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Для нашого суспіль-
ства професія юриста
дуже важлива, адже
саме нині, коли відбу-
вається процес розвит-
ку правової держави в
Україні, перш за все на
правознавче співтова-
риство покладаються
надії і завдання утверд-
ження принципу верхо-
венства права, вдоско-
налення українського
законодавства, поси-

лення правових гарантій
захисту різних верств
населення і підвищення
правосвідомості та пра-
вової культури українців.

В історичному плані
першими юристами мо-
жна назвати римських
жерців - понтифіків. Во-
ни заклали основи пра-
вового регулювання су-
спільного життя, створи-
ли широку базу преце-
дентів. Лише кілька сто-

літь опісля юриспруде-
нція сформувалася як
наука. Нині поняття
«юрист» об’єднує всіх
людей, що займаються
різноманітною профе-
сійною юридичною дія-
льністю - суддів, слід-
чих, прокурорів, нота-
ріусів, юрисконсультів,
адвокатів.

Професійне свято
людей, усе життя яких
мусить бути підпоряд-
коване гаслу «Знати
право, служити праву,
захищати право», від-
значається щорічно 8
жовтня. День юриста
з’явився в календарі
України за Указом Пре-
зидента від 16.09.1997
р. Це свято, яке об’-
єднує юристів різних
сфер діяльності, що
стоять на захисті прав
і свобод громадян.

До свята Дня юриста
в нашому інституті ста-
ршим викладачем ка-
федри правознавства
В.С. Яковенко було
проведено два тема-
тичних семінари зі сту-
дентами з питань циві-
льних розслідувань як
новели українського за-
конодавства, що прохо-
дить проектну стадію.

(Закінчення на с.3)

І юристи вітали,
і юристів вітали
в день їхнього
професійного свя-
та

- стор. 1, 3

У номері:

Цілий рік навча-
лася у США сту-
дентка нашого ін-
ституту Катери-
на Роганова

- стор. 2

«Будинок добра»
або соціальна ро-
бота на практиці

- стор. 5

Танцювальному
колективу «Im-
puls», створеному
в ПІЕП, виповни-
лось 10 років

- стор. 8

В інтелектуаль-
ному брейн-рингу
перемогли найси-
льніші

- стор. 7

Наші на ХVI Раді
лідерів студентсь-
кого самоврядува-
ння

- стор. 6

17 листопада - Міжнародний день студента
Із наступаючим святом вас, друзі!
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Газета виходить щоміся-
ця. Розповсюджується без-
коштовно
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викладених у публікаціях
газети, відповідальність,
згідно з законодавством,
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Підписано до друку
13.11.2012 р.
Зам.№ 02.

НАША “АМЕРИКАНОЧКА”
Мрії здійснюються.

Варто лише дуже захо-
тіти і докласти до цьо-
го достатньо зусиль.
Так, як це зробила на-
ша студентка першого
курсу факультету фі-
лології та перекладу
Катерина Роганова.

Два роки тому без за-
йвих сумнівів дівчина
взяла участь у конкурс-
ному відборі програми
по обміну старшоклас-
ників за кордон під на-
звою «Flex». Для того,
аби брати участь у поді-
бних конкурсах, пови-
нен бути неабиякий рі-
вень знань. Адже кон-
курс проходить у кілька
етапів, і фіналістів із ре-
зервних кандидатів
програми обирають не-
залежні комісії в США,
які складаються, зви-
чайно, з висококвалі-
фікованих спеціалістів
у галузі освіти та міжна-
родних обмінів. Фіна-
ліст програми має змо-
гу поїхати на навчання
до Америки на рік - так,
як це ось зробила наша
Катерина.

Вона жила у штаті Ін-
діана, місті Індіанапо-
ліс. Навчалася у школі
“Perry Meridian High
School 2009-2010 р.

Такі програми наби-
рають усе більшого
оберту та популярності
серед школярів та сту-
дентів. Адже, крім того,
що це цікаво та корис-
но, це ще й неабиякий
досвід у спілкуванні з
іноземцями та розши-
рення кругозору.

