — стор. 1-2  

2. Інформує студентський пар-

ламент університету — Прото-

кол №5,6 Александрова Н. — 

стор. 3.  
3. Візит депутата обласної ради 

Лазарева В. А. в Нікопольську 

філію ―Європейського універси-

тету та конференція на тему: 

―Реформування соціально -

економічного життя міста та 

регіону‖.  - стор. 4.  

4.  Літературна в італьня 

―Чарівна країна кохання‖ — 

стор. 5  

5. VIVAT, спеціалісти 2012. — 

стор. 6    

6. Перемога команди ―The Best 

of the best‖ в міському чемпіо-

наті інтелектуальних ігор ―Що? 

Де? Коли?‖ - стор. 8.  

7. Інформаційна робота та PR в 

діяльності органів СПУ та 

центру ―Абітурієнт‖ - стор. 9.  

8. Привітання та оголошення — 

стор. 10-12  
9. Реклама, оголошення, анонси 

— стор. 13  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

      В черговий раз туристична база 

―Едельвейс‖ приймала лідерів студент-

ських парламентів українських вузів, 

для того, щоб поділитися досвідом, 

знайти нові знайомства та друзів. Ніко-

польську філію ―Європейського універ-

ситету‖ представляла віце-президент 

студентського парламенту, студентка 2 

курсу, Воєводінна Ганна. В цей раз ми 

обговорювали проблеми самореалізації 

наукового, творчого, організаційного 

потенціалу молоді, умови організації 

побуту та спілкування. Підіймалася тема 

про лідерство та планування студентсь-

кого самоврядування, піар та здоровий 

спосіб життя. Програма цьогорічного 

семінару була насиченою, адже не випа-

дково організатори ставлять своєю зада-

чею формування нової української елі-

ти.  

     Традиційно для розкриття творчого 

потенціалу студентської молоді і на-

вчання її роботі в команді на семінарі 

були проведені ділові ігри, тренінги і 

готувалися творчі номери. Підготовка 

таких номерів вимагала прийняття шви-

дких рішень, реалізацію творчих і інте-

лектуальних якостей, і найголовніше, 

вміння працювати в команді. Такі номе-

ри готувалися майже щодня. У кожного 

члена команди був свій унікальний ха-

рактер, до кожного необхідно було знай-

ти підхід, кожен пропонував свої ідеї 

для створення номеру. Було важко спра-

цюватися з майже незнайомим людьми, 

тим паче, що від нас вимагали проявити 

фантазію, винахідливість і кмітливість. 

Але та природа, яка нас оточувала дава-

ла нам натхнення і витримку. Завдяки 

таким проектам ми вчилися працювати в 

команді та опановували ази самомене-

джменту. Робота над завданнями дару-

вала нам задоволення та цінний досвід. І 

вже через декілька днів ми швидко сфо-

рмували міцні команди, які було важко 

перемогти.  Ми дійсно вчилися плідно 

працювати і не забували про відпочи-

нок. Адже після серйозних тренінгів і 

семінарів були прогулянки, милування 

величними і прекрасними краєвидами 

Карпат, курйози, сміх і море вражень…. 

Сім днів промайнули як одна мить.   

     Ця поїздка залишиться в пам'яті сту-

дентів як одна з незабутніх сторінок сту-

дентства. А ще — як один із важливих 

уроків нашого життя. Адже завдяки се-

мінару, присутні студенти отримали хо-

роший лідерських досвід і знайшли но-

вих друзів. В такий момент хочеться по-

дякувати директору нашого Нікопольсь-

кого філіалу ―Європейського універси-

тет‖ за підтримку студентських проектів 

і надання можливості для реалізації сво-

їх здібностей та творчих ідей.     

    Як віце-президент, Воєводінна Ганна, 

збирається втілювати в життя студентсь-

кого парламенту Нікопольської філії 

ідеї, які були народжені на семінарі. 

Творчий заряд, отриманий в Карпатах, 

буде направлений на те, щоб зробити 

наше студентське життя ще більш наси-

ченим, корисним та цікавим. Щоб ми 

стали не тільки професіоналами в своїй 

сфері, а й гідними громадянами Україн-

ської держави і поповнювали ряди її елі-

ти.  

