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У Полтавського
Інституту

економіки і права
Відкритого міжнарод-

ного університету
розвитку людини

«Україна»
нова адреса:

Увага!

проспект Першотравневий,
будинок 19/2,
м. Полтава.

Ç íàñòóïàþ÷èì Íîâèì ðîêîì
³ Ð³çäâîì Õðèñòîâèì,

äðóç³-ñòóäåíòè, øàíîâí³ âèêëàäà÷³
³ ñï³âðîá³òíèêè ³íñòèòóòó!

Ñâÿòî
âæå ïîðó÷
Â îäíó ç íåäàâí³õ ï’ÿòíèöü ó

íàøîìó ³íñòèòóò³ â³äáóâàëèñÿ äèâà:
ñòóäåíòè ³ âèêëàäà÷³ ³íñòèòóòó òà
êîëåäæó ïåðåîäÿãàëèñÿ â ð³çí³ ìàñ-
êàðàäí³ êîñòþìè ³, òàê áè ìîâèòè,
“çðèâàëè ïàðè” - àáè ïðèâ³òàòè
ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â óñ³õ ñïå-
ö³àëüíîñòåé ³ç íàñòóïàþ÷èìè íîâî-
ð³÷íèìè òà ð³çäâÿíèìè ñâÿòàìè.

Ó öüîìó êîíòåêñò³ íå ìîæíà íå
â³äçíà÷èòè, êð³ì ñòóäåíò³â, íàøèõ
âèêëàäà÷³â, çîêðåìà, òàêèõ, ÿê: Øà-
ðàâàðà Ð.² . (Ä³ä Ìîðîç), Ñîðîêà
Þ.Ï. (Ôåÿ), Çàºöü - Êàñüÿí Î.Â.

(Закінчення на с.3)



ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 2 28 листопада 2013 р.

СТУДЕНТСЬКИЙ
ВІСНИК

Полтавського
інституту

економіки і права
вищого

навчального закладу
«Відкритий

міжнародний
університет

розвитку людини
«Україна»

Голова
редакційної ради

Н.С. МЯКУШКО

Редакційна
рада:

Т.В. ГУБАРЬ
Іван ДУДКА

Даша ПРОЦАН
Н.О.РЯБОКІНЬ
В.В. ЧЕРКАС

Р.І. ШАРАВАРА

Шеф-редактор
Н.О. РЯБОКІНЬ

Редактор
Іван ДУДКА

Редактор-консультант
В.І. МАРТУСЬ

Засновник і видавець:
Полтавський інститут еконо-
міки і права вищого навчаль-
ного закладу «Відкритий
міжнародний університет
розвитку людини «Україна».

Газета виходить щоміся-
ця. Розповсюджується без-
коштовно

За достовірність фактів,
викладених у публікаціях
газети, відповідальність,
згідно з законодавством,
несуть їх автори.

Підписано до друку
24.12.2013 р.
Зам.№ 03.

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 2  25 грудня 2013 р.

6 грудня 2013 року Ви-
щий навчальний заклад
«Відкритий міжнародний
університет розвитку лю-
дини «Україна» святкував
своє 15-річчя. Урочистий
концерт проходив у Цен-
трі культури та мистецтв
НТУУ «КПІ» в Києві. Були
присутні  керівники депар-

таментів, терито-
ріально відокрем-
лених структур-
них підрозділів,
інститутів, фа-
культету та ко-
леджу універси-
тету, почесні гості
та учасники свят-
кового концерту.

Представника-
ми з Полтавсько-
го інституту еко-
номіки і права та
коледжу були Ша-
равара Р.І., Рябо-
кінь Н.О., Старко-
кожко В.І. та Гре-
чин Олександр -

студент першого курсу ко-
леджу, який представив
наш вуз на святковому кон-
церті, продекламувавши
вірш М. Джигурди «Ода Ук-
раїні» під музичний су-
провід О. Малініна «Ой у
лузі червона калина».

Університет «Україна» -
сучасний навчальний за-

клад, у якому студенти на-
вчаються за інноваційни-
ми технологіями. За 15
років університет випус-
тив 111 875 фахівців.