Ми попросили Катю
розповісти більше і по-
ділитися своїми неза-
бутніми враженнями.

Думаю, що кожному
це цікаво.

1. Коли і чому в тебе
виникла думка взяти
участь у конкурсі і по-
їхати навчатися до Аме-
рики?

«- Ця думка виникла в
мене через цікавість.
Мені  було цікаво переві-
рити свої знання англі-
йської  мови. Я завжди
хотіла побувати в Аме-
риці, але  цього разу  в
мене не було такого
наміру поїхати туди)».

2. Коли ти дізналася,
що справді їдеш навча-
тися до Америки, які бу-
ли перші думки і споді-
вання?

«- Дізналась я про це,
коли прийшла додому зі
школи. Про результа-
ти 3-го туру нам по-
винні були повідомити
аж через півроку, тому
я й забула вже, що бра-
ла участь у цьому кон-
курсі, і втратила будь-
яку надію. То ж я при-
йшла додому, а моя ма-
ма була надзвичайно
радісна та збентеже-
на, і я не розуміла, що
відбувається. Потім
мама дала мені в руки
листа, я його відкрила
і прочитала: ”Поздоро-
вляємо Вас, дорогий
фіналісте програми
Флекс!“ Думок не було
ніяких, тільки емоції та
радість!».

3. Розкажи про свої пе-
рші враження від країни,
розкажи про школу, в
якій ти навчалася, про
сім’ю, в якій жила, про
умови життя та навчан-
ня там.

«- Перші враження і
враження від Америки
взагалі - тільки най-
кращі. Не було часу су-
мувати, адже я перебу-
вала у зовсім новій кра-
їні з іншою культурою
та людьми. Я жила в
американській сім’ї, яка
складається з трьох
осіб: батька, мами та
доньки. Ми до сих пір
спілкуємося і дзвонимо
одна одній по скайпу,
адже вони ставилися
до мене, як до рідної
доньки, а я до них - як

до рідних батьків. Так
що тепер у мене є дві
сім’ї.

Враження від школи
- теж тільки найкращі.
Назва моєї школи була
“perry meridian high
school”. В школі на-
вчається понад 2 ти-
сячі учнів (це тільки
старша школа, тоб-
то 9-12 класи). Коли я
приїхала до Америки
(початок серпня), то
приблизно через 2 дні
поїхала до школи, щоб
обрати предмети, які
б мені хотілося вивча-
ти впродовж року. За
1 рік в американській
школі я навчилась гра-
ти на фортепіано, по-
кращила свої навички
малювання, прочита-
ла кілька книг англі-
йською мовою (на уро-
ках американської лі-
тератури), вивчала
німецьку мову, англі-
йською вивчала істо-
рію та законодавство
США. Також у мене був
предмет, на якому всі
учні робили домашнє
завдання, тобто коли
я приходила додому зі
школи, домашнього
завдання не залишало-
ся.

Щодня у школі було
безліч заходів по спо-
рту, які можна було
вільно відвідувати. Та-
кож кожен місяць у нас
проходили різні смішні
заходи. Наприклад, ко-
ли всі учні та вчителі
школи приходили до
школи в образах героїв
із мультфільмів, або ж
у вбранні бабусь та ді-
дусів. Пам’ятаю, був
один день, коли ми всі
прийшли до школи у пі-
жамах.

Одне слово, про шко-
лу можна було б гово-
рити годинами...».

Вікторія ЧУНАДРА,
студентка спеціаль-

ності «Переклад»



Всіх наших колег та найкра-
щих студентів міста Полтави
кафедра права привітала з про-
фесійним святом і побажала
успіхів.

