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З Новим роком
Різдвом Христовим,
дорогі друзі-студенти
і викладачі-наставники

та співробітники
нашого інституту

економіки і права!

«ПОЛТАВСКАЯ КОМАНДА» УНИВЕРСИТЕТА «УКРАИНА»
РАБОТАЕТ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ

Влад ВАСИЛЬЕВ,
журналист.

Интернет-издание
«Трибуна Украины»
http://ukrtribune.com/
11 декабря 2012 г.

В Полтаве местный ин-
ститут экономики и права
Университета «Украина»
пользуется немалой попу-
лярностью. Он имеет чет-
вертый (высший) уровень
аккредитации. А еще в ин-
ституте сформировалась
команда настоящих про-
фессионалов, которые на-
целены на результат - дать
своим воспитанникам мак-
симальный объем совре-
менных знаний, сделать
выпускников вуза конку-
рентоспособными на рын-
ке труда. А здесь многое
зависит от «конкуренто-
способности» человека,
который преподает тот или
иной предмет. Ведь неда-
ром говорят: скажи мне,
кто твой преподаватель, и
я скажу, какой ты специа-
лист. С двумя преподава-
телями из «полтавской ко-
манды» Университета «Ук-

раина» мы сегодня и позна-
комим.

Галина Бойко, доцент ка-
федры физической реабили-
тации, кандидат психологи-
ческих наук, заслуженный
тренер Украины:

- Когда мне исполнилось
четыре года, врачи постави-
ли диагноз - сколиоз третьей
степени и отправили на лече-
ние в санаторий. Среди реа-
билитационных процедур
было и плавание. Родители
сразу заметили эффектив-
ность таких занятий: по окон-
чанию лечения отвели меня
в бассейн и записали в сек-
цию. С тех пор я активно ста-

ла заниматься этим спортом.
В 1985 году поступила в

Днепропетровский государ-
ственный институт физичес-
кой культуры на специаль-
ность «Физическое воспита-
ние и спорт», получила ква-
лификацию тренера-препо-
давателя по плаванию. Впо-
следствии мой муж - дирек-
тор Полтавской областной
детско-юношеской реабили-
тационно-спортивной школы
инвалидов - предложил пора-
ботать у него. Сразу окуну-
лась в работу. Сначала было
трудно и непривычно, но уже
с первых дней начала форму-
лировать для себя опреде-
ленные правила и методику
обращения с такими детьми,
которых придерживаюсь и
сегодня.

Специфика работы с инва-
лидами в первую очередь за-
ключается в том, чтобы адап-

Що про нас пишуть напередодні Нового року

і

тировать самые трениро-
вочные упражнения к их ха-
рактеру поражений (в част-
ности, недостатков зрения,
подвижно-опорного аппара-
та, синдрома Дауна и т.д.).
Кроме того, большое значе-
ние имеет и их психологи-
ческая подготовка. Но  глав-
ное - чтобы эффективно ра-
ботать с инвалидами, надо,
во-первых, любить свою ра-
боту, во-вторых, понимать
таких детей, в-третьих, не
жалеть их, а, наоборот, от-
носиться к ним, как к здоро-
вым гражданам.

По большому счету наши
взаимоотношения - это сво-
еобразное сотрудничество
равных между собой парт-
неров, стремящихся до-
стичь общей цели. Накопив
определенный опыт, на ма-
териалах реабилитационно-
го плавания защитила кан-
дидатскую диссертацию по
теме «Подготовка подрост-
ков с синдромом Дауна к
психосоциальной интегра-
ции в общество».
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Вскоре убедилась, что во-
да - лучшее реабилитацион-
ное средство еще и для бо-
льных ДЦП. Многие мои под-
опечные, которые перед за-
нятиями даже не стояли на
ногах, сегодня без посторон-
ней помощи спускаются в
бассейн и поднимаются от-
туда по металлическим сту-
пенькам. Многие спортсме-
ны, ранее передвигавшиеся
только с помощью посторо-
нних людей, теперь спокой-
но обходятся без них.

