
 

 

 

 
Випуск №5 

30 травня 2012 р.  

Друкарський  орган студентського парламенту  

Нікопольської філії Європейського університету 

Ось і закінчився ще один навчальний рік в житті студентів. 

 Попереду сонячне літо, наповнене яскравими враженнями та  

щасливими днями. Молодість — найкраща пора в житті кожної 

людини, вона дає можливість проявити таланти, творчому пошуку, 

становленню особистості.   
Прийміть наші щирі  вітання та побажання усім вам міцного  

здоров’я, удачі в житті, кохання, натхнення, успішної реалізації 

усіх творчих планів. Щоб  Ваші неповторні студентські роки, часи 

натхненної праці в лекційних аудиторіях та бібліотеках, справжня 

дружба й палке кохання надихали на дивовижні звершення, впевнено 

долали перешкоди та підкоряли нові вершини знань.  

З кожним роком ви наближаєтесь до своєї заповітної мрії —  

отримання диплому. Тож нехай наступний рік стане для Вас ще 

однією сходинкою у Вашому професійному зростанні і наблизить 

Вас до здійснення Ваших мрій.  

Тож нехай Ваше життя буде довгим, цікавим та щасливим.  

 

Приглашаем всех желающих 

студентов принять участие 

в издании газеты. 

Если у вас есть интересные 

идеи, предложения или  

замечания, вы можете  

передать из в письменной 

форме в отдел по  

воспитательной работе. 

С вашей помощью мы будем 

совершенствоваться 

 и расти! 

Анонс публікацій: 
 

1. Привітання Шахматовій Т. 

В. з присудженням наукового 

ступеня кандидат  педагогіч-

них наук — стор. 2.  

2. Інформує СПУ. Звіт про 

засідання СПУ № 2.  Алекса-

ндрова Н. — стор. 3 

3.  7 загальноуніверситетська 

студентська конференція. — 

стор. 4.  

4. Інтерв'ю з менеджером 

академічної групи Д-2009-1 

Солоніною Валерією. — 

стор. 6  

5. Наші прекрасні 5 років 

студентського життя! - стор. 

8  

6. Вітаємо учасників місько-

го конкурсу ―Студентська 

весна-2012” - стор. 10   

7. Реклама, оголошення, ано-

нси — стор. 11-12.   



 

ВІТАЄМО 

ШАХМАТОВУ  

ТАМАРУ ВОЛОДИМИРІВНУ 

 

з присудженням наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук 

зі спеціальності «Теорія і методика 

професійної освіти» та врученням  

диплома кандидата наук 

на підставі прилюдного захисту  

дисертації в Херсонському  

державному 

університеті та рішення  

Атестаційної колегії МОНУ 

 від 29 березня 2012 року!!! 

 
30 років Вашої невтомної педагогічної 

праці відзначені високими державними 

нагородами, адже Вами зроблено          

вагомий внесок в розбудову сучасної педагогіки та  вищої освіти. Спра-

вжній професіоналізм, високе служіння обраній справі, невтомний тво-

рчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі визначають мету і 

спрямовують Вашу роботу.  Основою Вашого успіху є педагогічна май-

стерність, в основу якої покладено гармонійний розвиток особистості, 

уміння спрямовувати її активність  на  розвиток і формування ділових 

та особистісних якостей,  найкраще досягнення результату. 

 

Щиросердно бажаємо Вам міцного здоров’я, щастя, бла-

гополуччя, професійного натхнення, великих творчих успі-

хів і перемог,  невичерпної наснаги жити і діяти на благо 

держави, рідного міста і нашої дружньої родини –  

Нікопольської філії ПВНЗ «Європейський університет»!  

 

16 травня 2012  р. 

Стор. 2  № 5 — 2012 



Протокол  № 7  

засідання студентського парламенту  

Нікопольської філії   

ПВНЗ «Європейський  університет» 

                                                      від  11 квітня 2012 р. 

Голова: Воєводіна Г.. 

