
 

Друкарський  орган студентського парламенту  

Нікопольської філії  

 ПВНЗ ―Європейський  університет‖ 

Випуск № 5 

10 червня 2013 р.  

АНОНС:  
1. Україна шлях до Європи — 

стор. 2 

2.  Вітаємо учансиків інтелек-

туальної гри для ерудитів ―Що?

Де? Коли?‖ - стор. 3  

3. Загальноуніверситетський 

конкурс ―Лідер і лідерство‖ - 

стор. 4  

4. Вітаємо переможців загаль-

ноуніверситетських конкурсів 

— стор. 6  

5. Студентське самоврядуван-

ня: пошук ефективних моделей 

і технологій — стор. 7  

6. Найкраще дітям — стор. 9  

7. Секрет успешной карьеры: 

начни с физкультуры и спорта 

— стор.   10  

8. В Никополе прошла акция 

―Зажги свечу памяти‖ - стор. 12  

9. Привітання студентам-

випускникам та ректорату із 

закінченням 2012-2013 навча-

льного року, успішною здачею 

сесії та отриманням дипломів 

спеціалістів — стор. 13  

10. Реклама, оголошення, анон-

си — стор. 19  

    
  

 

Адміністрація, професорсько-викладацький колек-

тив, студентський парламент університету та медіа-

центр СПУ ―Еталон‖ бажає всім студентам успіху, 

працездатності, таланту, ясного розуму,  

глибоких знань і перемог  у весняній  

заліково–екзаменаційній сесії  2013 н. р.  

і гарно провести літні канікули!!!  

Нехай це літо радує вас ласкавим сонцем і теплими 

короткими літніми дощами. Нехай цей сезон подарує 

захоплюючу і незабутню подорож саме туди, куди Вам  

давно хотілося поїхати. Можливо у когось це літо 

пройде в роботі, але незважаючи ні на що сподіваємо-

ся, що Ви встигнете відпочити, набратися сил і зібра-

тися з думками. З масою нових вражень і ідей, з теп-

лими посмішками на Ваших обличчях ми  

будемо чекати Вас у новому 2013-2014 н. р. для того,  

щоб підкорити нові висоти.          

Бажаємо Вам сонячного і незабутнього літа! Студе-

нтський парламент університету  



 

 
Відзначення Дня Європи в Україні 

— це важливий крок у зміцненні 

само ідентифікації України як єв-

ропейської держави, причетної до 

традицій і цінностей Європи. Го-

ловною метою відзначення в Україні Дня Європи є формування 

позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу 

України; ознайомлення ширшого кола громадськості з європей-

ськими цінностями та традиціями; популяризація загального єв-

ропейського культурного надбання серед громадськості, зокрема, 

молоді. Рішення стосовно відзначення Дня Європи було прийня-

то у 1985 р. на 

саміті ЄС у Міла-

ні. Відтоді це свя-

то відзначається кожного року.  

      З нагоди відзначення Дня Європи лідери студентства Нікополь-

ської філії ПВНЗ ―Європейський університет‖ провели фінальну 

IV гру загальноуніверситетського чемпіонату інтелектуальних ігор 

для ерудитів ―Що? Де? Коли?‖. Темою фінальної IV гри  стала 

―Європа‖.  В четвертій грі брали участь 5 команд у складі студен-

тів 1-3 курсів. Гра була напруженою та водночас дуже цікавою, 

адже саме сьогодні визначається не тільки переможець гри, але і 

переможець VII чемпіонату інтелектуальних ігор. За підсумками 

гри переможцями стала команда студентів 3 курсу ―Сміливі та 

кмітливі‖  (капітан команди — Воєводіна Ганна). І саме ця коман-

да з гордою назвою ―Сміливі та кмітливі‖ стала переможцем VII 

чемпіонату інтелектуальних ігор для ерудитів ―Що? Де? Коли?‖.  

 

Підсумки VII загальноуніверситетського чемпіонату інтелектуальних ігор  

для ерудитів “Що? Де? Коли?” в 2012-2013 н. р.           

Етапи чемпіонату   Курс 1  

Діскавері  

Курс 2  

Руйнівники 

легенд  

Курс 3  

Сміливі та 

кмітливі  

Курс  

1 ДЕП  

Незамінні  

Курс  

2 ДЕП  

Н2О 

Курс  

3 ДЕП 

Фаворит  

Гра І  Бали  6,5 5,5 4,5 8,5 3 4,5 

Тема: ―Цікаві факти 

про країни світу‖  

Місце  II III IV I V IV 

Гра ІІ  Бали  5 4 7 6 2 9 

Тема: ―Війна і зброя‖  Місце  IV V II III VI I 

Гра ІІІ  Бали  10 10 11 6 9 9 

Тема: ―Музика, кіно,  

кохання‖  

Місце  II II I IV III III 

Гра IV Бали  5 5 7 5 6 - 

Тема: ―Європа‖ Місце  III III I III II - 

Загальні бали  

ФІНАЛ   

Бали  26.5 24.5 29.5 25.5 20 22.5 

Місце  II IV I III VI V 
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ВІТАЄМО!  
 

Студентський парламент Нікопольської філії ПВНЗ “Європейський університет” 

висловлює щиру вдячність адміністрації філії за гідні умови проведення щорічного  

загальноуніверситетського чемпіонату інтелектуальних ігор для ерудитів  

“Що? Де? Коли?” і активне сприяння розвитку та творчої самореалізації  

обдарованої студентської молоді м. Нікополя! 

Учасники цьогорічного  

чемпіонату висловлюють щиру вдячність 

почесному журі у складі Шахматової Т.В., 

кандидата педагогічних наук, доцента, 

директора Нікопольської філії  

ПВНЗ “Європейський університет”,  

Кромській Л.А., завідувачу навчальною  

частиною, Момот І.А., ст. викладачу  

кафедри економіки та менеджменту, 

Андрейченко Л.В., ст. викладачу кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін,  

Периковій В.С. та Шахматовій Ю.В., 

викладачам кафедри економіки та менедж-

менту за роботу у чемпіонаті.  

 

 

В VII чемпіонаті нас залиша-

ють команди 3 курсу “Фаворит”  

та “Сміливі та кмітливі”.  