В «спинальников» неско-
лько другие проблемы: в ос-
новном прогрессируют толь-
ко те, кто начал тренировки
в первый год получения тра-
вмы. Одна из моих воспи-
танниц в 9 лет сломала шею
и не могла даже самостоя-
тельно передвигаться на ко-
ляске. После нескольких лет

упорного труда в бассейне
даже поехала в США, где
окончила магистратуру. Сей-
час работает в МВФ. Двое
подростков начали занимать-
ся плаванием соответствен-
но через 4 и 7 месяцев после
тяжелых повреждений шей-
ных позвонков. Результаты
превзошли наши ожидания:
если раньше они не могли
встать с инвалидных колясок,
то сейчас передвигаются са-
мостоятельно, даже подни-
маются и спускаются по лест-
нице, держась за перила.
Сегодня они учатся в аспи-
рантуре и работают над дис-
сертациями.

С другой стороны плавание
довольно специфический вид
спорта, где, помимо личных
качеств (по развитию силы,
скорости, координации дви-
жений), нужна еще и плаву-
честь. Это качество дается
человеку от рождения и не из-
меняется в течение всей жиз-

ни. Если плавучесть на вы-
соком уровне, человек мо-
жет достичь замечательных
результатов именно в спор-
те, несмотря на физический
изъян.

Работая в областной дет-
ско-юношеской реабилита-
ционно-спортивной школе
инвалидов, пытаюсь дать
таким детям шанс (с 2006
года работаю тренером в
национальной паралимпий-
ской сборной команде Укра-
ины). За это время воспита-
ла троих чемпионов по пла-
ванию, четырех участников
Паралимпийских игр, сто-
лько же рекордсменов ми-
ра, пять победителей меж-
дународных соревнова-
ний. Один из них - пловец
Дмитрий Виноградец в Пе-
кине получил две золотые,
одну серебряную и одну
бронзовую медали, устано-
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В обласному управлінні
міліції обговорили питан-
ня дотримання прав лю-
дини в правоохоронній
діяльності

В рамках службової
підготовки працівники мі-
ліції постійно вдоскона-
люють свої знання та вмі-
ння в сфері правових
знань. Одним із методів
навчання є спільні лекції,
на які керівництво УМВС
Полтавщини запрошує
фахівців із права - викла-
дачів ВУЗів, юристів, ад-
вокатів. Цього разу лекцію
на тему про дотримання
прав людини в правоохо-
ронній діяльності читала
Віра Сергіївна Яковенко,
старший викладач кафед-
ри правознавства Пол-

тавського інституту еконо-
міки і права.

В рамках зустрічі Віра
Сергіївна зупинилася на
нормативній базі, яка регу-
лює питання прав людини,
а це: Загальна декларація
прав людини, Конвенція
про захист прав людини і
основоположних свобод,
Конституція України, Закон
України «Про міліцію».

«Серед основних зав-
дань роботи міліції пріори-
тетним залишається за-
хист законних інтересів і
прав громадян, - підкрес-
лила Віра Яковенко, - від

якості виконання своїх
функціональних обов’-
язків залежить громадсь-
ка думка про міліцію в ці-
лому. Кожен міліціонер
має не допустити випа-
дків катування та жорсто-
кого поводження з людь-
ми, грубощів, некоректно-
го ставлення тощо!» На-
прикінці зустрічі старший
викладач ВУЗу закликала
правоохоронців проводи-
ти більше профілактичної
роботи серед населення:
«Хотілося б, щоб молоде
покоління формувало для
себе образ міліціонера з
позитивної сторони, а не
з “героїв”, яких показують
по телебаченню чи Інтер-
нету. Зустрічайтеся у тру-
дових колективах, спілку-
йтеся з молоддю в на-
вчальних закладах, про-
водьте іміджеві заходи,
показуйте свою роботу,
адже вона надзвичайно
важлива та потрібна лю-
дям!»

Що про нас пишуть напередодні Нового року

В ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ МІЛІЦІЇ
ЛЕКЦІЮ ЧИТАЛА В.С. ЯКОВЕНКО,

СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ КАФЕДРИ ПРАВОЗНАВСТВА
ПОЛТАВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
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вил два мировых рекорда. А
Евгений Богодайко в прош-
лом году завоевал десять
медалей и его признали лу-
чшим спортсменом Европы.
Впоследствии он получил в
Лондоне две золотые и две
серебряные медали. Огром-
ный потенциал имеет моя
ученица Оксана Хруль. Не-
смотря на врожденную ано-
малию верхних конечнос-
тей, установила в Лондоне
новый мировой рекорд на
дистанции 50 метров бат-
терфляем.