Секретар: Александрова Н. 

Порядок денний: 

    Аналіз виконаної роботи СПУ за березень 2012 р. 

Доповідач: віце-президент СПУ Воєводіна Г. 

    Підсумки конкурсу менеджерів академічних груп 1-

3 курсів «Лідер і лідерство».   Доповідач: віце-

президент СПУ Воєводіна Г.  

    Підготовка до проведення звітних зборів СПК 1-3 

курсів.  Доповідач: віце-президент СПУ Воєводіна Г.  

      Підготовка до VІI загальноуніверситетської студе-

нтської конференції «Підсумки життєдіяльності студе-

нтського парламенту університету за 2011-2012 н.р.».   

Доповідач: віце-президент СПУ Воєводіна Г.  

      1. УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. Ви-

знати роботу СПУ в березні 2012 р. задовільною.  

     2. УХВАЛИЛИ: Завершити роботу по підведенню 

підсумків оцінювання роботи менеджерів академічних 

груп 1-3 курсів до 15 квітня 2012 р.                                      

Відп.: віце-президент СПУ Воєводіна Г. Опублікувати 

інтерв’ю з менеджерами академічних груп 1-3 курсів в 

студентській газеті 

«Імідж» до 15 травня 

2 0 1 2  р .                                      

Відп.: головний реда-

ктор газети «Імідж» 

Усик Т. 

     3. УХВАЛИЛИ: 

Провести звітні збори 

студентських парла-

ментів 1-3 курсів з 17 

по 25 квітня 2012 р.  

Відп.: президенти СП 

1-3 курсів. Відповіда-

льність за підготовку, 

організацію і прове-

дення звітних зборів СПК покласти на президента, віце

-президента і секретаря СПК. Звіт про рейтингову оці-

нку роботи СПК подати в СПУ до 25 квітня 2012 р. 

Відп.: президенти СП 1-3 курсів.  

     4. УХВАЛИЛИ: Президенти СП 1-3 курсів і лідери 

студентського парламенту університету повинні підго-

тувати доповіді своїх виступів на конференції. Провес-

ти конференцію з 4 по 8  травня 2012 р. Відповідаль-

ність за підготовку, організацію і проведення конфере-

нції покласти на президента, віце-президента і секрета-

ря СПУ.  

Александрова Н.,  

секретар СПУ 

Вітаємо переможців 

 загальноуніверситетського конкурсу «Лідер і лідерство»  

серед студентських парламентів 1-3 курсів  

Нікопольської філії  ПВНЗ «Європейський університет»  

за підсумками звітних зборів  

СПК 1-3 курсів  в 2011 – 2012 н. р. !  

 
БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ 

у створенні науково-дослідницьких та творчих  проектів, у реалізації спортивних  

здібностей, у розвитку активної громадської позиції,  у збереженні кращих традицій 

студентського наукового товариства  і професійному зростанні майбутнього  

спеціаліста!!! 

Адміністрація та студентський парламент університету 

            

Місце Рейтинг оцінювання  

роботи СПК 

Студентський парламент 

курсу 

І місце 4,9 3 курс ―Ільчук Б.)  

ІІ місце 4,1 1 курс ДЕП (Джамалян М.)  

ІІІ місце 4,0 1 курс (Тарасов О.) 

ІV місце 3,2 2 курс ДЕП (Олійник М.)  

V місце 3,1 2 курс (Воєводінна Г. ) 
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 РІШЕННЯ VII  

загальноуніверситетської 

студентської конференції  

на тему: «Підсумки  

життєдіяльності  

студентського парламенту  

університету  

за 2011-2012 н .р.» 

Воєводіна Ганна,  

віце-президент СПУ 

1. Провести вибори нових лідерів 

студентського самоврядування та 

президента СПУ на 2012 – 2013 

н. р. і 

спланува-

ти роботу 

студентсь-

кого пар-

ламенту. 