Постійно вдосконалює-
ться міжнародне співроб-
ітництво вузу: підтримка
ділових відносин із 123
вищими навчальними за-
кладами та організаціями
21 країни світу. Завдяки
цьому все більше студен-
тів матимуть змогу як на-
вчатися за кордоном, так
і отримувати другий, між-
народний диплом.

Багато зроблено і роби-
ться у базовій структурі
вишу і в усіх територіаль-
но відокремлених підроз-
ділах, зокрема і в нашо-
му Полтавському інституті
економіки і права та коле-
джі для організації змісто-
вного й цікавого дозвілля
студентської молоді, її на-
ціонального і патріотично-
го виховання.

Олександр ГРЕЧИН,
студент спеціальності

«Секретар керівника»

МИ ЮНІ, АЛЕ ВЖЕ УСПІШНІ!
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(Çàºöü), ßêîâåíêî Â.Ñ. (ï³ðàò).
Ïðîòÿãîì óñüîãî ñâÿòà ïàíó-

âàëà ï³äíåñåíà ñâÿòêîâà àòìîñ-
ôåðà, îñòàíí³ì åòàïîì áóâ îáì³í
ïîäàðóíêàìè - ñòóäåíòè ³ âè-
êëàäà÷³ âèòÿãàëè á³ëåòèêè, íà
ÿêèõ áóëî íàïèñàíî, êîãî âîíè
â³òàþòü.

Íà çàâåðøåííÿ öüîãî êàçêîâîãî
çàõîäó â³äáóëèñÿ êîíêóðñè ñåðåä
ñòóäåíò³â íà êðàùèé êàðíàâàëü-
íèé êîñòþì. Ïåðåìîæöåì ñòàâ
Ñåðã³é Áåçà, ñòóäåíò ïåðøîãî êóð-
ñó, ³ áóâ íàãîðîäæåíèé Äèïëî-
ìîì.

Іван ДУДКА,
студент спеціальності

«Правознавство».

Ñ â ÿ ò î
âæå ïîðó÷

(Закінчення.
Початок на с.1)
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СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО АБІТУРІЄНТА

Особи, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робіт-
ника за відповідним напрямом можуть вступати та здобувати освіту за рівнем
молодшого спеціаліста за результатами фахових вступних випробувань (без
ЗНО), відповідно до «Правил прийому вступників до Відкритого міжнародно-
го університету розвитку людини «Україна» у 2013 р.».
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Американський президент
Джон Кенеді говорив: «Нація
виявляє себе в людях, яким
вона дає життя, але й у тім,

ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕ

яким людям вона віддає по-
честі, яких людей пам’ятає».

Саме цій істині присвячу-
вався конкульт (конвеєр ку-
льтури): «Дотик до вічності:
велике і величне», який під-
готували студенти першого
курсу спеціальності «Фізич-
на реабілітація» та викладачі
нашого інституту спільно з
обласною бібліотекою для
дітей ім. Панаса Мирного.

Метою заходу було роз-
криття визначальних зразків
світової культури, які зроби-
ли твори окремих митців ше-
деврами і стали вічністю.

У програмі конкульту були
згадані імена особистостей,
які детермінували увесь по-
дальший розвиток світової
культури та мистецтва в Ук-
раїні. Серед цих імен - Кате-
рина Білокур - народна худо-

жниця, Іоанн Георг Пінзель -
скульптор, Олександр Довже-
нко - поет та прозаїк. Також
було згадано і таких видатних

митців світового рівня, як Ан-
тоніо Гауді-і-Корнет - іспансь-
кий архітектор, Сальвадор
Далі - іспанський художник,
скульптор, графік, Джузеппе
Верді - композитор.

Ці названі творці стали ге-
ніями, а їхні твори - шедевра-
ми. Без знання цих творців

жодна людина не може вва-
жати себе освіченою!