Ось наш вітальний вірш.
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ЧЕМ ПАХНЕТ ЮРИСТ
У каждой профессии запах особый.
Работа любимая пахнет свободой!
Понятно, чем пахнет
                     шахтер иль танкист,
Скажите мне лучше,

                           чем пахнет юрист?
Он пахнет работой -

                                 работой живет,
От этой работы его просто прет!
Пропитан законов он запахом сводов
И исками пахнет
                            от просто разводов
До тяжб за такие огромные бабки,
Что станут за них все
                                   на задние лапки.
Он пахнет железною
                              логикой стройной.
Он в силах уверен,
                             всегда он спокойно
К решенью подходит
                                 тяжелой задачи,
Ему улыбается солнце удачи.
На нем всегда галстук,
                         рубашка от “Валди”,
Он курит “Парламент”,
                         а также “Труссарди”,
Авто его - это
                            две сотни лошадок.
Его не приводит
                              работа в упадок!
В бильярд или боулинг
                                   если зайдешь,
То там непременно
                                 его ты найдешь!
А если его ненароком там нет -

Пошел посмотреть он
                                   заезжий балет!
Он сауной пахнет
                           в субботу под вечер
И, как Цицерон, произносит он речи.
Он самый, он лучший,
                    ну в общем - юрист!
Чуть-чуть не забыл:
                       он еще юморист.

Ірина ЗВЯГОЛЬСЬКА,
студентка спеціальності

«Правознавство»

(Закінчення.
Початок на с.1)
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У нас, майбутніх со-
ціальних працівників,
наше професійне свя-
то - День соціального
працівника - викликає
особливі почуття. Адже
соціальні працівники -
це люди, які всім іншим
можуть подати приклад
людинолюбства, спів-
чуття, милосердя. Вар-
то докласти чимало зу-
силь, щоб зрозуміти ко-
жного і всякому допо-
могти, залишаючись
толерантним і небайду-
жим, попри вельми
скромний гонорар за
таку непросту працю.
Які б труднощі не зуст-
річалися на шляху, ми
пам’ятаємо: соціаль-
ний працівник зберігає
найцінніше, що є в лю-
дині,- відкриту душу і
добре серце, і за це

гідні щирої вдячності.
Ми від усього серця

дякуємо соціальним
працівникам за само-
віддану працю, за не-
нормований день, за не-
спокійну душу, за мило-
сердя і співпереживан-
ня, за увагу до обділе-
них і незахищених.

Спасибі вам за те, що
серце ваше завжди
відкрите людям, що для
вас немає чужого горя,
що проблеми знайомих
і незнайомих вам людей
ви сприймаєте, як свої
власні. Спасибі за до-
свід і професіоналізм.
Хочеться відзначити
очевидне: ми не випад-
ково в цій професії, то-
му що віддавати свою
турботу людям профе-
сійно і щодня зможе не
кожен. А у вас це вихо-

дить щиро і від душі. Лю-
ди, яким ви допомагає-
те у процесі своєї робо-
ти, вам вдячні. Хочеть-
ся, щоб ця подяка роби-
ла світлішим і ваше осо-
бисте життя. Хочеться,

щоб ви самі ніколи не
зіткнулися з самотні-
стю, бідністю, слабістю
або хворобою.

То ж нехай ваша сві-
тла праця дарує ра-
дість людям, а життя

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК
- ЦЕ ЗВУЧИТЬ ГОРДО

віддає вам цей позитив
багатократно!

Хай душа ваша зав-
жди, як і зараз, буде
світлою і повною лю-
бові!

Бажаємо вам здоро-
в’я і терпіння, приємних
сюрпризів і гарного на-
строю!

Успіхів вам повсякчас
і матеріального добро-
буту!

О.С. БАЦМАН,
старший викладач

кафедри
соціальної роботи.
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Люди похилого віку - одна
з найбільш уразливих кате-
горій населення українсько-
го суспільства. Особливо
дана тенденція стосується
тих осіб, що за певних при-
чин втратили опіку близьких.
Такі особи зазвичай залиша-
ються наодинці зі своїми
проблемами, бідами і найча-
стіше навіть не мають із ким
поговорити, крім знайомих
по пансіонату.