Ми щиро дякуємо Вам 

 за красиву і цікаву гру.   
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Місце Рейтинг ПІ студента Курс Група 

І місце 4,8 Мельник Олександр 1 ДЕП-2012-1 

ІІ місце 4,7 Ковальов Володимир 1 Д-2012-1а 

ІІІ місце 4,6 Гайдадим Максим 1 Д-2012-1 

IV місце 4,3 Карпович Максим 2 Д-2011-1 

V місце 3,7 Черепащенко Анжеліка 3 ДЕП-2010-1 

VІ місце 3,3 Бойко Юлія 3 Д-2010-1 

VІ місце 3,3 Командирчик Яна 2 ДЕП-2010-1 

VII місце 3 Дорошенко Єгор 3 Д-2010-1а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лідерство – це мистецтво, вінець управлінської діяльності. У будь-якому інтерв'ю зі знаменитим ме-

неджером можна почути питання: ―Ви досягли блискучого успіху. Як вам це вдалося?‖. А відповідь прос-

та. Поставте перед собою ціль. Отримайте ту освіту, яку тільки можливо, але потім, заради Бога, робіть 

що-небудь! Не чекайте, поки  що-небудь відбудеться само собою. Це нелегко, але якщо ви  

почнете працювати не покладаючи рук, ви здивуєтесь тому, як у вільному суспільстві можна  

досягти всього, до чого ви прагнете. Прагніть відчути свій Шлях. Шлях — Великий Менеджер. До 

цих простих істин намагаються дослухатися і студенти Нікопольської філії ПВНЗ ―Європейський універ-

ситет‖, які в майбутньому пройдуть усі сходинки професійної кар'єри, стануть затребуваними фахівцями 

та спеціалістами своєї справи. А найголовніше, що вже сьогодні вони роблять усе для того, щоб досягти 

своєї мети.      

1.Коли і як була створена Ваша академічна група? 

Наша академічна група ДЕП-2012-1 була створена на поча-

тку 2012-2013 навчального року. 

2. Коли і чому Ви стали менеджером академічної гру-

пи? 

Я був обраний менеджером нашої групи шляхом відкрито-

го голосування студентами нашої групи, після двох тижнів від  

початку навчання. 
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3. Який осно-

вний доку-

мент регулює 

Вашу діяль-

ність і якими 

є Ваші основ-

ні обов’язки в 

академічній 

групі? 

Ми з честю 

приймаємо і 

дотримуємося 

Кодексу честі, 

Статуту і Кон-

с т и т у ц і ї 

" Є в р о д е м " 

нашого на-

вчального закладу! З гордістю носимо звання студента 

Європейського Університету, знаємо свої права і обов'яз-

ки. Основними моїми обов'язками є підтримання дисцип-

ліни в групі, моніторинг відвідувань та успішності студе-

нтів групи. 

4. Якими є навчальні успіхи студентів Вашої ака-

демічної групи і її значні досягнення в науково-

дослідницькій роботі? 

Гарним початком наших досягнень стала перемога в 

першій грі загальноуніверситетського чемпіонату інтеле-

ктуальних ігор для ерудитів ―Що? Де? Коли?‖, а також 

призові місця в наступних іграх сезону. В підсумку на-

браних очок за сезон ми посіли призове третє місце серед 

команд університету. Студенти нашої групи (Луговенко 

Я. Мельник О. Корнєв В.) брали участь у міській грі 

―Що?Де?Коли?‖, в якій за підсумком сезону зайняли тре-

тє місце. Невід'ємною складовою успішної наукової дія-

льності стала участь у Весняному тижні науки, де наші 

студенти продемонстрували себе як потенційні успішні 

науковці нашого університету.  

5. Назвіть перемоги студентів Академічної групи в 

мистецтві і спорті? 

У спорті найбільше відзначилася гордість нашої гру-

пи Яна Луговенко. Вона досягла значних успіхів в скеле-

лазінні, закінчила ДЮСШ спортклубу ―Електрометалург‖ 

з відзнаками призових міст та отримала звання «Майстра 

Спорту», «Чемпіонка дорослого кубку України». В цьому 

навчальному році ми проявили себе як творчі особистості, 

своєю участю в святкуванні Дня Вчителя, Нового року, 

святкуванні Дня святого Валентина, 8 Березня.  

6. Чи є у академічної групи успіхи в громадській і 

видавницькій діяльності? 

Наші студенти (Луговенко Я. Корнєв В.) приймали 

активну участь у міському спортивному забігу на приз 

міського голови, а також у зустрічах студентів з відомими 

спеціалістами нашого міста в галузі економіки, інформа-

ційних технологій та управління.  

7. Яку участь беруть студенти Вашої академічної 

групи в студентському самоврядуванні курсу і універ-

ситету? 

Студенти нашої групи брали активну участь у заходах 

«Круглий стіл Імідж випускника Європ. університету», 

«VIII конференція СПУ». Корнєв В. вже в перший рік 

свого навчання в університеті став лідером центру науки 

СПУ ―Ерудит‖, менеджер академічної групи Мельник О. 

увійшов до складу студентського парламенту університе-

ту.  

8. Оцініть стан дружби, культури спілкування і 

взаємодопомоги у Вашій академічній групі. 

З першого ж дня наша група об’єдналася в міцну ака-

демічну родину, в якій кожен мав право голосу. 

9. Які проблеми в життєдіяльності Вашої академіч-

ної групи Вас турбують? Назвіть шляхи їх вирішення. 

Основна проблема нашої групи - це окремі пропуски 

занять. Способом вирішення цієї проблеми, на мою думку 

та думку моїх одногрупників, є проведення 

повчальної бесіди серед студентів нашої групі. 

      10. Дайте самооцінку Вашої лідерської 

діяльності і висловіть побажання іншим ме-

неджером академічних груп. 

Я вважаю свою лідерську діяльність гідної  

першого місця, та найголовніше для мене це 

те, що мене підтримують мої одногрупники.  