 

Воєводінна Ганна,  

віце-президент СПУ    
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ПРОТОКОЛ № 5 

засідання студентського парламенту 

 Нікопольської філії  

ПВНЗ «Європейський університет» 

                                                     від 8 лютого 2012 р. 

Голова: Воєводіна Г. 

Секретар: Александрова Н. 

Порядок денний: 

     Роль студентських спілок у Болонському процесі : 

«Життєвий потенціал студентського самоврядуван-

ня»  (звіт про участь у Всеукраїнському семінарі для го-

лів студентського самоврядування «Можливості і про-

блеми розвитку інновацій студентського самоврядуван-

ня» - туристична база «Едельвейс»). Доповідач:  віце-

президент СПУ  Воєводіна Г. 

     Підготовка до загальноуніверситетського конкурсу 

менеджерів академічних груп 1-3 курсів «Лідер і лідерст-

во». Доповідач:  віце-президент СПУ Воєводіна Г. 

     Підготовка до святкування Дня закоханих та Дня За-

хисника Вітчизни. Доповідач: лідер центру культури і 

мистецтв СПУ Кисельова В. 

    Участь у III грі  чемпіонату інтелектуальних ігор для 

ерудитів «Що? Де? Коли?» та святкування  Міжнародно-

го дня рідної мови. Доповідач: лідер  центру науки СПУ 

Білан Р. 

     Участь у благодійних акціях, присвячених  відзначен-

ню урочистої дати 68-ї річниці визволення м. Нікополя 

від німецько-фашистських загарбників,  23-ї річниці ви-

воду військ з Афганістану та Дня онкохворої дитини.  

Доповідач:  лідер центру зв’язків з громадськістю СПУ 

Тарасов О. 

І. УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. Впровади-

ти в роботу СПУ методичні інновації та пропозиції з ро-

боти семінару. 

II. УХВАЛИЛИ: Поло-

ження про загальноуні-

верситетський конкурс 

менеджерів академічних 

груп 1-3 курсів «Лідер і 

лідерство» затвердити. 

Конкурс «Лідер і лідерс-

тво» провести в лютому-

березні 2012 р. і підвес-

ти підсумки в квітні 201-

2 р. (Відп. Віце-

президент СПУ Воєводі-

на Г.) 

III. УХВАЛИЛИ: 

Провести літературну 

вітальню «Любов – чарівна країна». (відп. – СПК 3 курс) 

Відкрити вернісаж творчих робіт студентів: стінгазети з 

привітаннями, малюнки, фотороботи, роботи з комп’юте-

рної графіки) (відп. – СПК 2 курс). Організувати пошту 

романтичних привітань. (відп. – СПК 1 курс) 

IV. УХВАЛИЛИ: Провести третю гру «Що? Де? Коли?» 

22 лютого 2012 р. (Відп. Білан Р.). Випустити з друку 2 

номер альманаху «Літературний Парнас» та літературну 

збірку творчих робіт студентів «Філософія життя» 22 

лютого 2012 р. (відп. Воєводіна Г.) 

V.  УХВАЛИЛИ: Провести благодійну акцію до Дня 

онкохворої дитини з 9 по 15 лютого 2012 р. (Відп. Тара-

сов О.). Провести інформаційну зустріч зі студентами до 

відзначення урочистих дат в житті Нікополя та України 9 

лютого 2012р. (відп. Тарасов О.). Підготувати випуск 

журналу «Пізнай себе» з інформацією про події Афгансь-

кої війни та про творення і діяльність збройних сил Укра-

їни. 

 

Александрова Н.,  

секретар СПУ 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання студентського парламенту 

Нікопольської філії  

ПВНЗ «Європейський університет» 

                                           від 2 березня 2012 р. 

Голова: президент СПУ Сухенко Є. 

Секретар: Александрова Н. 

       Порядок денний: 

      Проведення конкурсу  менеджерів академічних груп 1

-3 курсів «Лідер і лідерство».  Доповідь: президента СПУ 

Сухенка Є. 

      Підготовка до весняного Тижня науки та проведення 

3-ї гри загальноуніверситетського чемпіонату інтелектуа-

льних ігор для ерудитів «Що? Де? Коли?». Доповідь: лі-

дер  центру науки СПУ «Ерудит» Білан Р.   