2. Скласти 

план захо-

дів , прис-

вячених  

підготов-

ці до свя-

ткування 

20-річчя 

Ніко-

польської 

філії 

ПВНЗ « 

Європей-

ський 

універси-

тет». 

3. Підго-

тувати  

видання в медіа-центрі СПУ 

«Еталон»: науково-пізнавальний 

журнал «Пізнай себе», студентсь-

ку газету «Імідж», альманах мо-

лодих поетів і письменників 

«Літературний Парнас». 

4. Продовжити співпрацю з  гро-

мадською міською козацькою ор-

ганізацією «Нікопольська Січ» і з 

молодіжним осередком міської 

молодіжної організації «Молоді 

регіони».  
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     5. Розробити нові творчі проекти жит-

тєдіяльності студентів в «Центрі самореа-

лізації студента», а саме: провести фотови-

ставку творчих робіт студентів, організува-

ти вернісаж стінних газет 1-5 курсів із свя-

тковими привітаннями, конкурс авторсь-

ких віршів, присвяче-

них Європейському 

університету та місту 

Нікополю. 

     6. Взяти активну 

участь в профорієнта-

ційній роботі універ-

ситету і проведенні 

«Днів відкритих две-

рей»,  співпрацювати з 

центром «Абітурієнт» 

щодо набору студентів 

на новий 2013-2014 н. 

р. 

     7. Організувати зустрічі студентів філії з 

потенційними роботодавцями.  

     8. Організувати і провести 

благодійні акції для дітей 

дитбудинку м. Нікополя -  

«Благодійний аукціон з про-

дажу творчих робіт студен-

тів»; за літній період зібрати 

домашню літературу та ігра-

шки для дітей-сиріт.  

     9. Продовжити проведен-

ня VІI загальноуніверситет-

ського чемпіонату інтелекту-

альних ігор для ерудитів 

«Що? Де? Коли?» і створити 

збірник наукових статей ви-

кладачів і студентів.  

      10. Поповнити  виставку слави і досяг-

нень студентів Нікопольської філії Євро-

пейського університету (грамоти, дипломи).  

      11. Створити фото-презентацію Євро-

пейський університет – наша альма-матер!».  

      12. Організувати і провести «Спортивну 

універсіаду – 2012».  

     13. Розмістити святкові привітання на 

сторінках сайту (в Інтернеті) Нікопольської 

філії Європейського університету.  

      14. Взяти участь в ХIІ Всеукраїнському 

фестивалі студентської творчості «Весняна 

хвиля» і ХV «Барви осені» (м. Київ).  

     15. Взяти участь в міському фестивалі-

конкурсі студентської творчості 

«Студентська весна-2013» і в міському кон-

курсі «Студент року-2012» (м. Нікополь).  

     16. Провести загальноуніверситетський 

конкурс менеджерів академічних груп 1-3 

курсів «Лідер і лідерство» . 

     17.  Провести загальні підсум-

кові збори студентських парламе-

нтів 1-3 курсів «Підсумки життє-

діяльності СПК за 2012-2013 н. 

р.» і визначити рейтинг ефектив-

ності їх діяльності. 

     18. Провести VIІІ загальноуні-

верситетську студентську конфе-

ренцію на тему: «Підсумки  жит-

тєдіяльності студентського пар-

ламенту університету за 2012-

2013 н. р.» і розробити рекомен-

дації щодо планування роботи СПУ на 2013

-2014 н. р. 
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Коли і як була створена Ваша 

академічна група? Моя академічна гру-

па була створена 3 роки тому. 

Коли і чому Ви стали менеджером 

академічної групу? Менеджером я стала 

в цьому навчальному році, на перших 

зборах групи.  

Який основний 

документ регулює 

Вашу діяльність і 

якими є Ваші основ-

ні обов’язки в акаде-

мічній групі? Основ-

ним документом є 

Статут студентського 

парламенту Нікополь-

ської філії 

«Європейського уні-

верситету». Основними моїми обов’язка-

ми є: стежити за відвідуваністю і успіш-

ністю студентів своєї академічної групи, 

доносити інформацію до студентів, отри-

ману на зборах СПУ або від викладачів з 

приводу навчального та розважального 

процесу в університеті.  

