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У першу неділю листопада наша країна вшановує
соціальних працівників - людей, на яких покладена
дуже відповідальна і почесна місія. Тисячі людей відчу-
вають їхню турботу, увагу і доброзичливість, адже
вони щодня допомагають їм справитися з нелегки-
ми життєвими обставинами і тим самим реалізують
активну соціальну політику держави.

День працівників соціальної сфери - свято і нашо-
го інституту, адже в його стінах здійснюється
підготовка майбутніх соціальних працівників.

Шановні студенти - майбутні соціальні працівни-
ки, а також викладачі і співробітники інституту, хто
докладає свої сили і знання до підготовки фахівців
цієї благородної справи, прийміть сердечні вітання
з нагоди Вашого професійного свята – Дня праців-
ників соціальної сфери!

Міцного здоров’я кожному з Вас, щастя, активно-
го довголіття, достатку, витримки у життєвих
випробуваннях, невичерпної енергії для творіння доб-
ра, заслуженої шани та вдячності людей.

Н.С. МЯКУШКО,
директор Полтавського інституту економіки і права

Університету «Україна»

3 листопада - День працівників соціальної сфери.
Із професійним святом вас, майбутні соціальні працівники,
а також викладачі і співробітники кафедри соціальної роботи!

Побажання щастя й успіхів

У Полтавського
Інституту

економіки і права
Відкритого міжнарод-

ного університету
розвитку людини

«Україна»
нова адреса:

Увага!

***

проспект Першотравневий,
будинок 19/2,
м. Полтава.
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Зам.№ 01.

Урочисте покладення квітів
до Вічного вогню

з нагоди 69-ї річниці визволення України
від фашистських загарбників

28 жовтня 2013 року в
Полтаві відбулося урочи-

У день великого христи-
янського свята Різдва
Пресвятої Богородиці
2008 року у будинку куль-
тури села Великі Будища
відкрито сільський музей
українського весілля.

Студенти спеціальності
«Соціальна робота» від-
відали та перенестись на
сто років назад для про-
ходження обрядового дій-
ства, яке свого часу нади-
хало на любов і злагоду

їхніх бабусів і
дідусів.

Під час від-
відання му-
зею українсь-
кого весілля
с т у д е н т и
спеціально-
сті «Соціаль-
на робота»
відчули на со-
бі місцеві на-
родні звичаї і
обряди, почу-

Подорож до музею
українського весілля

***

сте покладення квітів до Ві-
чного вогню з нагоди 69-ї
річниці визволення України
від німецько-фашистських
загарбників. До монумента
Солдатської Слави вшану-
вати пам’ять полеглих ви-
зволителів прийшли сотні
людей.

В урочистостях взяли
участь студенти першого
курсу Полтавського колед-
жу та старші курси Полта-
вського інституту економі-
ки і права разом із курато-
рами В.М. Молчановською

та  Н.О. Демченко.
Патріотичне виховання

молоді є одним із важли-
вих напрямків сучасної
освітньої діяльності  Пол-
тавського коледжу ВНЗ
ВМУРоЛ «Україна». Цей
захід, що став традицій-
ним, формує у свідомості
студентів та викладачів
шанобливе ставлення до
історичного минулого Ук-
раїни та стимулює ство-
рення належного грома-
дянського суспільства в
нашій державі.

ли давні весільні пісні, які
супроводжували урочис-
тості весілля.

В експозиції музею - ве-

сільне вбрання того часу
(понад 50 років тому),
меблі та предмети побу-
ту, безліч вишитих руш-
ників, сорочок та навіть
скриня нареченої.

Наприкінці весільного
обряду, що відбувся для
відвідувачів, усіх почасту-
вали весільним короваєм
та смачними шишками.

М. ГЛИВКО,
студент спеціальності

«Соціальна робота»
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8 жовтня в Україні відзначається
День юриста - професійне свято
знавців права та служителів зако-
ну. Це професійне свято з’явилося
в календарі України за наказом
Президента України від 16 верес-
ня 1997 року на підтримку ініціати-

ви Міністерства юстиції Ук-
раїни, Спілки юристів Украї-
ни та Спілки адвокатів Украї-
ни.

З нагоди професійного свя-
та і в межах проведення Тиж-
ня юридичного факультету

ТИЖДЕНЬ
ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

***

Полтавський інститут економіки і права та
коледжу було заплановано і проведено ни-
зку заходів.

7.10.13 проведена виставка осінніх буке-
тів, на якій були представлені дуже гарні
експозиції і прекрасні фотознімки нашої
квітучої країни.

Фотографії були зроблені студентами
різних курсів та викладачами факультету.

Переможці були визначені на всезагаль-
ному святі.