Наблюдение за трениро-
вочными процессами ложа-
тся в основу научных тру-
дов. Тема моей докторской
диссертации - «Теоретико-
методологические основы
психолого-педагогического
сопровождения спортивной
деятельности спортсменов
высокой квалификации (на
материалах плавания в
спорте инвалидов)». Боль-
шинство паралимпийцев
имеют определенные ти-
пичные проблемы в сфере
формирования личности,
социальной адаптации и ин-
теграции в общество.

Наши исследования пока-
зали, что самооценка, струк-
тура мотивации к занятиям
в них очень отличаются от
характеристик здоровых
спортсменов аналогичного
уровня. Часто они занижа-
ют или завышают уровень
собственной самооценки и
скорректировать его в нуж-
ное русло бывает чрезвы-
чайно трудно.

Логическим продолжени-
ем тренерской деятельнос-
ти является работа на ка-
федре физической реаби-
литации Полтавского инсти-
тута экономики и права. По-
скольку на лекциях привожу
максимальное количество
примеров из собственной
практики, студенты посеща-
ют их с большим удоволь-
ствием. Часто приходится
оставаться после занятий,
чтобы пообщаться с того
или иного вопроса. С тре-

тьего курса все они проходят
практику в нашей реабилита-
ционно-спортивной школе и
других подобных заведениях,
с которыми институт имеет
договоры о сотрудничестве.
После завершения обучения,
как правило, устраиваются
тренерами или инструктора-
ми в фитнес-клубах, детских
спортивных и обычных сред-
них школах, даже в детских
садах…

Максим Безпарточный,
проректор по учебно-педа-
гогической работе, заведую-
щий кафедрой экономики и
математических дисциплин,
кандидат экономических на-
ук, доцент:

- Закончил специализиро-
ванную школу-гимназию с уг-
лубленным изучением фран-
цузского языка. С девятого
класса нам начали препода-
вать еще и английский. По-
этому мне открывался путь в
институт иностранных язы-
ков. Но я выбрал экономичес-
кое направление. Возможно,
косвенно повлияла мать, всю
жизнь работавшая бухгалте-
ром. Поэтому оказался в Пол-
тавском институте экономики
и права.

Вступительная кампания
была довольно сложной, по-
тому что тогда еще существо-
вала конкурсная система.
Помогло то, что перед вступ-
лением пошел на подготови-
тельные курсы, где значи-
тельно «подтянул» математи-
ку. И не пожалел, потому что
впоследствии эта дисципли-
на пригодилась в дальней-
шей аналитической работе.
Учился хорошо, на 3-5 курсах
ездил в Германию на стажи-
ровку. Познакомился с рабо-
той предприятий в Лейпциге,
Дрездене и Мюнхене. По-
скольку хорошо знал англий-
ский, информацию получал
из первых рук. Поразила чет-
кая стандартизация всех про-
изводственных процессов,
современная система управ-
ления, мотивационные ме-
роприятия и формы для про-
изводительности труда, авто-
ритарный стиль управления.

Все штатные работники - от
уборщицы до генерального
директора - слаженно рабо-
тают на общий результат и
имеют соответствующие бо-
нусы.

В 2001 году с отличием око-
нчил бакалавриат и магист-
ратуру. Руководство институ-
та предложило остаться на
кафедре. Долго не раздумы-
вал, потому что в Полтаве в
то время закрывались пред-
приятия, работников сокра-
щали и найти приличную ра-
боту по специальности было
довольно сложно. Многие из
однокурсников ушли в банко-
вскую сферу и звали меня к
себе: финансовые учрежде-
ния тогда активно внедряли
новые технологии по обслу-
живанию граждан, в частно-
сти, пластиковые карты. Но
этот сектор меня не привле-
кал, поэтому поступил в ас-
пирантуру на заочное отделе-
ние.

Стипендии на жизнь не хва-
тало, поэтому устроился на
должность специалиста по
аналитике и сбыту в одну
мощную компанию, которая
реализовывала современ-
ные электротехнические то-
вары по всей Украине и вхо-
дила в пятерку самых успеш-
ных отечественных предпри-
ятий. Получил неоценимый
опыт практической организа-
ции маркетинга, сбыта и пла-
нирования, которым делюсь
во время лекций.