Місце Рейтинг ПІ студента Курс Група 

І місце 4,9 Солоніна Валерія  3 Д-2009-1  

ІІ місце 4,6 Черепащенко Анжеліка  2 ДЕП-2011-1 

ІІІ місце 4,5 Палець Вікторія  3 ДЕП-2010-1  

ІV місце 4,1 Махінько Інна  2 Д-2010-2  

V місце 3,8 Командирчик Яна  1 ДЕП-2011-1  

VІ місце 3,4 Бойко Юлія  2 Д-2010-1 

VІІ місце 3,3 Карпович Максим  1 Д-2011-1 
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Якими є навчальні успіхи 

студентів Вашої академічної 

групи і її значні досягнення в 

науково-дослідницькій роботі? 

Навчальні успіхи студентів нашої 

академічної групи є не дуже ви-

сокими. Але все ж таки в нашій 

групі є такі студенти, які з вели-

ким задоволенням навчаються і 

приймають активну участь у нау-

ково- дослідній роботі. Також 

студенти нашої групи приймають 

активну участь у «Тижнях науки», під час 

яких демонструють свої знання в олімпіадах, 

конференціях і засіданнях круглих столів. 

Такі студенти як Александрова Н., Усик Т.  

Н а з в і т ь 

перемоги студе-

нтів академіч-

ної групи успі-

хи в громадсь-

кій і видавни-

цькій діяльнос-

ті. Студенти на-

шої академічної 

групи приймали 

участь як у мис-

тецтві, так і у 

спорті. Зайняли 1 місце  у загальноміських 

змаганнях з шахів (Солоніна В, Ільчук Б.), ІІ 

місце в конкурсі художньої творчості 

«Оглядини- 2011» (Чирва В., Солоніна В., 

Усик Т.), приймали участь в загальномисте-

цькому конкурсі «Студенська весна – 2012-

» (Солоніна В., Ільчук Б.) і багато інших. 

Чи є у академічної групи успіху в гро-

мадській і видавницькій діяльності? Сту-

денти нашої академічної групи активно про-

являють себе у громад-

ській діяльності. Беруть 

участь в зустрічах на-

ших студентів з відоми-

ми людьми нашого міс-

та, збирають інформа-

цію про загальноміські 

заходи, підтримують їх 

організацію. Студенти 

нашої академічної гру-

пи завжди допоможуть 

в організації загальноу-

ніверститетських кон-

курсів (Чорний О., 

Ільчук Б., Солоні-

на В., Чирва В.). 

Статті Усик Т. Та 

Александрової Н. 

т ак ож  м ож на 

знайти в студент-

с ь к і й  г а з е т і 

«Імідж» і науково- 

п і з н а в а л ь н о м у 

журналі «Пізнай 

себе». 

Яку участь беруть студенти Вашої 

групи в студентському самоврядуванні 

курсу і університету? Порівняно з минулим 

навчальним роком студенти нашої групи не 

так активно приймають 

участь у самоврядуванні кур-

су і університету, але підтри-

мують традиції студентського 

самоврядування в нашій філії. 

Оцініть стан дружби, куль-

тури спілкування і взаємо-

допомоги у Вашій академіч-

ній групі. В нашому колекти-

ві знаходяться дуже різні лю-

ди з різними характерами та 

поглядами на життя, але не 

зважаючи на це – ми дуже дружні. 

Які проблеми в життєдіяльності Ва-

шої академічної групи Вас турбують? На-

звіть шляхи їх вирішення. Проблемами на-

шої групи є неактивна участь у  студентсько-

му самоврядуванні. Для того, щоб вирішити 

цю проблему необхідно знайти ефективні 

шляхи мотивування наших студентів для 

участі в студентському самоврядуванні. 