10.10.13. відбувся святковий концерт із
нагоди Дня юриста. На ньому були при-
сутні всі викладачі інституту та коледжу,
студенти різних курсів і різних факультетів.
Свято було дуже захоплююче і всім воно
надзвичайно сподобалось. Зокрема, про-
водився конкурс, на якому викладач асо-
ціювався з піснями, були смішні гуморес-

ки, пісні, танці та за-
хоплююча сценка.

14.10.13 відбу-
лось остаточне свя-
ткування юристів -
їхнє свято приготу-
ванням куліша на
природі. Викладачі
та студенти готува-
ли кашу, всі разом її
куштували та насо-
лоджувались вра-
женнями. Студен-
там були проведені
різні конкурси, зма-
гання та веселі іг-
ри. Закінчилось усе
останнім вогником
для юристів та їх
викладачів.

Є. ПАВЛЕНКО,
студентка

спеціальності
«Правознавство»
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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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УЧАСНИКИ
БРЕЙН-РИНГУ
ОТРИМАЛИ
ВІДЗНАКИ

Виконавчий комітет Полтавської
міської ради, управління у справах
сім’ї, молоді та спорту, Студентсь-
ка рада міста, Ліга українських клу-
бів інтелектуальних ігор та Полта-
вський обласний клуб інтелектуаль-
ної творчості «Що? Де? Коли?» вже
вдруге провели турнір із інтелекту-
альної гри «Брейн-ринг» серед ко-
манд вищих навчальних закладів
Полтави. Цьогоріч змагання відбу-
лися 14 жовтня в рамках Європе-
йського тижня місцевої демократії
та Дня козацтва.

Теми демократії, європейських
принципів, інтеграції України в Єв-
ропі дуже цікаві для молоді! Дока-
зом цього є й те, що участь у
«Брейн-рингу» цього разу взяли 13
команд, серед яких і наша команда
«Феміда» у складі 6 учасників - сту-
дентів Полтавського інституту еко-
номіки і права та коледжу (Бойко
Марина, Лісний Іван, Сідельник
Віталій, Бабич Олег, Жакун Наталія)
на чолі з капітаном Дудкою Іваном.
На дійство прийшли не лише учас-
ники, але й групипідтримки.

Всі учасники брейн-рингу отрима-
ли дипломи та цінні подарунки від
спонсорів проекту.

Н. РЯБОКІНЬ,
студентка спеціальності

«Правознавство»
. . . . . . . . . . . . . . . . .

***
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Напередодні Дня По-
лтави - 22 вересня, як
і минулого року, наш
Полтавський інститут
економіки і права та
Полтавський  коледж
взяли участь разом із
близько 3000 полтав-
ців у надзвичайному за
своєю красою та мас-
штабом параді виши-
ванок.

Студенти і викладачі
були у вишиванках, ді-
вчата у красивих украї-
нських віночках із стрі-
чками.

Колона була прикра-
шена українськими
прапорцями та симво-
лікою вузу.

На чолі з міським го-
ловою Олександром
Мамаєм вишивана ко-
лона пройшла від Бі-
лої альтанки до Теат-
ральної  площі, демон-
струючи свої вишукані
та неповторні вишива-
нки.

Колективи установ,
підприємств, організа-
цій, навчальних закла-
дів, школярі та студен-
ти, жителі та гості мі-
ста, і дорослі, і малі -
грандіозне дійство не

НАШІ НА ПАРАДІ ВИШИВАНОК
лишило байдужим ніко-
го! Адже для українців
Вишиванка, як і Прапор,
Герб і Гімн - є справжнім
державним символом. А
також символом здоро-
в’я, краси, щасливої до-
лі, родової пам’яті, лю-
бові, святості.

О. ДРЮК,
студентка

спеціальності
«Правознавство»

***
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***

ВИПРАВНА КОЛОНІЯ -
ЖИТТЯ ТАМ, ДЕ ЖИТИ СКЛАДНО

Полтавська виправна ко-
лонія № 64 в смт Затурине…
Відлюдна, маловідома тери-
торія Полтавського району.
Місце, де життя обмежене
залізним дротом, перепуст-
ками та табельною зброєю
охорони. Здається, що тут
може бути цікавого: засуд-
жені, що відбувають покара-
ння;  казенний одяг, казенна
їжа, казенне життя; суворе
керівництво - повна «безпро-
світність».

Приблизно таке спадало
на думку, можливо, більшос-
ті з нас, студентів 4-го курсу
спеціальності «соціальна
робота», та й не тільки нам.

Випадок змінив наше уяв-
лення про державні заклади
відбування покарання. Річ у
тім, що Полтавська колонія
№ 64 мала певну традицію -
кі-лька разів на рік на її те-

риторії відбувався день від-
критих дверей. Під час цього
дня бажаючі мали можливість
здій-снити екскурсію, ознайо-
митися з  проживанням, побу-
том, розвагами і т. ін. засуд-
жених громадян України.

На одному з таких заходів
були присутніми і ми. Все на-
справді досить закрито, офі-
ційно, просто так, «з вулиці»,
не потрапиш - необхідно мати
при собі відповідні докумен-
ти.