У Полтавській області про-
живає 363,5 тисячі пенсіо-
нерів за віком, 76,1 тисячі
ветеранів війни та 189,7 ти-
сячі ветеранів праці. Для
людей цієї категорії держа-
ва створює особливі закла-
ди для проживання, про
один із яких ми і хотіли б роз-
повісти.

24 жовтня перед студента-
ми соціально-гуманітарного
факультету, майбутніми соці-
альними працівниками гос-
тинно відчинилися двері Гор-
банівського геріатричного
пансіонату ветеранів війни
та праці головного управлін-
ня праці та соціального за-
хисту населення Полтавсь-
кої обласної державної ад-
міністрації. В даному пансі-

онаті проживають люди похи-
лого віку, ветерани війни, ве-
терани праці та особи з фу-
нкціональними обмеженнями
здоров’я.

Нам назустріч вийшла кра-
сива та приємна жінка, яка
виконує в організації важли-
ву роль - забезпечує мораль-
ну підтримку, вирішує різні
психологічні та соціальні про-

блеми підопічних - психолог
Оксана Михайлівна. Психолог
розповіла нам про останні по-
дії з життя пансіонату та про-
вела екскурсію по закладу.
Будівля, в якій розташований
пансіонат, має 5 поверхів,
підсобне господарство, перу-
карню, медичні кабінети, ре-
абілітаційні кабінети, кабінет
психолога тощо. В пансіонаті
проживають жінки, чоловіки
та сімейні пари. В кімнату
однієї з сімейних пар нам по-
щастило  потрапити. Госпо-
дарі - Анна Михайлівна та Ва-
силь Митрофанович Дзюбен-
ки - гостинно зустріли нашу

групу, посміхалися, задава-
ли запитання, розповідали
про себе та побажали удачі
у навчанні та роботі за май-
бутньою професією.

Не можна також не згада-
ти бадьору жінку, яку ми зу-
стріли в холі пансіонату. Во-
на з радістю запросила нас
до себе в кімнату. Охайний
та красивий інтер’єр відкрив-
ся за зачиненими дверми
кімнати, відчувалася  турбо-
та з боку персоналу до підо-
пічної, учасника бойових дій
Марії Онисимівни Єрьомен-
ко. З теплотою відзивалася
Марія Онисимівна про спів-

«БУДИНОК ДОБРА»
АБО СОЦІАЛЬНА РОБОТА

НА ПРАКТИЦІ

робітників пансіонату і раді-
ла гостям.

Побажаємо ж здоров’я
всім цим людям.

Основною метою відвіда-
ння підопічних пансіонату
була давно запланована
подія - вручення Веб-ка-
мери для людей, які прожи-
вають у пансіонаті. Директор
закладу Чабан Микола Ни-
кифорович сердечно дяку-
вав за подарунок, обіцяючи
найближчим часом здійсни-
ти необхідні налаштування
для комфортного спілкуван-
ня своїх підопічних.

Камера - невеликий за об-
сягом предмет, який, споді-
ваємось, збагатить життя
людей похилого віку яскра-
вими барвами спілкування з
друзями і близькими людь-
ми та не залишить почуття
самотності і смутку, знівелює
відстань між рідними та осяє
серце надією на щастя, що
має бути, незаважаючи ні на
що, у їхньому житті.

Валентина КИКОТЬ,
студентка спеціальності

«Соціальна робота»
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Наприкінці жовтня
2012 року в Хмельни-
цькому інституті соціа-
льних технологій Від-
критого міжнароднго
університету розвитку
людини «Україна» від-
булася ХVI Рада ліде-
рів студентського само-
врядування та лідерів
ВМГО «Гаудеамус»,
куди були запрошені
голови студентського
самоврядування та їхні
заступники майже з
усіх міст України.

Полтавський інститут
економіки і права пред-
ставляли студентки
спеціальності «Пере-
клад» Катерина Журає-
ва і я - Дарина Процан.

Їхали ми туди з вели-
ким бажанням зустріти
багато друзів і дізнати-
ся немало цікавого.