Розповіді студентів суп-
роводжувалися відповідни-
ми картинами, музикою,
фрагментами з фільмів,
інсталяціями, які підготував
сектор масовової роботи
бібліотеки. Гостями дійства

були учні 11-х класів ЗОШ
№27, для яких підготували
сувенір - шоколадну інсталя-
цію «Відлуння» - як символ
свідомості й активної пам’-
яті, що поглинає вічність.
Також оригінальними були
інсталяції за картиною  К. Бі-
локур «Снідання» та «Дов-
женківські яблука». У зак-
лючному слові Тетяна Воло-
димирівна Губарь, декан
соціально-гуманітарного
фікультету, відзначила ко-
рисність такого ціннісного
спілкування молоді міста. І
запросила учнів до вибору
професій, до яких успішно
готують у Полтавському ін-
ституті економіки і права та
коледжі.

Л.Д. БОЙЧЕНКО,
доцент кафедри

фізичної реабілітації.
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Днями міський Будинок
культури був переповнений.

НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
КОНКУРСУ «МОЛОДЬ РОКУ-2013».

Тут відбулася церемонія на-
городження конкурсу «Мо-

лодь року-2013». Із 52 номі-
нантів було обрано 12 най-
кращих.

Жіноцтво було одягнене в
розкішні вечірні вбрання, а

чоловіки - у ділові костюми.
Зала почала заповнюватися
глядачами за годину до по-
чатку дійства. Учасники на-
городження і гості проходи-
ли через розкішну коврову
червону доріжку, яка вела до
зали.

Учасники нагородження і
гості залюбки фотографува-
лися біля фотоплакату з ат-
рибутикою цьогорічного кон-
курсу.

Почався святковий вечір із
виступу танцювального ко-
лективу, виходу ведучих та
імпровізованого феєрверку.

Cтудентів нашого інститу
cеред цьогорічних нагород-
жених, на жаль, не було. Але
наступного року вони неод-
мінно будуть!

Іван ДУДКА,
студент спеціальності

«Правознавство».

Не так давно відзначав-
ся Міжнародний день му-
зики. Ця дата стала при-
водом для кафедри фізи-
чної реабілітації Полтав-
ського інституту економі-
ки і права та обласної бі-
бліотеки для дітей ім. Па-
наса Мирного звернутись
до цікавої теми «Музика
для душі і здоров’я».

У повсякденному житті,
багатому різного
роду труднощами і
стресами, музика
допомагає людям
їх долати, працю-
вати і бути щасли-
вими. Адже науко-
во доведено, що
музика завдяки
своїй властивості
впливати на внут-
рішній світ людини,
допомагає хворим
звільнитися від ду-
шевного диском-
форту, конфлікту,
коригує емоційний
стан, може відно-
вити спокій, тобто
позитивно вплива-
ти на здоров’я осо-
бистості. Форма
тренінгу дозволила

МУЗИКА ДЛЯ ДУШІ І ЗДОРОВ’Я
розкрити актуальні пробле-
ми секретів лікувальної
музики, а саме: як музика
впливає на біль, на серце-
вий ритм, на температуру
тіла, на травлення; якою
повинна бути музична ді-
єта, як звуки музики знижу-
ють стрес. Кожна теза су-
проводжувалася фрагмен-
тами музичних творів Чай-
ковського, Вівальді, Бет-

ховена, Шопена, Ліста, Баха,
Шуберта, Мендельсона. Зву-
чали мелодії для дітей від
безсоння, звуки колокольно-
го дзвону. Цікавою була
вправа «Як сприймають му-
зику різні статі», яку провів
студент Іван Дяченко.

Вправи для формування
оптимістичного світовідчут-
тя провела провідний біб-
ліотекар Л.В. Чижик, супро-
воджуючи свій коментар
«Маленькою нічною сере-
надою» Моцарта.

Учасниками дійства бу-
ли учні одинадцятих кла-
сів школи № 27 м. Полта-
ви. Кожен із них отримав
персональну інформацію
«Мелодії здоров’я».

Наприкінці тренінгу сту-
денти - майбутні фахівці
зі здоров’я людини - дали
рекомендації щодо слу-
хання музики.

А.С.ОРІХОВСЬКА,
асистент кафедри

фізичної реабілітації
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6 грудня 2013 року в
Полтавському інституті
економіки і права та коле-
джі була відкрита міжна-

national - це світ, у якому
кожна людина користуєть-
ся всіма правами, закріп-
леними в Загальній декла-

ців та мігрантів,
• поставити міжнародну

торгівлю звичайною збро-
єю під контроль.