     Підготовка до святкування Міжнародного жіночого 

дня 8 березня та участі в загальноміському конкурсі 

«Студентська весна-2012». Доповідь: віце-президент 

СПУ Воєводіна Г. 

І. УХВАЛИЛИ: Провести конкурс менеджерів академіч-

них груп 1-3 курсів (оцінювання роботи менеджерів ака-

демічних груп) з 1 по 15 березня 2012 р. Відп.: Віце-

президент СПУ Воєводіна Г. Провести конкурс президе-

нтів студентських парламентів  1- 3 курсів (оцінювання 

роботи президентів СПК) з 16 по 30 березня 2012 р. Відп. 

: президент СПУ Сухенко Є. 

ІІ. УХВАЛИЛИ: Взяти активну участь в проведенні вес-

няного Тижня науки: олімпіадах, засіданнях в наукових 

клубів, в науково-практичних семінарах і секційному 

засіданні загальноуніверситетських науково-практичної 

конференції  9 – 13 квітня 2012 р.                Відп.: лідери 

центрів науки СПК 1-3 курсів. Взяти участь у фінальній 

грі загально університетського чемпіонату інтелектуаль-

них ігор для ерудитів «Що? Де? Коли?» 15 березня 2012 

р. Відп.:  лідери центрів науки СПК і капітани команд 

гри «Що? Де? Коли?» 1-3 курсів. Взяти участь у фіналь-

ній третій грі міського чемпіонату інтелектуальних ігор 

для ерудитів «Що? Де? Коли? (Тема «Евро-2012») – до 20 

березня 2012 р. Відп. Капітани команд – Бражник Г. 4 к, 

Махінько І. 2 к. 

ІІІ. УХВАЛИЛИ: Провести святковий концерт і урочис-

ту церемонію привітання викладачів, співробітниць та 

студенток 1-5 курсів з Міжнародним жіночим днем 8 

березня. – 7 березня 2012 р.             Відп.: лідери центрів 

культури та мистецтв СПК та лідери центрів фінансів 

СПК 1-5 курсів. Підготувати  проект участі творчих коле-

ктивів Нікопольської філії ПВНЗ «Європейський універ-

ситет»  в загальноміському конкурсі студентської твор-

ч о с т і  « С т у д е н т с ь к а  в е с н а - 2 0 1 2 » –                                            

до 15 березня 2012 р. Відп.: лідер центру культури та 

мистецтв СПУ Кисельова В. та лідери центрів культури 

та мистецтв СПК 1-5 курсів 
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Приїзд депутата 

обласної ради 

Лазарева Воло-

димира Анатолі-

йовича в наше 

місто і зустріч з 

ним організували 

п р е д с т а в н и к и 

молодіжного осе-

редка Партії Регі-

онів ―Молоді 

регіони‖. В Нікополі на базі ―Європейського універси-

тету‖ пройшла науково-практична конференція на те-

му: Реформування соціально-економічного життя міста 

та регіону‖.  

Підтримка подібних молодіжних починань та ініці-

атив є одним із головних завдань в діяльності Лазарева 

Володими-

ра. Він вже 

неоднора-

зово прий-

мав участь 

в заходах, 

напр авле -

них на підт-

римку пер-

спективної 

молоді.  

С т у д е н т и 

Нікополь-

ської філії 

―Європейського університету‖  підняли багато питань, 

які були пов'язані з покращенням життєдіяльності на-

шого міста. Для обговорення були обрані теми, які сто-

сувалися розвитку малого бізнесу та перспективи моло-

діжного підприємництва в м. Нікополі, підвищення 

конкурентоздатності Нікополя за рахунок вже наявних 

сильних сторін та виявлення потенційних можливостей 

розвитку, питання соціальної та культурної інфраструк-

тури міста та покращення екологічної ситуації місті.  

Необхідність проведення реформ очевидна. Саме 

тому наші студенти, як майбутні спеціалісти в сфері 

економіки, фінансів, менеджменту та інформаційних 

технологій мають свої погляди на ситуацію, в якій сьо-

годні знаходиться наше місто. Дуже важливо також те, 

що вже студентами вони розуміють і пропонують конк-

ретні шляхи вирішення. Не-

хай навіть деякі ідеї студен-

тів здавалися нездійсненими, 

нехай в них немає великого 

досвіду роботи в цій сфері, 

але дуже важливо, що вже 

сьогодні вони проявляють 

активну життєву позицію, що 

міська та обласна влада прис-

луховується до молоді і підт-

римує їхні ініціативи.  