З’їзд проходив по-
етапно.

 Першого дня нас зу-
стріли доброзичливі та
веселі люди, які згодом
стали нашими друзя-
ми.

Цього ж дня ми почу-
ли звіти делегатів, із
яких дізалися про нові
цікаві ідеї. Тобто пер-
ший день був присвя-
чений обміну досвідом.

Після офіційної про-
грами нас поселили в
гуртожиток, де ми тіс-
ніше познайомилися з
іншими учасниками.

Увечері ми всі разом спі-
вали пісні під гітару, пи-
ли запашний чай, діли-
лися враженнями.

Наступного дня у нас
проводилися семінари
на різні теми, як-от: «По-
гане навчання», «Прогу-
ли», «Фінансова забор-
гованість» та ін.

На цих семінарах нас
поділяли на команди, в
яких ми працювали над
різними питаннями, про-

понували власні шляхи
і методи вирішення тих
чи інших проблем.

Усі ці поради можуть
бути використані на
практиці.

Також у цей день ми
відвідали музей нашого
земляка-полтавця Ми-
коли Гоголя, на базі яко-
го і був заснований Хме-
льницький інститут соці-
альних технологій Від-
критого міжнародного

університету розвитку
людини «Україна».
Нам зробили невелич-
кий екскурс із історії
життя Миколи Гоголя
та історії створення
інституту.

Після цього знову
проходили цікаві семі-
нари.

Другого вечора ми та-
кож дуже гарно відпо-
чили, граючи в різні
інтелетуальні та веселі
ігри.

Третій день почався з
акції «Відкриті серця»,
яка допомогла нам від-
крити широкі можливо-
сті у волонтерській ро-
боті.

Семінари цього дня
проводилися переваж-
но в ігровій формі під
назвою «Гра на знайо-
мство», «Павутинка»
тощо.

Наприкінці нашу пол-
тавську команду наго-
родили Дипломом за
участь у зібранні.

Ця поїздка дала нам
можливість познайо-
митися зі студентами
Університету «Україна»
різних міст нашої дер-
жави.

Нині нас запрошують
в усі куточки країни, ми
спілкуємося за допо-
могою СМС та через
Інтернет. Це друзі, які
завжди підтримають і
допоможуть.

Цей з’їзд дійсно ви-
правдав усі мої споді-
вання.

З нетерпінням чекаю
вже наступних зборів
усіх філій університету,
щоб побачити своїх но-
вих друзів.

Дарина ПРОЦАН,
студентка

3-го курсу
спеціальності

«Переклад»

ХVI Рада лідерів студентського самоврядування
та лідерів ВМГО «Гаудеамус»

у Хмельницькому інституті соціальних технологій
Відкритого міжнароднго університету розвитку людини «Україна»
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24 жовтня викладачі ка-
федри фізичної реабілі-
тації - доцент Бойченко
Л.Д. та асистент Бондар-
чук О.С. - організували і
провели зі студентами
першого курсу денної і за-
очної форм навчання спе-
ціальності «Здоров’я лю-
дини» інтелектуальний
брейн-ринг на тему «Моя
професія - фахівець із
фізичної реабілітації», що
став підсумковим дида-
ктично-пізнавальним
видом заняття з курсу
«Вступ до спеціальності»
в галузі «Фізичне вихо-
вання, спорт і здоров’я
людини».

Перший раунд інтелек-
туального рингу був при-
свячений теоретико-ме-
тодологічним аспектам
галузі. У другому раунді
«інтелектуали»-початківці
обмінювалися думками
про структуру діяльності
фізичного реабілітолога,
його функціональні обо-
в’язки, права, вимоги до

фахівця, форми спеціалі-
зації, а також специфіку
фізичної реабілітації як га-
лузі навчання.

Цікавими були повідом-
лення студентів заочної
форми навчання про такі
види терапії, як каністера-
пія, фелінотерапія, таласо-
терапія та ін.