Я бажаю своїм колегам менеджерам не 

лінуватися та виконувати свої обов’язки як 

найкраще та завжди прислухатися до своїх 

одногрупників.  
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Місце Рейтинг ПІ студента Курс Група 

І місце 5,0 Луговенко Яна 1 ДЕП-2012-1 

ІІ місце 4,7 Гайдадим Максим 1 Д-2012-1 

ІІІ місце 4,4 Джамалян Маріам 2 ДЕП-2011-1 

IV місце 4,2 Тарасов Олександр 2 Д-2011-1 

V місце 3,9 Воєводіна Ганна 3 Д-2010-1 

VІ місце 2,7 Олійник Марія 3 ДЕП-2010-1 

Місце Рейтинг  

оцінювання 

роботи СПК 

Студентський 

парламент курсу 

І місце 4,8  СП 1 курсу 

ІІ місце 4,6 СП 1 курсу ДЕП 

ІІІ місце 3,8  СП 2 курсу 

ІV місце 3,5   СП 2 курсу ДЕП 

V місце 3,3  СП 3 курсу  ДЕП 

VІ місце 2,5  СП 3 курсу 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ:  

ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ  

І ТЕХНОЛОГІЙ 
Воєводіна Ганна Володимирівна, 

студентка 3 курсу, напрям «Менеджмент”, 

                                   віце-президент СПУ 
Студентський парламент у Нікопольській філії ПВНЗ 

―Європейський університет‖ базується на наданні можливостей 

кожному студенту самореалізуватися, стати 

учасником суспільно значимої діяльності, 

розкрити свій творчий потенціал у науко-

вому, культурному і спортивному житті 

університету, міста, області і внести свій 

посильний внесок у вдосконалення систе-

ми студентського самоврядування ВНЗ. Це 

досягається за рахунок встановлення парт-

нерських відносин між студентами, в особі 

Студентського Парламенту, та адміністра-

цією університету. 

Вже 22 рік Європейський університет 

займає лідерські позиції в розвитку вищої 

школи в Україні. Саме він одним з перших 

в Україні приєднався до Болонського процесу і запровадив екс-

перимент кредитно-трансферної системи навчання. З 1994 року в 

м. Нікополі було 

відкрито Нікопольсь-

ку філію Європейсь-

кого університету і 

до лав студентства 

приєдналися випуск-

ники Нікопольських 

середніх загальноос-

вітніх шкіл та шкіл 

Нікопольського ра-

йону. Славна історія 

життєдіяльності на-

шого університету 

відмічена перемога-

ми і нагородами наших студентів, а також успішною працею 

випускників Європейського університету на провідних підприєм-

ствах міста та країни.          

Становлення майбутнього фахі-

вця, спеціаліста починається з пер-

ших курсів навчання в університеті. 

Студентське самоврядування -  це 

практична школа для тих, хто хоче 

спробувати себе в ролі адміністрато-

ра і  керівника групи, бажає навчити-

ся роботі у команді. 

Ефективне студентське самов-

рядування сприяє гармонійному роз-

витку і навчального закладу. Саме 

завдяки студентському самовряду-

ванню навчальний заклад може від-

чути себе єдиною корпорацією. Розвинуте та активне студентсь-

ке самоврядування може стати додатковим фактором, що впли-

ває на вибір абітурієнтом навчального закладу, який впевнено 

гарантує набуття навичок практичної діяльності й стажування, на 

брак яких часто нарікають випускники і роботодавці.  

В Нікопольській філії Європейського університету цим пи-

танням приділяється велика увага. Адже особистісно-

зорієнтоване навчання - це навчання, центром якого є особис-

тість студента, його самобутність, самоцінність.  

Лідер може себе яскраво презентувати в процесі всієї своєї 

життєдіяльності в СПУ, але найбільш показовим завжди є кінце-

вий результат роботи. Сьогоднішня підсумкова конференція дія-

льності СПУ є підтвердженням усього вище сказаного. 

Ціль конференції – аналіз виконаної роботи СПУ за 2012 – 

2013 н. р., підведення підсумків, по-діловому, об’єктивно і точно 

проаналізувати досягнуті результати, побачити свої помилки, 

визначити перспективи роботи на 2013 – 2014 н. р., а також наго-

родження найактивніших і найініціативніших лідерів.  

На протязі 2012 – 2013 н. р. студенти парламенту виконали 

майже усі рішення  VІІ студентської конференції 2012 р., а саме:  

Провели вибори в СПК і СПУ в 2012 – 2013 н. р.  

Провели урочисту церемонію з нагоди святкування Дня 

знань  і посвяти першокурсників у студенти Європейського уні-

верситету. 

Взяли активну участь у святкуванні Дня міста і проведенні 

загальноміського забігу на 

приз міського голови Рус-

лана Токаря. 

Продовжили співпрацю з 

громадською міською ко-

зацькою організацією 

«Нікопольська Січ» і з 

молодіжним осередком 

міської молодіжної органі-

зації «Молоді регіони». 

Взяли активну участь в 

профорієнтаційній роботі 

університету і провели 

«Дні відкритих дверей», 

співпрацювали з центром 

«Абітурієнт» щодо набору студентів на новий 2013-2014 н.р. 

Організовували і проводили благодійні акції збору коштів 

для  онкохворих дітей. 

Продовжили проведення VІІ загальноуніверситетського 

чемпіонату інтелектуальних ігор для ерудитів «Що? Де? Коли?». 

Розмістили святкові привітання на сторінках сайту Ніко-

польської філії Європейського університету. 

Провели загальноуніверситетський конкурс менеджерів 

академічних груп 1-3 курсів «Лідер і лідерство». 

Провели загальноуніверитетський конкурс «Студент року» 

за участю  нової номінації «Студент року за фахом», а також 

взяли участь і перемогли в загальноміському конкурсі «Студент 

року – 2012». 

Провели загальні підсумкові збори студентських парламен-

тів 1-3 курсів «Підсумки життєдіяльності СПК за  2012-2013 

н.р.» і визначили рейтинг ефективності їх діяльності. 

Провели профілактичні заходи серед студентів щодо попе-

редження паління та інших шкідливих звичок.  

    Студентський парламент університету на протязі цього 

навчального року працював задовільно. Усі лідери 

парламенту намагалися виконувати свою роботу 

якісно та ефективно. Ефективність роботи студент-

ських лідерів можна оцінити задовільно, але в де-

яких ситуаціях не завжди досить ефективно. Це 

характеризується недостатньою мотивацією  лідер-

ської діяльності або відсутністю у лідерів організа-

торських навичок.  

Та незважаючи на ці обставини план діяльності 

СПУ на 2012 – 2013 н. р. було виконано. Із запла-

нованих 9 засідань СПУ було проведено 5, де обго-

ворювалися різні питання, які стосувалися роботи 

над покращенням життєдіяльності студентів нашої 

філії. У вересні 2012 року були проведені вибори до складу сту-

дентських парламентів  1-5 курсів і студентського парламенту 

університету. Саме на цих лідерів студенти нашої філії поклада-

ли великі надії, коли віддавали свої голоси за них на виборах. І, 

на мою думку, вони виправдали ваші сподівання.  
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Хочеться відмітити роботу Квасневської Олесі, 
Корнєва Володимира, Кисельової Валерії, Чорного Олек-

сандра, Чирви Валерії, Тарасова Олександра, Мельника 

Олександра, Карповича Максима,Ковальова Володимира.  
Плідно і успішно працювали президенти СПК, а саме: 

Гайдадим Максим, Тарасов Олександр, Ільчук Богдан, 

Луговенко Яна,  Джамалян М., Олійник Марія, Драй 
Софія. 