Для наших студентів був 

дуже важливим такий діалог, адже всі учасники цієї 

конференції — це студенти, які займають активну пози-

цію і мають свій погляд на подібні проблеми. Підтвер-

дженням цього є те, щоб під час конференції молодь 

задавала питання, які її цікавили, а саме про розвиток 

малого бізнесу в нашому регіоні та підтримку молодіж-

ного кредитування.  

Володимир Анатолійович наголосив на тому, що в 

недалекому майбутньому сьогоднішні студенти будуть 

керувати країною. Тому ми повинні брати до уваги їх 

побажання, а ми — студенти — досвід, який мають 

сучасні управлінці і не повторювати помилок теперіш-

нього часу.  

Ми впевнені, що успіх залежить лише від нас, і 

лише від нас залежить чи буде наше місто могутнім, 

наше життя гідним, а майбутнє світлим!!!  

Сподіваємося, що подібні зустрічі стануть доброю 

традицією в нашому університеті і допоможуть нашій 

молоді отримати безцінний досвід, здобути нові знання 

і пройти успішний шлях становлення як висококваліфі-

кованих спеціалістів. Адже вже сьогодні нам є на кого 

рівнятися і ми маємо багато можливостей для реалізації 

своїх здіб-

ностей.    

 

Усик Т. ,  

3 курс                

Візити   
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Лазарев Володимир Анатолійович зустрівся з нікопольською 

молоддю в Європейському університеті  



    Звучить основна 

музика із кінофільму 

―Історія кохання‖. Ві-

дкривається завіса. На 

задньому плані сцени 

світиться велике бута-

форне серце, перев'я-

зане, як 

подару-

нок, стрі-

чкою. Виходять ведучі. Хлопець 

дарує дівчині квіти. Так міг почи-

натися кожний концерт присвя-

чений святкуванню Дню закоха-

них. Але тільки не в Нікопольсь-

кій філії ―Європейського універ-

ситету‖. В цьому році лідерами 

студентського парламенту уні-

верситету було створено проект, 

за яким напередодні свята був відкритий вер-

нісаж стінних газет з привітаннями для зако-

ханих на тему: ―Любов — чарівна країна‖. 

Але головною подією було відкриття літера-

турної вітальні ―Чарівна країна любові‖.  

Всі хто завітав на це свято зміг з голо-

вою поринутися в романтичну атмосферу. 

Адже в нашій літературній вітальні відбувся 

показ найбільш романтичних фільмів усіх 

часів і народів, студенти читали свої улюбле-

ні вірші про кохання, і звісно ж, відбулася 

дискусія на тему: “Що таке кохання?‖.  

ИЗ  ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА  

ПАВЛА (1 Кор. 13: 1-10, 12  - 13) 

 

    «Если я говорю языками человеческими 

и ангельскими, а любви не имею, то я – 

медь звенящая или кимвал звучащий. 

    Если имею дар пророчества, и знаю все 

тайны, и имею всякое познание и всю ве-

ру, так что могу и горы переставлять, а 

не имею любви, - то я ничто. 

    И если я раздам все имение мое и от-

дам тело мое на сожжение, а любви не 

имею – нет мне  в том  никакой пользы. 

    Любовь долготерпит, милосердствует, 

любовь не завидует, любовь не превозно-

сится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раз-

дражается, не мыс-

лит зла, не радуется 

неправде, а сорадует-

ся истине; все покры-

вает, всему верит, 

всего надеется, все 

переносит. 

    Любовь никогда не 

перестает. Хотя и 

пророчества прекратятся, и языки 

умолкнут, и знание упразднится. 

    Но мы отчасти знаем, а отчасти про-

рочествуем; когда же настанет совер-

шенное, тогда то, что отчасти, прекра-

тится…  

    Теперь мы видим как сквозь тусклое 

стекло, гадательно, тогда же лицом к 

лицу 

    А ТЕПЕРЬ ПРЕБЫВАЕТ СИЛ ТРИ:  

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ;  

НО ЛЮБОВЬ ИЗ НИХ БОЛЬШЕ» 

Ми щиро сподіваємося, що в цей день  

ніхто не почував себе самотнім!  