Прочитавши цю статтю,
у Вас виникне питання «Як
допомогти?». А допомогти
дуже просто - Вам потрібно
написати листа на підтрим-
ку героїв марафону:

• Йорм Бофа - Камбоджа,
• COFADEH - Гондурас,
• Міріам Лопес - Мексика,
• Троє в’язнів у «Болотній

справі» - Росія,
• Мешканці села Набі Са-

лех - окуповані Палестин-
ські території,

• Ігор Тиханюк - Білорусь,
• Хакан Яман - Туреччи-

на.
Також залучіть до напи-

РАЗОМ МИ ЗМІНИМО
СВІТ НА КРАЩЕ

рності. Листи, адресовані
урядові,- це заклики при-
пинити порушення прав
людини. Листи  солідар-
ності, адресовані жерт-
вам порушень прав люди-
ни,- це короткі листи зі
словами підтримки.

Заклики ми адресуємо
урядам держав, що пору-
шують права людей, що-
до яких ми пишемо, а ли-
сти солідарності - тим лю-
дям, що є жертвами пору-
шень, або їх сім’ям чи ко-
легам.

Листи можна писати мо-
вою тих, кого пересліду-
ють, будь-якою з міжнаро-
дних мов, а також україн-
ською. Якщо Ви обираєте
українську, напишіть прі-
звище особи, яку ми захи-
щаємо, великими, друко-
ваними, бажано латинсь-
кими, літерами.

Хотілося б додати про
враження студентів від
цього дійства. Було все на
найвищому рівні. Ми були
дуже вражені і зацікавле-
нні тим, що існують люди,
які борються за права
людей, навіть не знаючи
їх. Ця акція варта того,
щоб її підтримати! І ми
підтримуємо її, залюбки
будемо долучатися до
подібних акцій. Ми пере-
конані, що з порушеннями

родна акція «Amnesty
International». Наші студе-
нти мали змогу написати
листа і подивитися відео
про цьогорічні кандидату-
ри. Їх було 8.

Студенти були розділені
на дві сесії, в першій брав
участь юридичний факу-
льтет, а в другій - соціаль-
но-гуманітарний. Усі сту-
денти були дуже вражені
побаченим і писали лис-
ти на підтримку не однієї
людини, а кількох.

Також студенти на під-
тримку організації «COFA-
DEH» малювали голубів,
що було дійсно красиво.
Вони довели, що вони
зроблять усе, що потріб-
но, аби підтримати людей
у біді. Більшість студентів
вважають, що ця акція є
потрібною не тільки в на-
шому вищому навчально-
му закладі, а й більш ши-
рокому загалу.

Отже, до вашого відому
хочу донести інформацію
про асоціацію і як Ви мо-
жете допомогти.

Протягом півстоліття
Amnesty International -
найбільша в світі правоза-
хисна організація - відслі-
дковує зловживання та
свавілля, дає надію при-
гнобленим і забутим, а та-
кож невтомно домагаєть-
ся справедливості, вико-
ристовуючи для цього все
нові й нові можливості.

Бачення Amnesty Inter-

рації прав людини
й інших міжнарод-
них стандартах із
прав людини.

Місія Amnesty
International - про-
водити досліджен-
ня та дії, спрямо-
вані на поперед-
ження і припинен-
ня серйозних по-
рушень цих прав:

• зупинити на-
сильство над жін-
ками,

• захистити пра-
ва і гідність тих, хто виявив-
ся за межею бідності,

• добитися відміни смер-
тної кари,

• протидіяти тортурам та
повернути боротьбу з теро-
ризмом у правове поле,

• звільнити в’язнів сумлі-
ння,

• захистити права біжен-

сання листів Ваших друзів,
родичів, колег та ін. Пере-
шліть написані листи в
асоціацію «Amnesty Inter-
national». Адреса: Україна,
04050, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 3-А.

Учасники марафону пи-
шуть листи двох видів - ли-
сти урядам і листи соліда-

прав людини, де б вони
не відбувалися, повинні
боротися люди у всьому
світі.

Разом ми змінимо світ
на краще.

Іван ДУДКА,
студент спеціальності

«Правознавство».