Лідери студентського самоврядування нашої філії 

активно співпрацювали з лідерами філіалів Європейсько-
го університету і приймали активну участь у Всеукраїн-

ських студентських конференціях. Традиційно в цьому 

році проходив Всеукраїнський теоретично-практичний 
семінар «Можливості і проблеми розвитку інновацій 

студентського самоврядування» у високогірній туристич-

ній базі «Едельвейс» Європейського університету, який об’єднав для 
навчання голів студентських рад Європейського університету та інших 

ВНЗ України. На цьому 

студентському форумі 
Нікопольська філія Євро-

пейського університету 

взяла заочну участь.   
Лідерів  навчали  осно-

вам студентського самов-

рядування: лідерству, 
взаємодії з адміністраці-

єю, комунікації, плану-
ванню діяльності органів 

студентського самовря-

дування. Найцікавішим в 
проведенні  семінару 

було  навчання  роботі в 

команді, формування 

чуття команди і єдності її учасників.  

Також, лідери нашого парламенту, а 

саме :  Черепащенко Анжеліка, Гайдадим 
Максим, Джамалян Маріам - представляли  

інтереси студентів Нікопольської філії Євро-

пейського університету в студентській коорди-
наційній раді м. Нікополь, на яких вони обго-

ворювали цікаві проекти, які допоможуть 

зробити навчання і творче життя наших студе-
нтів більш цікавим різноманітним. 

Лідери СПУ активно приймали участь в 

рекламній компанії з набору студентів на но-
вий 2013 – 2014 н. р., а саме: розповсюджува-

ли рекламні буклети Нікопольської філії Євро-

пейського університету серед міських та ра-

йонних шкіл, розробили та приймали активну 

участь у всіх проведених Днях відкритих две-

рей (Дубовик А., 2 к., Усик Т, 4 к.) , засідан-
нях, форумах. 

Наші студенти – це люди, які завжди в гарному настрої, з неймо-

вірними ідеями, креативним поглядом на життя. Вони ніколи не зупи-
няються на досягнутому і не можуть займатися чимось одним. Підтве-

рдженням цього є участь наших 

студентів у міських і всеукраїн-
ських конкурсах. Команди 

«Сміливі та кмітливі» і  «Best of 

the best», прийняли участь у 
міському чемпіонаті інтелектуа-

льних ігор для ерудитів «Що? 

Де? Коли?». Команда студентів 1
-х курсів «Сміливі та кмітли-

ві» (капітан Луговенко Яна) 

посіла призове 
ІІІ місце. А в 

VII загально 

університетсь-
кому чемпіонаті 

інтелектуальних 

ігор для еруди-
тів «Що? Де? Коли?» перемогла команда 3 курсу 

«Сміліиві та кмітливі» (капітан Воєводіна Ганна). 

     За результатами загальноуніверситетського 
конкурсу «Студент року – 2012» було обрано предста-

вників на міський конкурс «Студент року – 2012», які 
гідно представили Нікопольську філію Європейського 

університету. Цими студентами були: в найвищій 

номінації «Студент року-2012» - Усик Тетяна, 4 курс, 
«Лідер» - Воєводіна Ганна, 3 курс,  «Ерудит» - Юілан 

Родіон, 3 курс,  «Спортсмен» - Карпович Мак-
сим, 2 курс. В найвищій  номінації «Студент 

року»  Усик Тетяна одержала перемогу і була 

нагороджена іменним сертифікатом міського 
голови на туристичний тур по Західній Європі, 

тим самим підвищивши імідж і статус Європей-

ського університету в м. Нікополь. 
В цьому році студенти Нікопольській філії 

Європейського університету активно займалися 

громадською роботою. Співпраця студентів 
нашої філії з  адміністрацією м. Нікополя, ліде-

рами громадських організацій, проведення 

різноманітних зустрічей і конференцій навчили 
нас у тісній співпраці дбати про рідне місто і 

міську громаду, бути активними у реалізації 

громадських прав і обов’язків.  
Для підвищення мотивації 

роботи менеджерів академічних 

груп 1-3 курсів, а також для 
аналізу їх роботи, був проведе-

ний загальноуніверситетський 

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

во», в результаті якого були 

визначені переможці, тобто 
менеджери, робота яких є прик-

ладом. Згідно з результатами 
цього конкурсу переможцем став 

Мельник Олександр, студент 1 

курсу. За підсумками загальноу-
ніверситетського конкурсу президентів студентських парламентів 1-3 

курсів «Лідер і лідерство» переможцем стала Луговенко Яна студентка 

1 курсу.  

   Проведені в травні 2013 року звітні загальні збори 

студентських парламентів 1-3 курсів показали, що ліде-

ри студентського самоврядування вміють активно спів-
працювати в команді, допомагати один одному, корис-

туються повагою та авторитетом серед однокурсників та 

викладачів університету, вміють досягати поставлених 
цілей і об’єднуватися навколо добрих справ. За підсум-

ками звітних зборів студентських парламентів 1-3 курсів 

були визначені рейтинги роботи СПК за 2012-2013 н.р. 
Переможцем конкурсу став студентський парламент 1 

курсу (президент Гайдадим Максим). 

Таким чином, проведена робота студентського парламе-
нту університету свідчить про високий потенціал лідер-

ських здібностей наших студентів, реалізовані наукові, 

творчі та мистецькі здібності студентів, а значні перемо-

ги на студентсь-

кому та науко-

вому олімпах 
високо підносять звання 

«Студент Європейського уні-

верситету». Ми прагнемо в 
2013 – 2014 н. р. продовжити 

славні традиції студентського 

самоврядування в нашому 
університеті. Наступний на-

вчальний рік ми плануємо 

присвятити підготовці до 
святкування 20-річчя Ніко-

польської філії ПВНЗ 

«Європейський університет», 
якій в 2014 році виповнюється  рівно 20 років, і наші перемоги, творчі 

звершення стануть найкращим подарунком університету до цієї урочи-

стої і святкової дати.  

