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Вже сьомий рік поспіль
напередодні Новорічних
свят студентська соціаль-
на служба Полтавського
інституту економіки і пра-
ва, за підтримки управлін-
ня у справах сім’ї, молоді
і спорту міськвиконкому,
проводить благодійний
проект «Ялинка янголів»,
під час якого діти, позбав-
лені батьківського піклу-
вання, отримують подару-

нок, про який давно мрія-
ли. Діти залишають свої
побажання на маленьких
янголах, що будуть розмі-
щені на ялинці. Кожен не-
байдужий може здійснити
бажання дитини, взявши
янгола та принісши їй пода-
рунок. Діти просять іграш-
ки, зошити, альбоми, кольо-
рові фломастери, олівці,
фарби, пенали, а також со-
лодощі і фрукти. Зокрема,

дівчатка переважно просять
“янгола” подарувати їм ве-
ликі м’які іграшки, ляльок та
прикраси, а хлопчики - ма-
шинки з пультом управлін-
ня, конструктори, плеєри,
автомати з лазером, транс-
формери та ігри.

Цей проект набув популя-
рності та вважається тради-
ційним. А запровадили його
студенти Інституту економі-
ки і права разом із амери-
канськими волонтерами у
грудні 2004 року.

За роки його існування
здійснилася не одна дитя-
ча мрія. У 2004 році вруче-
но 100 подарунків, у 2005 -
260 сувенірів. Із кожним ро-
ком число подарунків зро-
стає, і в 2006 році їх число
склало близько 300. У 2007
році - 320. 400 презентів

зібрано у 2008 році, а в
2009 - 350.

У 2010 році були зібрані
побажання дітей із школи-
інтернату номер 1, школи-
інтернату імені Н.К. Круп-
ської номер 2, притулку
для дітей Андріївської
спеціалізованої загально-
освітньої школи-інтернату
для дітей, які потребують
корекції фізичного та розу-
мового розвитку - всього
близько 350 дітей.

Щороку діти з нетерпін-
ням чекають студентів-во-
лонтерів, а коли отриму-
ють той подарунок, про
який мріяли, їхні оченята
просто сяють.

Цього року всі полтавці
зможуть на власні очі по-
бачити усміхнені обличчя
дітей на невеликій фотови-
ставці. А небайдужі полта-
вці, які принесуть подару-
нок дитині, отримають те-
матичну листівку - «Моє-
му янголу».

Управління у справах сі-
м’ї, молоді і спорту міськ-
виконкому та студентська
соціальна служба Полтав-
ського інституту економіки
і права запрошують гро-
мадян нашого міста при-
єднатися до благодійного
проекту.

Волонтери чергувати-
муть біля ялинки протягом
кожних вихідних грудня
місяця. Всі зібрані пода-
рунки вручатимуться ді-
тям на новорічні свята у
січні 2011 року.

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

Фото автора.

АКЦІЯ «ЯЛИНКА ЯНГОЛІВ»
Кожна дитина мріє на Новий рік отримати по-

дарунок, але не завжди мрії здійснюються. Про
це добре відомо діткам, які живуть без батьків.

Сироти, безхатченки, покинуті… Ці слова зву-
чать, як вирок. Небайдужихлюдей мало, але вони
є. Люди, які безкорисливо, віддано та з усмішкою
на обличчі допомагають знедоленим. Ці люди –
волонтери.
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Днями відбулася пре-
зентація книг «Симон
Петлюра: від контрове-
рзи до порозуміння» та
«Біль і пам’ять».

Колективна моногра-
фія «Симон Петлюра:
від контроверзи до по-
розуміння» - це, по суті,
перше фундаменталь-
не дослідження, яке на
основі документальних
матеріалів розкриває
нові важливі моменти з
життя одного з найви-
датніших борців за не-
залежність України.