Досвідом роботи на по-
саді масажиста поділила-
ся студентка 11ФРз Пугач
Тетяна, яка з власного до-
свіду знає, що щороку не-
обхідно підвищувати про-
фесійну кваліфікацію, на-
вчатися і поповнювати
знання протягом усього жи-
ття, адже об’єктом цієї пра-
ці є людина.

Ліричні відступи у ході за-
ходу заповнив вірш «Тре-
нер» у виконанні Івана За-
дорожнього (11ФР), пора-
ди для зміцнення власно-
го здоров’я.

Доречною була демонст-
рація таких форм само-
стійної роботи першокурс-
ників, як реферати, логіч-

но-структурні схеми, конс-
пекти.

Метод ігрової діяльності
«Мозкова атака» допоміг
яскраво виявити студен-
там свої знання щодо по-
пулярних видів спорту.

Фізична реабілітація є
однією з нових спеціально-
стей у галузі фізичної куль-
тури і спорту. Основним ці-
льовим призначенням фа-
хівця з фізичної реабілі-
тації є організація та про-
ведення занять із метою
відновлення або заміни
втрачених функцій окре-
мих органів, систем чи ор-
ганізму в цілому.

Таке відповідальне за-
вдання вимагає засвоєння
теоретичних знань, умінь
та навичок великої кілько-
сті навчальних дисциплін.
І «відкриває двері» до
майбутньої професії курс
«Вступ до спеціальності в
галузі «Фізичне виховання,
спорт і здоров’я людини».

Обмеження часу на ле-
кційні, практичні заняття
вимагає певного корегу-
вання в донесенні студен-
там певної суми знань.

Специфіка кількісного
контингенту дозволяє

 «МОЯ ПРОФЕСІЯ - ФАХІВЕЦЬ
ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ»

Інтелектуальний брейн-ринг

проводити іноді спільні за-
няття двох форм навчан-
ня - денної та заочної. Це
сприяє і завданням адап-
тації, й активізації на-
вчального процесу, має
місце і дух змагальності.

Завершуючи курс на-
вчання з цього предмету
на стаціонарі, планувався
підсумковий семінар
«Моя професія - фахі-
вець із фізичної реабіліта-
ції», на який були запро-
шені студенти I курсу за-
очної форми навчання (в
яких цей предмет теж у
навчальному плані).

Обсяг питань, винесе-
них на семінар, охоплю-
вав основні аспекти на-
вчальної програми. Пер-
ший раунд інтелектуаль-
ного рингу присвячувався
галузі знань «Фізичне ви-
ховання, спорт і здоров’я
людини».

В II раунді йшла мова
про структуру діяльності
фізичного реабілітолога,
його функціональні обо-
в’язки, вимоги до фахівця,
права, форми його спеці-
алізації; специфіку фізич-
ної реабілітації як галузі
дидактичної. Цікавими бу-
ли повідомлення студен-
тів заочної форми навчан-
ня про такі види терапії,
як каністерапія, феліноте-
рапія, таласотерапія, то-
що.

Поза сумнівом, такі фо-
рми роботи є і цікавими, і
пізнавальними, але голо-
вне - вони працюють на
своє майбутнє, вчаться
аналізувати, відпрацьову-
ють і розвивають комуні-
кативні здібності, оволоді-
вають новими знаннями,
самореалізуються щодо
майбутньої професії.

О.С. БОНДАРЧУК,
асистент кафедри

фізичної реабілітації
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В октябре 2012 года ис-
полнилось 10 лет нашему
танцевальному коллекти-
ву “IMPULS”! Да-да, ров-
но 10 лет назад на очере-
дном собрании студенче-
ского совета Полтавского
института экономики и
права было принято ре-
шение о создании в ин-
ституте  своего танцева-
льного коллектива. Про-
вели кастинг среди сту-
дентов всех курсов и уже
через 3 недели самые та-
лантливые, гибкие и му-
зыкальные репетиро-
вали зажигательный но-
вогодний номер.