Студентський парламент університету і вся студе-

нтська спільнота  висловлюють вдячність нашим 

талановитим і творчим викладачам університету та 

адміністрації університету, і особисто директору 

Шахматовій Тамарі Володимирівні за копітку спів-

працю зі студентами, підтримку і  допомогу в на-

вчанні і розвитку особистості.  
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Дитячий сміх, веселий 
гомін та щасливі об-

личчя малечі – саме 

таку картину можна 
було спостерігати на 

урочистому відкриті 

дитячого майданчику 
по проспекту Трубни-

ків, 105.  Ні для кого 

не секрет, що активні 
ігри на свіжому повіт-

рі зміцнюють організм 

малюків і корисно 
впливають на його 

органічний розвиток. 

Але вкрай важливо, 
щоб маленькі бешкет-

ники мали спеціально 

облаштовані місця, де 

вони зможуть цікаво 

та безпечно викорис-

тати свій вільний час.  
Відкривав дитячий майданчик особисто міський голова м. 

Нікополь, голова міської організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Руслан 

Іванович Токар та депутат 
міської ради від ПАРТІЇ РЕГІ-

ОНІВ Тамара Володимирівна 
Шахматова.  

―В Нікополі ми робимо 

усе для реалізації Соціальної 
ініціативи Президента України 

Віктора Януковича ―Діти—

майбутнє України‖ і проекту 
голови обласної організації 

ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, віце-

прем'єр міністра України Олек-
сандра Вілкула ―Дитяче містеч-

ко‖. На жаль, за роки незалеж-

ності більшість дитячих ігро-
вих майданчиків в нашому 

місті стали непридатними і 

небезпечними для дітей. Ця 
ситуація є недопустимою. 

Тому за останні два роки по 

всьому місту було встановлено 150 дитячих майданчиків. Цей 
майданчик – далеко не вершина депутатської діяльності. Він знаме-

нує лише початок. Будуватимуться інші, проводитимуться дитячі 

заходи, робитиметься усе заради щасливого майбутнього наших 
дітей», - сказав Руслан Токар. В свою чергу Шахматова Тамара 

Володимирівна зазначи-

ла, що відзначення Дня 
захисту дітей свідчить 

про те, що влада усіх 

рівнів, зокрема Президент 
України Віктор Януко-

вич, приділяє велику 

увагу нашому майбутньо-
му – нашим дітям. Вона 

привітала жителів будин-

ку №105 з цінним надбан-
ням і закликала бережли-

во відноситися до місця 

відпочинку своїх дітей. 
Цінуйте працю тих, хто 

брав активну участь у 

встановленні майданчику. Сподіваємося, що в найближчому май-
бутньому цей мікрорайон перетвориться на «дитяче містечко», яке 

даруватиме радість ще не одному підростаючому поколінню. 

Сьогодні можна з упевненістю сказати, що діти цієї територі-
альної громади завдяки встановленому дитячому майданчику змо-

жуть більш змістовні-

ше проводити свій 
вільний час, насоло-

джуючись спілкуван-

ням один з одним.     
М и л у ю ч и с ь 

щасливими пустоща-

ми малечі, батьки, 
дідусі з бабусями 

підходили до мера 

міста та депутата зі 
словами щирої вдяч-

ності, а палаючі очі 

діточок говорили самі 

за себе. По завершенні 

свята, вдячні дітлахи 

подарували дорослим 
чудові враження від 

продемонстрованих 

номерів дитячої творчості. А також усі 
діти, учасники зібрання змогли пола-

сувати морозивом, яке підготувала для 
них міська організація ПАРТІЇ РЕГІО-

НІВ. 

     Важло відмітити, що в цій громад-
ській акції взяли активну участь і сту-

денти 1-4 курсів Нікопольської філії 

―Європейського університету‖: Коман-
дирчик Яна, Клочко Ганна, Джамалян 

Маріам, Рудик Костянтин, Гайдадим 

Максим, Дорошенко Єгор, Стриженок 
Андрій, Усик Тетяна. Вони приєднали-

ся до зусиль міської громади у ство-

ренні 
нале-

жних 

умов 
роз-

витку 

дити- ни в 
рідно- му 

місті. Це 

на- вчить 
їх за-

ймати акти-

вну пози-
цію в захи-

сті прав 

дити- ни і в 
своє- му 

пода-

льшому майбутньому житті.  
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Не секрет, что 

физическая куль-

тура и спорт — 

средства созида-

ния человека, фак-

торы его здоровья 

и долголетия. Они 

помогают сосредо-

точить все внут-

ренние ресурсы 

организма на дос-

тижении постав-

ленной цели, по-

вышают работо-

способность, внут-

реннюю концен-

трацию, внимание, 

формируют по-

требность в здоро-

вом образе жизни, 

выступают гаран-

тией успешной 

карьеры. Экономи-

сты в этом случае не исключение. Именно поэтому в Ни-

копольском филиале ЧВУЗ «Европейский университет» 

большое внимание уделяется физической культуре и 

спорту. И именно этот фактор стал решающим в выборе 

учебного заведения Чемпионки Украины по скалолаза-

нию, одной из сильнейших спортсменок Европы, Мастера 

Спорта Луговенко Яны. Не успев проучится и год в уни-

верситете, Яна стала выпускницей. Сегодня эта успешная 

спортсменка, которая уже 11 лет занимается скалолазани-

ем, может гордится 

званием выпускницы 

одной из лучших 

Детско-юношеской 

спортивной школы 

с п о р т - к л у б а 

«Электрометалург», а 

т а к ж е  з в а н и е м 

«Студент Эвропей-

ского университета». 

В интервью Яна отме-

тила: «Здорово, что 

можно продолжать 

заниматься любимым 

видом спорта и в уни-

верситете. При этом у 

меня есть возмож-

ность освоить про-

ф е с с и ю 

«экономиста», а в 

будущем создать свой бизнес. И кто знает возможно уже 

в ближайшем будущем, под моим руководством будет 

процветать одна из самых лучших спортивных школ в 

нашем городе».  

 

Спорт стал для тебя неотъемлемой частью твоей 

жизни. Откуда началось увлечение скалолазанием?  

      В первом классе мой папа, Луговенко Петр Михайло-

вич,  повѐл меня на стадион, мы обходили все секции, но 

меня заинтересовало именно скалолазание, так как я уви-

дела в нѐм нечто экстремальное и зрелищное, и что этим 

видом спорта занимаются очень смелые люди. 

Первые соревнования — серьезная веха в карьере 

любого спортсмена. Когда ты начала выступать? Что 

тебе дали первые тренеры и родители? Чему научил 

тебя этот период жизни?  