Еще будучи студентом, на
последних курсах проходил
практику в полтавском ООО
«Крокуль», которое произво-
дило кожаную обувь для всех
возрастных групп населения
из импортного сырья. Фирма
сотрудничала по давальчес-
кой схеме с одной известной
иностранной компанией. В то
время украинский рынок за-
полонила продукция из Поль-
ши, Турции, России и Китая.
Мне было интересно выяс-
нить, могут ли противостоять
этой экспансии украинские
предприятия, которые все
еще имели неплохую матери-
ально-техническую базу и ка-
дровый потенциал (проблема
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была в устаревшем обору-
довании и отсутствии «де-
шевых» кредитов). За осно-
ву исследования взял рын-
ки сбыта Полтавской, Сум-
ской и Харьковской облас-
тей, а предприятия для
сравнительного оценивания
«нашел» аж в Броварах -
бывшей «обувной столице»
Украины.

К сожалению, официаль-
ные статистические данные
часто не соответствовали
реальной картине, которая
существовала на предприя-
тиях - пришлось “перелопа-
тить” и тщательно обрабо-
тать огромный массив ин-
формации из Интернета.
Как ни странно, значитель-
но легче было работать с
англоязычными сайтами
(для сравнительной харак-
теристики европейского ры-
нка с украинским), они ока-
зались более открытыми и
полными.

Тем не менее, кандидатс-
кая диссертация имела оп-
ределенный успех даже у
производственников: неко-
торые моменты по оптими-
зации структуры производ-
ства (в частности, комбини-
рование сырья для изготов-
ления модельного и общего
товарного ассортимента)
позаимствовали несколько
конструкторских лаборато-
рий. Не раз ко мне обраща-
лись местные предприни-
матели - реализаторы обу-
ви интересовались, как бу-
дет развиваться дальше
местный рынок сбыта, сове-
товались относительно ас-
сортимента и ценообразо-
вания.

Сейчас работаю над док-
торской диссертацией, веду
учебные курсы по инвести-
рованию национальной эко-
номики и внешнеэкономи-
ческой деятельности. Имею
более полусотни научных
публикаций по различной
экономической тематике,
являюсь соавтором неско-
льких монографий и учебно-
го пособия с грифом Мини-
стерства образования и на-
уки. Поддерживаю тесные
отношения с научными шко-
лами классических вузов в
Украине, Польше, Белорус-
сии, России, Прибалтике.
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Напередодні у міському Бу-
динку культури відбулася друга
церемонія нагородження пере-
можців конкурсу «Молодь року
- 2012». Серед 54 учасників
відзначили найкращих у 13 но-
мінаціях. Нагадаємо, що в 2011
році їх було 11.

Відкрила урочистий вечір сек-
ретар міської ради Оксана Дер-
кач. Після урочистостей перед
присутніми виступили Олексій
Ткаченко, ансамбль сучасного
балету «Марія», танцювально-
спортивний клуб «Ювента», хо-
реографічний колектив «Міле-
ніум», народний ансамбль спо-
ртивно-бального танцю «Гра-
ція», Ольга Олександрова, Анна
Городницька, вокальний ан-
самбль «Малахіт» та гурт «При-
нципова зміна» зі своїм новим
кліпом на пісню «Ти не один».

Тепер докладніше про пере-
можців. У номінації «Кращий
студентський проект - 2012» пе-
реможцем визнано «Міжнарод-
ну програму «Студентська рес-
публіка»: вишівський етап
(ПДАА), що проводиться в ака-
демії з 2007 року. Місією проек-
ту є виховання поколінь, здат-
них вільно мислити, свідомих
лідерів для України.

Кращим студентським ліде-
ром у 2012 році став Ігор Рева
(Президент студентського пар-
ламенту Полтавського націо-
нального технічного університе-

ту імені Юрія Кондратюка, голо-
ва Студентської ради міста Пол-
тава 2-х попередніх каденцій, пе-
реможець обласного конкурсу
«Студент року» в номінації «Гро-
мадський діяч», член президії від
Полтавського регіону та заступ-
ник голови Всеукраїнської Сту-
дентської ради при Міністерстві
освіти і науки, молоді та спорту
України, член Молодіжної ради
при Кабінеті Міністрів України).