Нині у колонії № 64 відбу-
ває покарання 1124 людини.
Середній вік засуджених - 25
років.

Перед нами відкрився до-
сить неочікуваний краєвид:
посеред звичайного двору ба-
гато клумб із квітами; збоку
визирали теплиці з різномані-
тними рослинами, які є, як з‘я-
сувалося пізніше, головними

постачальниками вітамінів,
для людей, що тут перебува-
ють.

Усіх присутніх повели до
їдальні, де пропонувалося
оцінити якість приготованих
для засуджених страв, зокре-
ма, продегустувати хліб. В
контексті цього запам‘ятала-
ся приблизно така фраза од-
нієї з жінок: «Хліб, звичайно,
досить смачний, але краще
їсти його вдома, за рідним
столом». Змушує задуматись,
чи не так?

Велика будівля, мимо якої
ми проходили, виявилася гу-
ртожитком. Це було незвично.
Кілька поверхів виглядали
досить по-домашньому, май-
же не відчувався дух в‘я-
зниці. Окремі кімнати для
відпочинку з побутовими при-
ладами, телеапаратурою,
квітами, рибками в акваріумі,

це все походило на базу
відпочинку, санаторій, але в
жодному разі не на за-клад
відбування покарання. Запа-
м‘ятався медпункт із сучас-
ним обладнанням, де все-
бічно можуть лікувати ув‘яз-
нених, а також актовий зал,
де можна культурно від-по-
чивати, слухаючи пісні у ви-
конанні обдарованих і актив-
них товаришів, подивитися
кіно.

Окремо хочу виділити на-
вчальну частину. На базі ви-
правної колонії було створе-
но вечірню школу, де на-
вчається близько 200 учнів,
і професійно-технічне учи-
лище, де можна отримати
професію за 16-ма спеціаль-
ностями. Є майстерні, в них
можна попрактикуватися,
виготовити багаточисленні
вироби. Один із таких виро-
бів мені пощастило побачи-
ти. Це були грона  виногра-
ду, виготовлені з заліза. Цю
красу важко описати.

І все ж, виправна колонія
- це життя там, де жити
складно. Адже це - життя не
на волі!

Закінчуючи розповідь, мо-
жна зазначити, що такі захо-
ди є необхідними, зокрема,
для нас - майбутніх соціаль-
них працівників. Вони здатні
«зняти пелену» непорозу-
мінь, розкрити справжню су-
тність явища «засуджений»,
а ще дати можливість глиб-
ше пройнятися проблемами
людей, із якими ми, можли-
во, матимемо справу у своїй
майбутній професійній ді-
яльності.

В. КИКОТЬ,
студентка спеціальності

«Соціальна робота».

До Кобзаря - прямолиць
- такою була ідея години
спілкування, з якої поча-
ли свій навчальний шлях
в інституті економіки і пра-
ва студенти перших курсів
соціально-гуманітарного
факультету.

Слова Кобзаря напере-
додні 200-річчя з Дня його
народження актуалізую-
ться, як і годиться, бо во-
ни - про громадянську гід-
ність українця, який має
свою історію, свій край,
свою мову і свою куль-
туру…

«Т.Г. Шевченко - наш спі-
льник у боротьбі за все-
людську правду і вселю-
дське щастя», - писав Мак-
сим Рильський.

Кредо професій, які сту-
денти отримують у вузі,-
«приносити людям добро і
робити їх щасливими» - пе-
рекликається з великою
поезією Т.Г. Шевченка, яка
не втрачає значимості,
своєї суспільної ваги і акту-
альності протягом віків. А
оскільки проблеми реаль-
ності нашого життя ще по-
требують великої творчої

праці, то і слова Кобзаря
сьогодні своєчасні.

На зібранні студентів го-
ворили про Т.Г. Шевченка
не лише як про революці-
онера, але й як про люди-
ну, в котрої були почуття,
ніжність, кохання, були свої
людські, земні бажання,
емоції.

Доречним було те, що
майже кожен студент на
цьому дійстві мав мож-
ливість тримати в руках
«Кобзар» особисто (це
ідея обласної бібліотеки
для дітей імені Панаса
Мирного).

У виконанні першокурс-
ників лунала геніальна по-

езія Великого Кобзаря. Це
була розмова про етику,
що є визначальним ко-
мпонентом майже у кож-
ному творі митця.

Духовна місія поета
надзвичайна, бо здійсню-
валася віддано і сумлін-
но, для якої правда, щас-
тя, долебудування і доле-
визначення рідного наро-
ду є головними принципа-
ми життя. І ця велика його
місія - в Слові, в помис-
лах і вчинках, що є алго-
ритмом навчальних дис-
циплін у вузі.

Л.Д. БОЙЧЕНКО,
доц. кафедри

фізреабілітації

До Кобзаря – прямолиць