      Мои самые первые соревнование проходили в Нико-

поле, где мы ещѐ малышами, боролись за призовые места. 

На этих соревнованиях я заняла 3 место. Моѐ первое при-

зовое место. Я так гордилась своей медалью, что носила 

еѐ в кармане, пока не потеряла. Мои родители меня все-

гда поддерживали, и на свои первые серьѐзные старты в 

другие города я ездила  с папой. Я очень благодарна сво-

ему тренеру, Кудриенко Наталии Михайловне, заслужен-

ному тренеру Украины, за то, что она дала путѐвку в 

Большой Спорт. За этот период жизни, что я занималась 

спортом, я научилась быть ответственной,  пунктуальной, 

поменяла свои взгляды  на дружбу, на цену времени и 

жизненные ценности. 

У каждого свой способ настраиваться на старты. 

Как ты подходишь к этому?  

      Всякий раз готовясь к старту , я отключаюсь от посто-

ронних звуков и проблем. Я научилась самообладанию и 

бороться со страхом. Также слушаю музыку, которая 

помогает мне настроиться. 

Что ты сама испытываешь, 

когда идешь вверх, к своей 

цели?  

Когда я бегу к своей цели, я 

получаю новый заряд энер-

гии, и желание быть первой 

и лучшей.  

Расскажи о своих достиже-

ниях. Чем ты гордишься? 

Почему?  

      Я горжусь тем, что я не-

сколько лет  подряд была 

Чемпионкой Украины и ею 

являюсь до сих пор, на Мо-

лодѐжном Кубке Европы  я 

попала в четвѐртку сильней-

ших спортсменок Европы. 

Имею  много наград:  медалей, призов, дипломов, грамот.  

Горжусь своим званием Мастер Спорта. 

 

 

 

Луговенко Яна,  

студентка 1 курса  
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Что тебя вдохновляет — творчески, духовно, эмо-

ционально?  

      Любовь к спорту, победы и награды вдохновляют 

меня на новые  достижения. 

Твоя самая характерная черта, которая позволи-

ла достичь успехов в спорте?  

      Самая характерная черта — это упорство и сильное 

желание добиться  высшей цели. 

Интересно, какой режим тренировок у соревную-

щегося спортсмена? Ведь совмещать обучение в уни-

верситете и спорт достаточно тяжело? Как складыва-

ется твоя жизнь вне спорта?  

      Тренировки проходят шесть раз в неделю. На сборах 

каждый день- утром и 

вечером. Совмещать 

учѐбу в университете и 

спорт очень тяжело. 

Приходиться жертво-

вать , например, сном, 

едой, свободным време-

нем. В свободное от 

спорта время я люблю 

проводить с семьѐй- 

путешествовать, ходить 

на рыбалку и проводить 

время с друзьями. Заня-

тия физическим воспита-

нием в вузе необходимы 

для подготовки экономиста, способного переносить фи-

зические и интеллектуальные нагрузки, стресс, рацио-

нально использовать свои силы, поэтому я не просто вы-

полняю упражнения, я знакомлюсь с теорией и методи-

кой физического воспитания, овладеваю навыками физи-

ческого самосовершенствования, знаниями здорового 

способа жизни. 

Как долго планируешь выступать в качестве со-

ревнующегося спортсмена? Или возможно ты хочешь 

поднять укра-

инскую эконо-

мику на уро-

вень ведущих 

е в ро п е й с к их 

стран в качест-

ве успешного 

экономиста?  

     Главная цель 

ещѐ не достиг-

нута, поэтому я 

пока остаюсь в 

спорте, но пла-

нирую стать 

хорошим спе-

циалистом в  

выбранной профессии. 

Если не секрет, какие еще хобби, помимо скалола-

зания?  

      Моѐ хобби это путешествие,  фотомодельный бизнес, 

плавание и танцы. 

Как сегодня спорт может помочь в формировании 

новых поколений?  

     Спорт заменяет человеку пристрастие  к алкоголю и 

никотину, к наркотикам. Позволяет вести здоровый образ 

жизни, иметь здоровое тело и дух. Знакомит с новыми 

интересными людьми, и даѐт возможность увидеть Мир. 

Сейчас молодые люди мечтают о стремительном 

успехе. Что об это говорит твой опыт?  

       Мой небольшой опыт подсказывает, что стремитель-

ный успех можно достичь в юном возрасте, но только 

благодаря труду и самопожертвованию . 

Принимая участие в соревнованиях, ты наверня-

ка много путешествуешь. Расскажи интересный слу-

чай, которые произошел на сборах или соревнованиях 

с тобой, твоей командой или тре-

нерами. Какая из стран, которые 

удалось посетить за время сорев-

нований, запомнилось особо? Куда 

хочется вернуться, уже не будучи 

спортсменом?  

      Да это так, я много путешествую. 

Ну, например, когда я была в Ита-

лии, у нас в аэропорту у четырѐх 

спортсменов украли сумки с веща-

ми, и на удивление через две неде-

ли , сумки были переправлены в 

Никополь. Самое большое впечатле-

ние оставила поездка в Болгарию, ну 

и конечно же, Венеция в Италии. Я 

бы хотела ещѐ раз побывать в качестве туриста в Москве, 

так как из-за соревнований не было возможности насла-

диться всей красой этого огромного города. 

Многие считают, что погоня за рекордами убива-

ет нормальную личность. Это быстрый физический 

износ организма, травмы. Надо переступать в чем-то 

через себя, ломать свой характер. И порой не в луч-

шую сторону, ведь в спорте, как и во многих других 

сферах, есть интриги, «подставы» и т.д. Как ты на это 

смотришь? Были ли в твоем окружении острые ситуа-

ции?  

       Да, острых ситуаций было немало. В 

пятом классе из-за ошибки организаторов 

соревнований произошла травма, я сорва-

лась, и получила сотресение головного моз-

га, перелом руки и другие травмы, затем 

операция, восстановление, и почти два года 

было потрачено в пустую, и пришлось всѐ 

начинать с начала. Были несправедливости 

со стороны спортсменов, например, моя 

соперница дописала себе балы, и мой Кубок 

уехал в Кривой Рог, также со стороны тех-

нических неполадок. 

Что бы ты посоветовала тем, кто заду-

мался о скалолазании?    