Відкривайте свої серця, даруйте тепло 

та любов людям, які на це заслуговують.  

Любіть одне одного і будь щасливими! 

Сьогодні, завтра і завжди!!!!    

Тициан Вечеллио  

«Любовь земная  

и небесная»  
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      24 лютого 

2012 року від-

булась урочис-

та церемонія, 

п р и с в я ч е н а 

врученню дип-

ломів студен-

там 6-го курсу 

заочного відді-

лення Ніко-

польської філії 

П В Н З 

―Європейський університет‖ і святкуванню ювілей-

ної дати в історії нашого рідного краю — вісімдеся-

тої річниці створення Дніпропетровської області.   

      Це свято залишиться ще на довгі роки в пам’яті 

гостей, викладачів, а особливо в студентів, яким 

цього незвичайного дня було вручено дипломи. Для 

них воно було і радісним і сумним. Радісним, тому 

що в той день ми вшанували людей, які здолали ду-

же важливу життєву сходинку — це наші випускни-

ки: менеджери, економісти, фінансисти, обліковці, 

спеціалісти комп'ютерних наук. А сумна тому, що в 

цей день вони 

залишили поза-

ду великий і 

важливий етап 

життя — на-

вчання в Євро-

пейському уні-

верситеті — 

роки студентсь-

кого життя. І 

навіть те, що 

недавно здава-

лося серйозними проблемами, вже перетворюється 

на милі серцю спогади.    

      В церемонії брали участь завідувач навчальною 

частиною Кромська Лілія Анатоліївна і старший 

викладач кафедри економіки та менеджменту, ма-

гістр обліку та аудиту в бізнесі Момот Ірина Анато-

ліївна. Звичайно, урочиста церемонія не обійшлась 

без теплих слів поздоровлення та подяки. 

     Всі ці роки поряд з випускниками були мудрі і 

чутливі, вимогливі і компетентні викладачі, які вели 

їх шляхами студентського життя, віддаючи частину 

свого серця і любові. Вони передавали студентам 

свій досвід і знання.  Зі словами привітання від ви-

кладачів університету в цей день звернулася викла-

дач кафедри економіки та менеджменту Перикова 

Вікторія Сергіївна, яка побажала успішного світлого 

майбутнього всім випускникам, блискучого профе-

сійного росту і, хто знає, можливо в нашому універ-

ситеті колись будуть навчатися діти сьогоднішніх 

випускни-

ків.    

     А вину-

ватці це-

р е м о н і ї 

в и пр о м і -

н ю в а л и 

р а д і с т ь , 

хвилюван-

ня і безме-

жну вдяч-

ність. То-

му зі сло-

вами подяки і привітання до адміністрації і всіх ви-

кладачів та співробітників Нікопольської філії 

ПВНЗ ―Європейського університету‖, звернулися 

вже дипломовані випускники 6-го курсу — спеціалі-

сти 2012 року Березовський Олександр Володими-

рович та Панкратенкова Олена Анатоліївна. 

     На свято вручення дипломів нашим випускникам 

завітала почесна гостя, солістка міського культурно-

мистецького центру ―Оберіг‖ Ірина Повстяна та со-

лістка вокальної студії ―Орфей‖ Солоніна Валерія, 

які подарували чудові концертні номери, наповнили 

святковий зал сонячними посмішками і привітали 

наших випускників із значною подією в їхньому 

житті.  

Дорогі наші спеціалісти 2012 року! Студентський 

парламент університету приєднуємося до приві-

тань і бажаємо Вам щастя, удачі, успішної кар'єри, 

щоб ви в достатку і радості жили. Хай радість вам 

життя дарує і здійсняться усі ваші мрії!!!  

В щасливу путь, спеціалісти — 2012!    
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Від щирого серця хочеться 

привітати всіх Вас із черговим 

випуском. Для нас цей день — 

день отримання дипломів, є 

останнім днем навчання в нашо-

му закладі. Ми з нетерпінням 

чекали цього дня, йшли до нього 

декілька років, прикладали зу-

силля. Але в ці хвилини ми су-

муємо: здається, що ми втрачає-

мо дещо важливе в нашому жит-

ті — можливість посидіти за партами, поринути 

хоч частково в безтурбот-

не студентське життя, 

можливість спілкування 

один з одним, а головне 

— з нашими викладача-

ми, інтелігентними, осві-

ченими, цікавими людь-

ми, уважними, готовими 

завжди допомогти пора-

дою і підбадьорити.  