У номінації «Кращий молодіж-
ний лідер - 2012» найкращим
став Юрій Шавиро (президент
громадської організації «Пол-
тавська федерація тхеквондо»,
депутат Київської районної в місті
Полтава ради, член Полтавсько-
го обласного відділення Націо-
нального олімпійського комітету
України, член Президії Федерації
тхеквондо ВТФ України).

Перемогу в номінації «Кращий
молодий підприємець - 2012»
здобув Олексій Василик (власник
зуботехнічної лабораторії «Сто-
мат-сервіс» та фрезерного цент-
ру «Сеrox»). Уже за рік роботи
його підприємство стало відомим
у стоматологічній галузі області
та потрапило в трійку лідерів
Полтавської зуботехнічної галузі.

У номінації «Кращий молодий
медичний працівник - 2012» пе-
ремогла Юлія Чернявська (лікар-
анестезіолог відділення анесте-
зіології та інтенсивної терапії ди-
тячої міської клінічної лікарні в

Полтаві, висококваліфікований
спеціаліст, із 2011 року є здобу-
вачем кафедри педіатрії № 1 Ук-
раїнської медичної стоматологі-
чної академії на звання «канди-
дат медичних наук»).

Номінація «Сила духу» (за
вміння перетворити трагедію на
перемогу, за міць духу, віру в себе
та у своє життя) підкорилася Фе-
дору Миколаєнку. Він - справжній
чоловік, не зламався під тягарем
болю від втрати коханої дружи-
ни. Виховує 4 дітей - Настю, Ми-
хайла, Таню та Андрійка.

Кращий молодий учитель 2012
року - Ярослава Бутко (перемож-
ниця міського та лауреат облас-
ного конкурсу «Учитель року -
2012» в номінації «Біологія»,
співорганізатор проведення що-
річного свята «Зустріч пернатих
друзів»).

У номінації «Кращий молодий
працівник у галузі культури -
2012» найкращою визнали Юлію
Крамареву (бібліотекар читаль-
ного залу; співає у театрі народ-
ної пісні; займається виготовлен-
ням авторської ляльки-мотанки,
квіткових композицій, квілінгом,
бісероплетінням). Завдяки Юлії
створено при бібліотеці гурток
«Креативного рукоділля». Юлія
започаткувала традицію прово-
дити в бібліотеці різноманітні
сімейні майстер-класи, створила
краєзнавчий куточок, бібліотечну
газету «Сорока».

За «Наукове молодіжне від-
криття - 2012» нагородили сту-
дентку І курсу магістратури Пол-
тавської державної аграрної ака-
демії Терезію Локес. Вона три ро-
ки поспіль вигравала стипендію
фонду Віктора Пінчука «Зав-
тра.ua» та має патент на корис-
ну модель.

У номінації «Кращий молоді-
жний проект - 2012» перемогу
здобула «Полтавська школа
молодої сім’ї». Проект став пе-
реможцем Всеукраїнської про-
грами «Перший крок до успіху».

Благодійний проект «Дай
лапу 3D» став переможцем у
номінації «Кращий благодійний
проект - 2012». «Дай лапу 3D» -
це масштабне дійство, що по-
єднало в собі ряд концертів для
дітей і молоді міста, під час яких
збирали кошти на лікування та
стерилізацію безпритульних
тварин. За ініціативи активістів
організації 18 травня в Полтаві
прийнято «Програму регулю-
вання чисельності безпритуль-
них домашніх тварин на 2012-
2016 роки».

У номінації «Молодіжне від-
криття - 2012» першість здобу-
ла Людмила Супрунова (студен-
тка Полтавського національно-
го педагогічного університету
імені Володимира Короленка).
Дівчина пропагує народне пісен-
не мистецтво, українську народ-
ну манеру співу, солістка Украї-
нського народного хору «Кали-
на», лауреат та переможець ба-
гатьох Всеукраїнських конкурсів
та фестивалів, що отримала
диплом І ступеня Обласного
міжвузівського мистецького фе-
стивалю-конкурсу «Студентська
весна - 2012».

Наймасштабнішою молодіж-
ною подією року визнали за-
гальноміський захід «Парад
«Полтава вишивана».