      Я бы посоветовала быть готовым к изнурительным 

тренировкам, готовым как к победам , так и к поражени-

ям, быть готовым к сильной конкуренции. Нужно быть 

морально устойчивым и иметь свою цель, и чѐтко идти к 

ней!  
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В Никополе прошла акция  

Партии регионов «Зажги свечу памяти»  
 

 

 

 

 

 

 
22 июня отмеча-

лась 72 годовщина с 

начала Великой Отече-

ственной Войны. Ме-

роприятия ко Дню 

скорби и памяти жертв 

войны проходили воз-

ле памятных мест по-

гибшим воинам в го-

роде Никополе и Ни-

копольском районе. 

Михаил Метер, секре-

тарь городского сове-

та, от имени городских 

властей и Партии Ре-

гионов поблагодарил 

ветеранов за мирное 

небо и призвал свято 

хранить память о под-

виге предков. Память 

погибшим почтили 

минутой молчания, затем в честь 

жертв войны прозвучал салют и 

состоялось возложение цветов к 

Вечному огню.  

Студенты Никопольского филиа-

ла Европейского университета 

Гайдадим Максим и Усик Татья-

на приняли активное участие в 

городском митинге возле Памят-

ника Славы погибшим воинам 

трубникам и возложили цветы. 

Мы, молодое поколение, благода-

рим ветеранов Великой Отечест-

венной Войны за мужество и ге-

роизм проявленный в борьбе с 

фашизмом, за мирное небо над 

головой.     

В День памяти и скорби вспомним всех, 

Всех, кто нас спас, кто Родину не предал!  

И пронесем сквозь жизнь память о тех,  

Кто за свободу нашу—смерть изведал!  

 

Храним в сердцах мы благодарность им,  

Что воздухом победы дышат внуки!  

И в память мы минуту помолчим,  

И вспомним все печаль и боль разлуки!   

Стор. 12  № 5 — 2013 



Поздравление студентам-
выпускникам 5 курса  
от администрации и  

профессорско-
преподавательского  

коллектива  
Те-

перь у вас 
в ру-
ках ди-

пломы . Ваша заветная 
мечта, с которой вы пришли 
на 1-й курс, сбылась. А что 
же дальше? Новые мечты и 

грандиозные планы, ведь 
теперь у вас есть крепкие 
крылья , мощный мотор и 

огромное желание покорить 
все вершины мира. И на 

этом перекрестке жизни 
нам хочется пожелать вам 
помнить всегда о главных 
истинах человеческого бы-
тия. Жизнь дается один 
раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы. Это написал извест-
ный советский писатель Николай Островский в своем ро-

мане о молоде-
жи ―Как закаля-

лась сталь‖.   
А значит, имен-
но цель опреде-
ляет главное 
направление 

вашей судьбы и  
скорость дости-

жения успеха.  
В жизни не бы-

вает черновиков, 
прошлое нельзя  
переписать за-
ново. Помните 

об том.  
Минуле не вер-

нуть, не виправить минуле.   
Вчорашнє, ніби сон, що випурхнув з очей.  
Як луки на весні ховаються під мулом, 

Так криється воно за бігом днів, ночей. 
Але воно живе – забуте й незабуте, 

А час не зупинить,  
а  молодість біжить. 

І миті жодної не можна повернути, 
Щоб заново по-іншому прожить. 

 
Поэтому от всей души мы вам желаем к достижению своей 

цели идти по жизни смело и гордо,  сберечь в своем сердце 
любовь и милосердие, высокую веру и искреннюю доброту к 

людям и ко всему живому в 
этом мире.  

Будьте трудолюбивы и усерд-
ны, ищите с радостью, интере-

сом и удовольствием новых 
знаний, умейте творчески ре-
шать все задачи, совершенст-
вуйте себя каждый день и не 
тратьте время попусту, но 

приложите все усилия, чтобы 
каждая минута вашей жизни 

дарила радость и пользу миру,  
в котором мы живем. 
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Немного грустно с вами расставаться,   
Конечно, столько лет мы были вместе. 

Надеемся, что будет удаваться 
Вам все, лишь в неприятности не лезьте. 

Пусть берегут вас ангелы-хранители, 
 

Пусть вам всегда все в жизни удается. 
Пусть будут ваши счастливы 

родители, 
И дружба ваша крепкая не рве-

тся. 
Пусть годы учения в ВУЗе 
Запомнятся вам навсегда! 

 
 

Ценней не найдете вы груза, 
Чем знания, дружба, мечта!  
Пусть легкою будет дорога 

Отточенным – стиль мастер-
ства 

Хороших и добрых дел – много,  
В профессии – верх торжества! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пронесите по своей жизни с гордостью звание 
―Студент-выпускник Европейского университета‖, 

передайте его славу своим детям и пусть ваши 
дипломы станут тем надежным фундаментом, 

который сделает вас успешными, 
конкурентноспособными и востребо-
ванными специалистами как в род-

ном Никополе и Никопольском райо-
не, так и за его пределами. Украина, 

ваше Отечество, принимает вас в 
свою трудовую творческую  семью. 

Вы ее слава и гордость в новых поко-
лениях. 

 
С праздником, дорогие 

выпускники!   
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Наконец-то свершилось! Свершилось то, к чему мы 

очень долго стремились! Всем было  тяжело! Нам, студен-

там – адаптироваться в более реальный мир и снять розовые 

очки, Вам, преподавателям – среди новичков определить, 

кто творческий, кто склонен к наукам, кто спортсмен, кому 

еще предстоит открыться. Но все это уже позади! Жизнь так 

переменчива и многогранна, никто 100% не знает куда она 

нас приведет. 

Как выразились наши преподаватели, наш курс был для 

них очень тяжелым. Да, хвостатых у нас было много и хвос-

ты эти колоссальными усилиями подтягивались. Было среди 

нас и много невидимок, которые пропадали на несколько 

недель из поля зрения. Спустя эти 5 лет многие успели заве-

сти семью, родить детей – это самое ценное в жизни. Боль-

шинство студентов работали и работают…охранниками…да

-да…официантами, различными консультантами, мерчен-

дайзерами, менеджерами, офисными работниками и прочее-

прочее-прочее. 

Поэтому, дорогие преподаватели, не сердитесь за наши 

промахи.  Ведь жизнь, повторюсь, многогранна и препятст-

вий по пути к знаниям бывает много…проблемы в семье, 

нужда в деньгах и прочее… Простите нас за непунктуаль-

ность, дерзость, непонимание, ведь в нас кипит молодая 

кровь и ее пока трудно контролировать! 