 

Дайте самооцінку Ва-

шої лідерської діяль-

ності і висловіть поба-

жання іншим мене-

джерам академічної 

груп. Свою роботу оці-

нюю як середньо, задо-

вільно, бо не завжди 

мені вдавалося прояви-

ти ініціативу. Але всім 

менеджерам бажаю ус-

піхів та везіння.  
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Студентам - випускникам 

п’ятого курсу денного відділення 

урочисто вручили дипломи в Ні-

копольській філії Європейського 

університету. Травень 2012 року 

став вирішальним в житті студен-

тів: пройдена Державна атестація, 

в і д б ув с я 

захист ди-

п л о м н и х 

робіт, під-

ведені під-

сумки ус-

пішності. І ось настав 

довгоочікуваний день. 

Шлях довжиною в 

п'ять років був пройде-

ний наполегливо і успі-

шно для багатьох сту-

дентів-випускників.  

Дуже швидко промча-

ли п’ять навчальних 

років для наших випускників. Але пам’ять на-

завжди збереже найдорожчі хвилини  студент-

ського життя: створення академічних груп, 

посвята першокурсників в студенти Європей-

ського універси-

тету, вибори лі-

дерів студентсь-

кого парламенту 

к ур с у… П е р ш і 

лекції, семінари, 

практичні занят-

тя, модульні кон-

тролі і захист ку-

рсових робіт. А 

ще веселі концерти і конкурси, спортивні зма-

гання. І в цьому вирії життя ви ставали дорос-

лими особистостями, навчалися бути лідера-

ми, науковцями-дослідниками, фахівцями в 

галузях професійних знань. 

Та найголовніше – ви розвивалися особис-

тісно, отримували безцінний досвід життя і 

конкурентної боротьби, і в цьому вам допома-

гали  взаєморозуміння, співпраця, дружба та 

кохання. 

Нинішні випускники Нікопольської філії 

Європейського університету — це 67 спеціалі-

стів і 107 бакалаврів, які володіють широкими 

фундаментальними і но-

вітніми професійними 

знаннями і навичками ро-

боти в сфері економіки, 

менеджменту і комп'юте-

рних наук, конкурентоз-

датні на ринку праці, ус-

пішно прокладаючи свою 

кар'єру від молодшого 

спеціаліста до керівника 

вищої ланки.  
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Європейський університет став для наших 

студентів надійним стартовим майданчиком в 

професії, і 

тому на 

урочист ій 

церемон і ї 

в р у ч е н н я 

дипломів в 

п о б а ж а н -

нях дирек-

тора Тама-

ри Володи-

м и р і в н и 

Шах мато-

вої прозву-

чали слова 

впевненості в успішному завтрашньому дні 

наших спеціалістів і гордості за їх освітні і 

професійні ус-

піхи. В такі 

хвили хочеться 

скази слова 

вдячності ад-

міністрації уні-

верситету і 

усім виклада-

чам за підтри-

мку і співпра-

цю в навчанні, 

взаєморозумін-

ня і наставниц-

тво, що так допомагало випускникам на важ-

ких, але цікавих студентських дорогах. Хо-

четься сказати слова великою вдячності керів-

никам підприємств і організацій міста Нікопо-

ля, Марганцю і Орджонікідзе, де сьогодні пра-

цюють наші випускники: ОАО «НЗФ», ЗАО 

«СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», 

ООО «ИНТЕРПАЙП-НИКОТЬЮБ», ОАО 

«МГЗК», ЗАО «ОРРЗ»,ОАО «МГЗК», ОАО 

«ОГЗК», ПАТ «Приватбанк», міська рада — за 

підтримку і сприяння розвитку вищої освіти в 

нашому місті і забезпеченню робочими місця-

ми випускників вищої школи. Можна з впев-

неністю стверджувати, що Нікопольський фі-

ліал Європейського університету буде і надалі 

готувати для підприємств Нікополя, Дніпропе-

тровської області і України висококваліфіко-

ваних спеціалістів в сфері економіки, менедж-

менту, фінансів і комп'ютерних наук, тим са-

мим підтверджуючи, що Дніпропетровська 

область є ―кузнею кадрів‖ України. Наполег-

лива, кропітка і успішна ба-

гатолітня робота створила 

Нікопольському філіалу Єв-

ропейського університету 

сприятливий імідж та авто-

ритетне ім'я, яке стало відо-

мим далеко з межами нашо-

го міста.  