Нагадаємо, що конкурс «Мо-
лодь року» започаткований у
2011 році управлінням у справах
сім’ї, молоді та спорту міськви-
конкому спільно зі Студентсь-
кою радою міста. Його метою є
підбиття підсумків поточного
року, визначення та нагороджен-
ня найкращих представників із
числа молоді Полтави, врахову-
ючи їх здобутки у громадському,
культурному, науковому, навча-
льному, професійному житті;
стимулювання іншої молоді до
розвитку своїх здібностей і та-
лантів; відзначення кращих уря-
дових, неурядових організацій,
підприємств, фірм та інших ус-
танов, що працюють із молод-
дю та для молоді міста.

Чому переможцями стали
саме ці люди? На думку журі,
вони виявилися найдостойніши-
ми серед тих, хто подав заявку
на конкурс «Молодь року-2012».
Відтак, переможців нагородили
сертифікатами на меблі, зниж-
ками на поїздки за кордон, квіта-
ми тощо.

Студенти і молоді випускни-
ки нашого інституту цього року,
на жаль, не увійшли до числа
переможців. Зате наступного
року ми неодмінно будемо се-
ред них!

Якою має бути людина року?
На думку одного з переможців,
Сергія Одаренка,- креативною
та соціально активною.

Д. ПРОЦАН,
студ. спеціальності

«Переклад».

Церемонія нагородження
переможців конкурсу
«Молодь року - 2012»
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Із 10 по 12 грудня у сто-
лиці нашої країни Києві
вдесяте проходив Всеук-
раїнський фестиваль тво-
рчості дітей із обмежени-
ми можливостями «Сяйво
надій».

В університеті «Україна»
навчається багато талано-
витої творчої молоді. А
фестиваль «Сяйво надій»
покликаний відкривати й
підтримувати такі таланти.
Для кожного студента з
особливими потребами
участь у фестивалі - це ще
один спосіб довести свою
неповторність, здатність
творити прекрасне, пока-
зати власне уміння.

Місія фестивалю - доне-
сти до широкого загалу
відомості про спосіб вза-

ємного доброзичливого
співіснування людей із
особливими потребами у
сучасному суспільстві та
наявність рівних прав у
кожного для самовиражен-
ня і самореалізації. І як ре-
зультат - зняття бар’єрів
для творчої молоді з особ-
ливими потребами для са-
мореалізації у суспільстві.

І надзвичайно важливим
є те, що ініціативу прове-
дення фестивалю підтри-
мали впливові державні та
громадські установи. Це -
Національна Асамблея ін-
валідів України, Міжнарод-
ний інформаційний кара-
ван «Інтеркультура», Спі-
лка громадських органі-
зацій інвалідів міста Києва,
Всеукраїнська громадська

організація студентів-ін-
валідів «Гаудеамус», Бла-
годійний фонд «Відкриті
серця», Інвент-агентство
«Таір-імідж», самовряду-
вання, волонтери та скау-
ти Університету «Україна».

Співпраця з представни-
ками установ та організа-
цій, які завітали на Фести-
валь,- це не випадковість,
а вже добра традиція. Уд-
вічі приємніше робити до-
брі справи, якщо відчуваєш
підтримку і довіру з боку
друзів і можеш завжди роз-
раховувати на розуміння та
допомогу.

Не залишилися осторонь
і студенти нашого інститу-
ту, які поїхали на фести-
валь у якості почесних во-
лонтерів. Півфінал фести-

валю проводився у Пущі-
Водиці на території на-
вчально-реабілітаційного
центру «УТОГ». 

Студенти Полтавсько-
го інституту економіки і
права взяли активну
участь у якості волон-
терів у проведенні фес-
тивалю «Сяйво надій».
Номінантами фестива-
лю стали: Процан Д.С. -
кращий волонтер року,
Жураєва К.В. - організа-
тор студентського доз-
вілля, Верещака О. -
спортсмен року.

Тепла атмосфера, від-
криті і дружні учасники та
організатори, веселі пісні
і жарти не давали замер-
знути ні на мить.

На фестиваль приїхали
студенти з різних регіо-
нальних підрозділів нашо-
го університету «Україна».
Були присутні студенти з
Горлівки, Рівного, Івано-
Франківська, Хмельниць-
кого, Нової Каховки, Мико-
лаєва, Дубно, Вінниці, По-
лтави та Києва. Більшість
із них - давні знайомі з

12 грудня 2012 р. університет «Україна» відзначив свій 14-й день народжен-
ня. За традицією, в ці дні відбувся заключний етап студентського фестива-
лю творчості «Сяйво надій», в якому традиційно беруть участь молоді люди
з особливими потребами.