Инициатором, а в по-
следствие и художествен-
ным руководителем, ста-
ла президент студенчес-

кого самоуправления
2002-2004 гг. Марина Коло-
миец.

“IMPULS” насчитывал 8
человек основного состава
и 12 человек неосновного
(для массовых постановок,
в том числе мальчики):
Екатерина Сергиенко,
Юлия Белоконь, Анаста-
сия Божок,  Ирина Падал-
ка, Наталья Ганькевич,
Оксана Павлова, Ольга
Сулимко, я - Марина Коло-
миец, и другие.

На заре существования
девченки репетировали в
холлах родного ВУЗА, в
парках на улице, в аудито-
риях после пар, шили себе
костюмы. Но, показав хо-
рошие результаты и заре-
комендовав себя в инсти-

Танцевальному коллективу “IMPULS”
исполнилось 10 лет

туте, уже очень скоро по-
лучили отдельную аудито-
рию для репетиций, диско-
вый магнитофон, новые
современные костюмы, за
что отдельное спасибо
проректору Сергею Нико-
лаевичу Глобе.

Доверие руководства ин-
ститута “IMPULS” оправ-
дал! Танцевальный опыт
Марины (лауреат между-
народных латино-амери-
канских конкурсов) позво-
лил создать студию совре-
менного танца, которую
уже через пару лет знала
вся Полтава. “IMPULS” не
раз выступал на област-
ных КВН-ах, региональном
конкурсе “Студент года”.
Выступали много. Самый
запомнившийся всем тан-
цевальный номер на ком-
позицию “Одна калина...”
Софии Ротару в красочных
украинских костюмах (на

фото). Номер был отме-
чен на конкурсе “Студен-
ческая весна” Дипломом
І степени.

Уникальность коллекти-
ва и в том, что девченки
не только быстро “стан-
цевались”, но и стали
петь на сцене вживую.
Так, например, с номером
на песню “Живая река”
Евгении Власовой (в ис-
полнении Марины Коло-
миец) “IMPULS” объездил
почти всю Полтаву.

Последний раз в пол-
ном составе танцеваль-
ный коллектив “IMPULS”
радовал нас в 2008-м го-
ду. Сейчас же все разъе-
хались. Одни покоряют
сердца зрителей Герма-
нии, Италии, США, другие
- стали мамами. Но кто
знает, возможно, мы еще
увидим их выступление в
полном составе...

Марина КОЛОМИЕЦ

У всьому світі сьо-
годні говорять про гло-
бальну епідемію СНІДу,
яка загрожує існуванню
людства. Проблема
епідемії ВІЛ/СНІДу в
Україні також зали-
шається надзвичайно
гострою. Масштаби еп-
іде-мії продовжують
збільшуватися, що
свідчить про недо-
статність профілактич-

Акція
«Молодь проти СНІДУ

них заходів. Із метою
профілактики ВІЛ-
інфекцій Товариство
Червоного Хреста Украї-
ни  16 жовтня провело
в  нашому коледжі акцію
«Молодь проти СНІДУ:
захисти себе сам!». Во-
лонтери надали розгор-
нуту інформацію про
шляхи розповсюдження
СНІДу, місця, де можна
отримати допомогу в

разі небезпеки.
Багаторічне співробіт-

ни-цтво Полтавського
інституту економіки і
права з ор-ганізацією
допомагає вихованню
студентів у дусі високих
принципів гуманізму, по-
ваги до життя, особистої
системи цінностей.

Під час акції студенти
ко-леджу дізналися про
цю підступну хворобу,
ознайомилися з інфор-
маційно-пропагандис-
тською літературою та
безкоштовно отримали

від благодійної органі-
зації «Міжнародний
альянс із ВІЛ/СНІД в
Україні» засоби індиві-
дуа-льного захисту
(презервативи).

Підбиваючи підсум-
ки, учасники акції ді-
йшли висновку, що ко-
жна людина має відпо-
відати за своє життя,
дотримуватися здоро-
вого способу жи-ття,
аби уникнути страшної
хвороби сучасності.

Наш студкор.