Професорсько-викладацький 

колектив та студентський 

парламент університету  

бажає сьогоднішнім випуск-

никам прагнути до нових 

знань, не зупинятися на до-

сягнутому і перемагати в конкурентній боро-

тьбі, а студентські роки нехай будуть  

найщасливішими у Вашому житті.!     
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ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ  

ВІДКРИТОГО  

ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ  

САМОДІЯЛЬНИХ  

КОЛЕКТИВІВ  

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  

ЗАКЛАДІВ м.НІКОПОЛЯ  

«СТУДЕНТСЬКА  

ВЕСНА-2012» 

 
 

22 березня 2012 р. відбувся відкритий фестиваль-конкурс самодіяльних 

колективів вищих навчальних закладів м. Нікополя «Студентська весна-

2012». На фестивалі Нікопольську філію ПВНЗ «Європейський універси-

тет» представляли наступні творчі колективи і виконавці: 

Вокальна студія «Орфей» - Кисельова В., 2 курс. 

  

Художня студія «Акварель» : 

Творчі роботи з комп’ютерної гра-

фіки — мистецтво комп’ютерної 

графіки об’єднало в собі  історичні 

традиції  живопису  та  сучасні наукові відкриття висо-

ких інформаційних технологій. Студенти Нікопольської 

філії Європейського університету: Павлов Є., Лучин-

ський Б.,  Махінько І., Макарова К. – натхненно удо-

сконалювали  себе в цьому жанрі мистецтва і успішно  

презентували свої творчі роботи з комп’ютерної графіки 

на загальноуніверситетському конкурсі студентської художньої творчості  «Оглядини»  і мис-

тецькому вернісажі «Осінні подарунки». 

 

Творчі роботи – фотографії — жанр «Фотомистецтво» також розвивається завдяки сучас-

ним цифровим технологіям. А студенти Тарасов О., Ляпота В., Швайка М., Мішаріна О. та 

Макарова К. подарували нам найкращі миті зустрічей з рідним  Нікопольським краєм,  зі свої-

ми друзями і вулицями рідного міста,  зберегли для нас в своїх фотороботах  перлинки живої 

природи , зміни дня і ночі в календарі невблаганного часу. 

Презентація творчих робіт студентів – Савчишина І., викладач НФЕУ.  

Ведучі концертної програми – Солоніна В. та Ільчук Б., 3 курс.  

 

 Мистецькі таланти наших студентів отримали визнання конкурсного журі 

та публіки і були нагороджені почесною грамотою та DVD — програвачем.  

Бажаємо наступних перемог!!! 

 

             Адміністрація та студентський парламент 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 
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Бажаємо всім студентам успіху,  

працездатності, таланту, ясного розуму,  

глибоких знань і перемог  у весняній  

заліково–екзаменаційній сесії  2012 н. р.  

і гарно провести літні канікули!!!  

Нехай це літо ра-

дує вас ласкавим 

сонцем і теплими 

короткими літні-

ми дощами. Не-

хай цей сезон по-

дарує захоплюючу і незабутню 

подорож саме туди, куди Вам  

давно хотілося поїхати.  

 

 

 

 

Можливо у когось це літо пройде в роботі, 

але незважаючи ні на що сподіваємося, що 

Ви встиг-

нете від-

почити, 

набратися сил і зібратися з думками. З 

масою нових вражень і ідей, з теплими 

посмішками на Ваших обличчях ми  

будемо чекати Вас в новому  

2012-2013 н. р. для того,  

щоб підкорити нові висоти.                                                                                       

Студентський парламент університету  

Склад редколегії: 

1. Усик Т.,  3 к.  
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