З цієї нагоди, хочемо ви-

разити величезну подяку 

від студентів нашого уні-

верситету директорові 

Нікопольської  філі ї 

ПВНЗ ―Європейський 

університет‖ , вельмишановній Шахматовій Та-

марі Володимирівні 

за створені гідні 

умови навчання та за 

отримані знання, 

також від щирого 

серця хочеться при-

вітати викладачів з 

нашим випуском.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дякуємо Вам за ті знання, навички, 

якими ви з нами ділилися, за ці роки. 

Бажаємо Вам всього найкращого, від-

чуття повноти і неповторності життя, 

невичерпних творчих сил, натхнення, 

духовного та професійного росту, 

щастя, здоров’я, терпіння і довгої 

людської пам'яті. Ми з гордістю бу-

демо називати імена наших виклада-

чів, і прикладемо всіх зусиль, щоб 

Вам за нас ніколи не було соромно. 

Залишайтеся такими ж співчутливими, щирими, 

натхненими, неустанними. Хай завжди щедрою 

для Вас буде наукова нива!  

Дорогі випускники! Ми 

з Вами не тільки отримали 

професійні знання, але й 

зросли як особистості. Не-

має сили могутнішої, ніж 

знання, а людина, озброєна 

знаннями й уміннями їх 

застосувати — це вже про-

фесіонал з великої літери. 

Бажаємо Всім випускникам  

мати змогу застосувати свій 

професіоналізм на практи-

ці, скористатись можливостями, які відкрива-

ються нам завдяки отриманим дипломам про 

вищу освіту, гідно представляти на трудовій ниві 

Європейський університет. Бажаємо досягати 

професійних та творчих спіхів у житті, знайти 

гідне застосування отриманим знанням та умін-

ням, не розгубити друзів, яких ми з вами придба-

ли за роки навчання і серед наших милих викла-

дачів і серед однокурсників.  

У добру путь, випускники!  
 

Березовський Олександр 

та Панкратенкова Олена     
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Перемога команди  

“The Best of the Best”  

Нікопольської філії  

ПВНЗ ―Європейський 

університет‖  

в міському чемпіонаті  

інтелектуальних ігор 

для ерудитів  

―Що? Де? Коли?‖    Друга гра міського чемпіонату інте-

лектуальних ігор для ерудитів ―Що? Де? 

Коли?‖ на тему: ―80 років створення Дніп-

ропетровської області‖ принесла перемогу 

команді ―The Best of the 

Best” Нікопольської фі-

л і ї  П В Н З 

―Європейський універ-

ситет. Кажуть: ―Як ви 

яхту назвете, так вона і 

попливе‖. Цей вислів 

справдився в долі саме 

цієї команди, адже чет-

вертий рік поспіль ко-

манда впевнено посіда-

ла перші місця в третьому, четвертому і 

п'ятому загальноуніверситетських чемпіо-

натах інтелектуальних ігор для ерудитів 

―Що? Де? Коли?‖, які щорічно проходять 

в  Н і к о п о л ь с ь к і й  ф і л і ї  П В Н З 

―Європейський університет‖. А перша пе-

ремога команди ―The Best of the Best”  на 

міському брейн-рингу відбулася в 2008 р. 

Окрилені успіхом гравці: Ухватов Олек-

сандр, Юн Станіслав, Рожков Анатолій, 

Сухенко Євгеній, Кругленко Володимир 

продовжили брати активну участь в усіх 

подальших іграх і удосконалювати свою 

ерудицію. Важливу роль в діяльності ко-

манди відіграла її капітан Бражник Ганна. 

З першого курсу навчання вона очолила 

проведення чемпіонату інтелектуальних 

ігор в 

ун івер-

с и т е т і , 

наполег-

л и в о 

готувала 

і свою 

команду 

до місь-

ких зма-

г а н ь . 