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»
ВІДСВЯТКУВАВ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
І ПРОВІВ ФЕСТИВАЛЬ «СЯЙВО НАДІЙ»

(Закінчення на с.6)
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минулих фестивалів, а та-
кож з’їздів ОСС, то ж теп-
лий прийом організоторів
із Києва був підкріплений
міцними обіймами давніх
друзів та колег. 

На відкриття фестива-
лю завітав голова Київсь-
кої держадміністрації
Олександр Попов, де оз-
найомився з підготовкою
до фестивалю та з пере-
довими досягненнями на-
вчального закладу, а та-
кож творчими досягнен-
нями окремих студентів.

Президент університету
Петро Михайлович Тала-
нчук особисто зустрівся з
учасниками фестивалю
та волонтерами, привітав
їх із перемогою у півфіналі
фестивалю, а також від-
повів на запитання сту-
дентів. Він поділився пла-
нами розбудови нашого
університету і подальшої
співпраці з міжнародними
організаціями. Теплий
прийом проходив на базі
Київського університету
«Україна». Також було
відзначено переможців
Другого конкурсу студен-
тських творчих робіт із со-
ціальних комунікацій до
Дня заснування Універси-
тету. Після теплої зустрічі
студенти під веселий спів
та жарти рушили до Пущі-
Водиці.

Учасники фестивалю
змагалися у різних номі-
націях, серед яких були
«Жестова пісня», «Танці
на візках», «Образотвор-
че мистецтво», «Декора-
тивно-прикладне мистец-
тво», «Вокал», «Авторсь-
ка пісня» тощо.

 Особливістю цього ро-
ку стало й те, що учасни-
ків не тільки оцінювали за
їхні таланти, а й надали
можливість повчитися у

професіональів своєї спра-
ви. Серед суддівської ко-
легії був присутній Артур
Гончаров - редактор інфор-
маційного порталу, учасник
шоу «Алё директор!»,
«Містер Трололо!» та ін.

Протягом фестивальних
днів проходили майстер-
класи, які проводили відомі
особистості.

Майстер-клас із вокалу
проводила Ксенія Зотова,
солістка неординарного
Electro-dance проекту Lalo
Project, пісня якої стала
неофіційним саунд-треком
до фільму «Форсаж 5».
Учасники отримали неза-
бутній урок із співу, трену-
вання голосу та правиль-
ного дихання під час співу.

На майстер-класі з теат-
рального мистецтва, який

проводив Кирило Андрєєв,
актор театру та кіно, відо-
мий за своїми ролями у те-
лепрогарамах «Велика різ-
ниця» (ролі: Іван Дорн,
Андрій Доманський), зоря-
ний тренер у «Шоумастго-
уон» та ін. розповідав про
те, як треба грати емоція-
ми, вірити у ситуацію, в яку
треба перевтілитися, а та-
кож відчути себе вільним,
не закованим у комплекси
та обмеження. 

А на майстер-класі Анто-
ніни Шульги, відомого хо-
реографа, керівника тан-
цювальної студії «Dance-
is», учасники вивчали чут-
тєвий, ніжний та надзви-
чайно емоційний танок
«контемпорарі». До речі,
тренування проходило са-
ме в тому залі, який ви так

часто бачили по телека-
налу СТБ у програмах
«Танцюють всі» та «Х-
фактор»...

А після заняття деякі
учасники побачили та по-
знайомилися з Анжелою
та Тоні, учасниками та
тренерами «Танцюють
всі».

То ж під кінець дня у всіх
була маса позитивних
вражень та емоцій.

Так склалося, що фес-
тиваль досяг свого логіч-
ного кінця на святкуванні
14-ої річниці нашого уні-
верситету. Концертна про-
грама проходила 12 груд-
ня в м. Києві у приміщенні
Будинку учителя. На свя-
то були запрошені почесні
гості, адміністрація уніве-
рситету а також студенти
та абітурієнти київських
шкіл.

Петро Михайлович Та-
ланчук привітав усіх зі
святом, побажав усім тво-
рчої наснаги, самовдоско-
налення та впевненості у
своїх подальших почи-
наннях.

На святі вручили Дипло-
ми та подарунки перемож-
цям фестивалю, підкрес-
ливши, що кожного року
стає все складніше визна-
чати переможців серед
такої талановитої молоді.