Родные наши...бывшие студенты…выпускники! Если у 

вас остались какие-то обиды, то отпустите их. Простите 

преподавателей  за чрезмерную строгость, за заниженные, 

по вашему мнению оценки, невнимание к вашим просьбам, 

если такое было. Ведь главную оценку нам ставит жизнь! 

Давайте скажем всем спасибо за воспитание в нас личности, 

а воспитание - это не только гладить по шерсти. У нас была  

 

 

 

активная студенческая жизнь и будет что вспомнить! Спаси-

бо вам за это, дорогие преподаватели!  

А отдельное спасибо Римме Валентиновне! Спасибо 

Лилии Анатолиевне за направление в научную деятель-

ность, помощь и жизненный юмор. Спасибо Ирине Анатоль-

евне за строгость и высокие знания..быть может хоть один 

из нас станет суперпрофессурой и это наконец зазвучит 

гордо. Спасибо Василию Васильевичу за суперкомбинацию 

юмора и требовательности. Спасибо Виктории Сергеевне за 

старание внести побольше практики в учебный процесс. 

Спасибо всем преподавателям и техническим работникам. 

Спасибо всем!   

На защите диплома Тамара Владимировна правильно 

сказала, главное, что мы умеем работать, а куда нас приве-

дет жизнь – пока неизвестно. Поэтому желаю всем выпуск-

никам пойти правильной жизненной дорогой, найти работу 

по душе,  достичь карьерных высот, достатка и  счастья в 

личной жизни! А вам, уважаемые преподаватели от всех 

выпускников  2013 года  желаю крепкого здоровья, вдохно-

вения, молодости души и чтобы жизнь вас радовала! Тамара 

Владимировна, процветающей вам работы на много лет, 

пусть в Европейском университете развивается активная 

студенческая жизнь, а педагогический коллектив будет 

крепким и веселым, как одна большая семья!  
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Вітаємо професорсько-

викладацький колектив та студен-

тів Нікопольської філії ПВНЗ 

“Європейський університет” із за-

кінченням 2012-2013 навчального ро-

ку та успішною здачею сесії! 
Все ж таки, швидко минає час, а якщо ти студент, тоді він 

пролітає з надприродною швидкістю. Здається, нібито тіль-

ки вчора ми пережили вступні іспити і стали студентами. 

Перші місяці навчання промайнули в неповторній ейфоріч-

ній лихоманці від відчуття свободи. Але, раптом, не встигли ми прийти до тями, як вже здаємо сессію. І тільки зараз 

ми починаємо розуміти, що сессія є кульмінаційним моментом цілого піврічча студентського життя, напруженим, 

драматичним переживанням, що пов'язане з „боротьбою за оцінку‖.  Прихід сессії невблаганний, немов зміна пори 

року.  

Незважаючи на те, 

круглий ти відмін-

ник, або вічний 

трієчний, здаєш 

першу сессію чи 

десяту, кожний 

іспит – це завжди 

подія.  

Якщо вести мову 

про сессію в Ніко-

польській філії, то 

в ту ж мить на 

думку спадають 

рядки відомої пісні: „От сессии до сессии живут студенты весело, а 

сессия всего два раза в год‖. Успіх на іспиті. Як його досягти? Безперечно, головною передумовою успіху є знання 

матеріалу. Але не можна не звертати увагу на інші вагомі фактори. Важливу роль в успішній здачі сесії студентів 

Нікопольської філії відіграє доброзичлива атмосфера в університе-

ті, яка сприяє ба-

жанню навчатися, 

висока кваліфіка-

ція викладачів та 

доступне і цікаве 

викладання учбо-

вого матеріалу. 

 

 

Від імені адмініст-

рації, професорсь-

ко-викладацького 

колективу та сту-

дентського парламенту університету 

хочеться побажати всім студентам успі-

шної здачі наступних сесій. Дякуємо 

Вам за продуктивну працю в цьому на-

вчальному році.  Бажаємо Викладачам 

університету міцного здоров’я, мудрос-

ті, творчої наснаги в роботі, щастя й 

благополуччя, а студентам наполегливо-

сті, працьовитості, впевненості у свої 

силах,  

а головне – щирого прагнення до знань 

та підкорення нових освітніх вершин!    

Цьогорічним випускникам бажаємо 

успіхів та натхнення у житті, а студен-

там  - гарного відпочинку,щоб вже з 

вересня з новими силами розпочати 

наступний навчальний рік!  

Нехай новий навчальний рік принесе Вам приємні враження,  яскраві та нові відкриття. 

Стор. 17  № 5 — 2013 



Студенти-випускники 4 курсу ОКР “Бакалавр” та  

5 курсу ОКР “Спеціаліст” щиро дякують ректору уні-

верситету, професору Івану Івановичу Тимошенко та 

першому проректору університету, професору Зої Іва-

нівні Тимошенко, директору Нікопольської філії ПВНЗ 

“Європейський університет” ,кандидату  педагогічних 

наук, доценту Шахма-

товій Тамарі Володими-

рівні та всім науковим 

керівникам дипломних 

робіт за створенні гідні 

умови проведення Дер-

жавної атестації та за-

хисту дипломних робіт! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бажаємо подальших 

творчих успіхів і на-

тхнення у підготовці наступ-

них поколінь кваліфікованих 

спеціалістів та процвітання   

Європейському університету 

на освітянській ниві України!    
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АБІТУРІЄНТ—2013!  

Зроби свій вибір!  
 

 

Нікопольська філія оголошує прийом  

на навчання за освітньо-кваліфікаційними  

рівнями бакалавр та молодший спеціаліст.  

Запрошуємо талановиту, творчу молодь здобути вищу освіту,  отримати глибокі фундаментальні знання та 

перспективні спеціальності у Нікопольській філії ПВНЗ ―Європейський університет‖!  

Диплом Європейського університету – найкраща путівка в життя і вагома заявка на належність до нової 

еліти, здатної керувати країною! Вдала кар’єра? Престижна робота? Це можливо, якщо ви оберете наш  

університет! Практичний досвід та навички, отримані в університеті, відкриють шлях до здійснення ваших 

мрій. Наші студенти – це майбутня еліта України.  

Чекаємо на вас, молоді таланти! Будемо раді навчати саме вас! 

 Поспішайте зробити правильний вибір на шляху до Вашого успіху! 

 

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

го заводу, будівля СШ №23). Телефони: (05662) 9-67-10.  

Адреса електронної пошти та адреса Web-сайту:   

postmaster@nikopol.e-u.in.ua,  http://nikopol.e-u.in.ua 
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