Тому перемога Ганни Бражник в загально-

міському конкурсі ―Студент 2011 року‖ в 

номінації ―Ерудит‖ і Подяка губернатора 

Дніпропетровської області О. Вілкула з 

нагоди святкування Дня міста Нікополя — 

це гідне визнання творчої активності і са-

мореалізації Ганни, її відданості справі 

студентського самоврядування і розвитку 

молодіжного студентсь-

кого руху інтелектуаль-

них ігор для ерудитів 

―Що? Де? Коли?‖  показа-

ла, що студентська мо-

лодь — це справжні ліде-

ри наукового пошуку та 

високої ерудиції, які зна-

ють і поважають історію 

рідного краю — Дніпро-

петровщини, бо саме туту 

зростають як особистості, як громадяни 

незалежної держави України.  

 

Студентський парламент Нікопольсь-

кої філії ПВНЗ ―Європейський універси-

тет‖ висловлює щиру вдячність адмініст-

рації м. Нікополя та керівнику і ведучій 

проекту Масалітіній Валентині Миколаїв-

ні за гідні умови проведення щорічного мі-

ського чемпіонату інтелектуальних ігор 

для ерудитів ―Що? Де? Коли?‖ і активне 

сприяння розвитку та творчій самореалі-

зації обдарованої студентської  

молоді м. Нікополя.            
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       PR - реклама іміджу студентів Європейського університету - це 

одне із головних завдань паблік рілейшнз СПУ. Цього року лідери 

СПУ активно приймали участь в рекламній компанії з набору студе-

нтів на новий 2012-2013 н. р. та співпрацювали з центром 

―Абітурієнт‖. Їх діяльність була направлена на розповсюдження 

рекламних буклетів Нікопольської філії ПВНЗ «Європейський уні-

верситет» серед міських та районних шкіл, розробка проектів та 

презентацій студентського освітнього і культурного життя.  27 бе-

резня 2012 року в Нікопольській філії Європейського університету 

відбулась зустріч з випускниками СШ №6.  

Сучасна молодь України виважено і серйозно робить крок у майбутнє,  адже вона постає перед вибо-

ром життєвого шляху та свого професійного визначення. Завдяки найкращим традиціям вищої школи, які 

історично складися в Дніпропетровській області, студентська молодь впевнено обирає і професію, і  ви-

щий навчальний заклад. 

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський універси-

тет» за останні 20 років посів почесне місце в освітньому просторі 

Дніпропетровської області, створивши одну із перших своїх філій 

саме в м. Нікополі. Європейський університет ставить за мету фор-

мування високоосвіченої професійної еліти України, вільної і твор-

чої, здатної на самостійне мислення та активні дії в галузі  еконо-

міки, менеджменту, екології, права, інформаційних технологій та 

безпеки підприємництва на базі глибоких і найсучасніших науко-

вих знань, усвідомлення збалансованості суспільних дій і особис-

тих спрямувань. Особливістю концепції університету є принцип 

―Вчись, працюючи‖, тобто широке залучення студентської молоді до практичної діяльності в сфері бізнесу 

та менеджменту.  

ПВНЗ «Європейський  університет» має 25 філій по всій Україні.  Нікополю  – одному із давніх і слав-

них міст Дніпропетровщини – належить право відкриття однієї із перших філій Європейського університе-

ту. Сьогодні Нікопольська філія здійснює підготовку за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів – 

«Бакалавр», «Спеціаліст». Всього у філії навчається близько 400 студентів. Нікопольська філія Європейсь-

кого університету  здійснює підготовку за 2 основними галузями знань та 2 напрямками. За 17-річний  пе-

ріод діяльності Європейського університету в м. Нікополі підготовлено 2726 випускників, з них 61- фахів-

ці з дипломами із відзнакою.  

Нікопольська філія ПВНЗ «Європейський університет» оголошує набір на 2012-2013 н. 

р. за освітньо-кваліфікаційними напрямами   «Бакалавр» та «Молодший спеціаліст» 

 
Випускники «Європейського університету» - висококваліфіковані спеціалісти економічного профілю, 

які успішно сьогодні працюють на підприємствах міста Нікополя і Нікопольського району, Дніпропетров-

ської області та за її межами. Висловлюємо велику подяку керівникам підприємств м. Нікополя, де прохо-

дять виробничу практику студенти  та працюють наші випускники: НЗФ‖, ЗАТ ―Сентравіс Продакшн Юк-

рейн‖, ТОВ ―Інтерпайп Ніко-Тьюб‖, ЗАТ ―ОРРЗ‖, ВАТ ―МГЗК‖, ВАТ ―ОГЗК‖, ПАТ ―Приват-Банк‖,  місь-

ка рада.   