Серед запрошених гос-
тей був Петро Чорний, ві-
домий артист, «чорне зо-
лото України», який також
привітав Університет із
річницею та подарував
глядачам свої пісні. 

То ж після трьох днів яс-
кравих емоцій та неза-
бутніх вражень студенти з
усіх кінців України не по-
прощалися, а лише сказа-
ли «До побачення!» на за-
лізничному вокзалі і домо-
вилися про наступну зу-
стріч, забираючи з собою
додому лише позитив та
сльози радості.

К. ЖУРАЄВА,
Д. ПРОЦАН,

студенти
спеціальності

«Переклад».

УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»
ВІДСВЯТКУВАВ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
І ПРОВІВ ФЕСТИВАЛЬ «СЯЙВО НАДІЙ»

(Закінчення.
Початок на с.5)
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Напередодні Всесвітнього
дня європейського футболу,
який відзначається 10 груд-
ня, у Полтавській обласній

З ініціативи студентської
ради Полтави та за підтрим-
ки управління у справах сі-
м’ї, молоді та спорту міськ-
виконкому у fashion club
«Подіум» відбувся турнір з
інтелектуальної гри «Брейн-
ринг».

15 команд із вищих на-
вчальних закладів міста, а
саме з Інстиуту економіки і
права, Української медичної
стоматологічної академії,
Аграрного коледжу управлі-
ння і права, Полтавського
інституту бізнесу, Медично-
го коледжу, Полтавського
університету економіки і то-
ргівлі, Інституту економіки і
менеджменту «Світоч», На-
фтового геологорозвідува-
льного технікуму, Полтавсь-
кого національного технічно-
го університету, Полтавсько-
го національного педагогіч-
ного університету, Полтав-
ської державної аграрної
академії, Кооперативного
технікуму, Полтавського
юридичного інституту та ін.,
у запеклому інтелектуаль-
ному протистоянні бороли-
ся за звання найрозумнішої.
Турнір складався з вибірко-

вих турів першого та другого
кіл - гри “на виліт”, боїв за
півфінал та фінал.

Підтримала гравців та вбо-
лівала за найкращих і началь-
ник управління у справах сі-
м’ї, дітей, молоді та спорту
Олена Ромас. Вона привіта-
ла гравців та вболівальників,
побажала успіхів, вдалої гри,

бібліотеці для дітей імені Па-
наса Морного відбувся круг-
лий стіл на тему «Ода футбо-
лу». Його організаторами та

учасниками стали студенти
кафедри фізичної реабілітації
Полтавського інституту еко-
номіки і права на чолі з доцен-
том Л.Д. Бойченко, а також
естетичний відділ бібліотеки.

Роль уболівальників викону-
вали запрошені вихованці
Полтавської школи-інтерна-
ту №1.

Під час спілкування за
прогамою заходу звучали
пісні про гру мільйонів, де-
монструвався фільм про
Євро-2012, майбутні фізичні
реабілітологи надали шко-
лярам цікаві рекомендації,
як досягти перемог у спорті.

Серед рубрик круглого
столу найцікавішим для
аудиторії став конкурс на
краще виконання віршів зна-
менитих поетів Р. Рождест-
венського, О. Ваншенкіна та
інших про футбол, футбо-
лістів, їхніх тренерів та вбо-
лівальників, перможцем яко-
го став студент групи 21ФР
Арсен Феєр.

Після огляду літератури
«Гра мільйонів, або футбол
є любов» усі учасники за
ативну участь у мозковому
штурмі «Футбол - це світо-
вий феномен» отримали в
нагороду шоколадні „м’ячи-
ки”.

О. БОНДАРЧУК,
асистент кафедри

фіз. реабілітації

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОДА ФУТБОЛУ»

а найрозумнішим - перемоги.
За підсумками експертного

журі та за підрахунками балів,
кубок за перше місце отрима-
ла команда Медичної акаде-
мії, друге - посіла команда
Педагогічного університету,
третє - виборола команда Аг-
рарної академії. Усі перемо-
жці отримали Грамоти та по-

дарунки. Найактивнішою ж
стала команда гравців та
вболівальників технічного
університету, якій вручили
солодкий приз.

Наша команда також була
дуже активною і гідно відсто-
ювала честь нашого інститу-
ту.

Наш студкор.

 НАШІ НА БРЕЙН-РИНГУ