 

   Усик Т., 3 курс  

ОКР «Бакалавр» 

Менеджмент і адміністрування 6.030601 «Менеджмент» 

Інформатика і обчислювальна техніка 6.050101 «Комп’ютерні науки» 

ОКР «Молодший спеціаліст» 

Економіка і підприємництво 5.03050401 «Економіка підприємства» 
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Милі жінки!  

Ми щиро вітаємо Вас  

із весняним, романтичним,  

найщедрішим на поцілунки та квіти,  

святом — Жіночим днем !  

Нехай Ваше життя завжди буде  

сповнене компліментами та  

моментами справжнього кохання, 

адже саме завдяки ним ми  

розкриваємося, як квіти у променях 

теплого весняного сонця! 

 Будьте красивими,  

коханими та щасливими!    
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Шановні викладачі,співробітники і  

студенти 1-5 курсів 

Нікопольської філії   

ПВНЗ «Європейський університет»!!! 

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ загальноуніверситетська  

благодійна акція збору коштів для  

онкохворих  дітей з нагоди  Дня онкохворої ди-

тини, який відзначається  15 лютого 2012 р. !  

Благодійна акція збору грошових коштів  проводиться  в  

Нікопольській філії ПВНЗ « Європейський університет»   з 9 по 15 

лютого  2012  року! 

Всі кошти можна покласти в скриньку  благодійних внесків на першому 

 поверсі,  а 16 лютого  2012 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, 2 курс; Лідер зв’язків з громадськістю 

СПУ «Діалог» - Тарасов Олександр, 1 курс; Лідер громадської організації  

«Молодіжний осередок Партії Регіонів» Корогодська Аліна, 4 курс 

Хвора  дитина  чекає  вашої допомоги!!! 

Життя людини – найвища цінність на землі!!! 

Адміністрація та студентський парламент університету 

Шановні захисники вітчизни!  
Від щирого серця вітаємо Вас зі святом Дня захисника Вітчизни  

святом мужності й честі.  У всі віки сини й дочки українського народу вважали святим 

 обов'язком боронити рідну землю, батьківську віру і свою безкорисну  

любов до Батьківщини прививали нащадкам.  

У цей день, 23 лютого, в кожному домі віддають данину шани й поваги тим,   

хто в лиху годину війни мужньо боронив українську землю. 

 Захисників Вітчизни вшановує вся Україна.          

Ми вітаємо тих, для кого служіння Україні та захист її суверенітету стали справою життя.  

Ми високо цінуємо жінок, які за покликом серця обрали нелегку долю  

військовослужбовця. Ми особливо тепло вшановуємо сивочолих ветеранів, які  

передають нинішнім воїнам неоцінений життєвий досвід, демонструючи  

збереження  й розвиток патріотичних традицій нашого народу.  

 

Сердечно бажаємо Вам та Вашим сім'ям, здоров’я,  

достатку, злагоди, добра, мирного неба, щасливої долі на рідній Зем-

лі. Нехай любов до України й людська  

шана надихають Вас на нові звершення у благородній справі служін-

ня рідному народу.    
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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 
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ПВНЗ „Європейський університет‖ 

Нікопольська філія 

 

ЗАПРОШУЄ 

учнів 9, 11 класів загальноосвітніх 

шкіл і  їх батьків, студентів  

випускних курсів коледжів,  

технікумів і училищ на  

День “Відкритих дверей” 

16, 23, 30  березня  

о 14:00 год.   
Вам пропонується: зустріч з 

адміністрацією університету, 

прес – конференція із студент-

ським парламентом універси-

тету, творчі зустрічі в студент-

ському науковому товаристві 

„Ерудит‖, екскурсія – знайом-

ство з університетом, його  

літописом і вернісажами  

творчих робіт студентів. 

 

Вам буде надана детальна інформація про умови підготовки до вступу у ВНЗ, 

вступні екзамени і навчання за обраними спеціальностями в 

Нікопольській філії ―Європейського університету‖. 

Ласкаво просимо! 

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

трубного 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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