НАРОДНА ПАМ’ЯТЬ
НЕВМИРУЩА

Створена книга в ре-
зультаті складної і три-
валої праці полтавських
учених - кандидата наук
державного управління,
доцента кафедри соці-
альної роботи Полтавсь-
кого інституту економіки
і права, доцента кафед-
ри регіонального управ-
ління та місцевого само-
врядування Харківсько-
го регіонального інсти-
туту державного управ-
ління Національної ака-
демії державного управ-
ління при Президентові

України Петра Васи-
льовича Ворони; кан-
дидата політичних на-
ук, проректора з науко-
вої роботи Полтавсько-
го інституту економіки і
права Вищого навчаль-
ного закладу «Відкри-
тий міжнародний уні-
верситет розвитку лю-
дини«Україна» Анато-
лія Мусійовича Мучника
і кандидата історичних
наук, доцента кафедри
історі України Полтав-
ського національного
педагогічного універси-
тету ім. В.Г.Короленка
Віктора Яковича Реве-
гука.

Книга документаль-
них матеріалів «Біль і
пам’ять», видана  П.В.
Вороною за власні кош-
ти, розкриває жахливі
факти, що мали місце
під час голодомору
1932-33 років.

В презентації взяли
участь студенти нашо-
го інституту.

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

Фото автора.
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Родзинкою цьогорічного святку-
вання стала робота Студентського
ректорату. Студенти взяли на себе
роль завідуючих кафедрами, де-
канів та ректора.

Серед них: Жураєва Катерина -
студентський ректор; Звягольська
Ірина - студентський декан; Марче-
нко Дмитро - завідуючий кафедрою
фізичної реабілітації; Козуб Альона
- завідуюча кафедрою журналісти-

ки; Олефір Тетяна - завідуюча кафед-
рою соціальної роботи; Жураєва Ка-
терина - завідуюча кафедрою пере-
кладу; Картавцева Олена - завідую-
ча кафедрою правознавства; Камкі-
на Тетяна - завідуюча кафедрою еко-
номіки та  менеджменту.

Цього дня відбулася перевірка на-
явності студентів на заняттях, а го-
ловне - чи відбувся обмін обов’язків
між викладачами та студентами.

Деякі викладачі цьому завданню не
надали особливого значення, але
все ж деякі з них, як от Прохазка
А.А. зайняла місце студента, і За-
доя Д. „приміряв” на собі обов’язки
педагога.

І не тільки Баєв В. замінив на ле-
кції з теорії економікі Шаравару Р. І.,
також місцем “поступилася” Мосієн-
ко В.Л., і заняття провів Гаврилко В.

Першокурсники теж долучилися
до самоуправління: Кущенко Л. про-
вела лекцію замість Щербань П. М.,
Жураєва К. провела цікаве та змі-
стовне заняття замість  Лифар А.С.

Після такого насиченого дня, сту-
денти мали змогу від душі посмія-
тися над жартами та гумористични-

ми сценками. Хлопці спеці-
альності «Правознавство»
виконали жартівливий та-
нок, що дуже сподобався
присутнім студентам; чека-
ємо від них нових хорео-
графічних постановок.

Студентська рада нашо-
го вузу організувала для
студентів насичений при-
вітаннями концерт, у якому
брали участь не лише сту-
денти, а й викладачі. Рек-
тор Мучник Л. М. привітала
молодь і особливо акти-
вних студентів нагородила
Грамотами, в свою чергу
студенти подякували викла-
дачам за клопітку працю.

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

Фото автора.

ДЕНЬ СТУДЕНТА В ІНСТИТУТІ
Сміх, веселощі, цікаві конкурси та сценки. Привітання викла-

дачів, робота Студентського ректорату та багато цікавого
відбулося 17 листопада, у Всесвітній День студента. Та про все
детальніше…

Студенти тепло привітали з святом свого ректора,
члена-кореспондента АННП Любов Михайлівну Мучник
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Чотири роки поспіль проводи-
ться благодійний бал, кошти від
якого передаються ндопомогу
чотирьом діткам, що потребу-
ють негайного лікування. Ці
дітки - Осташко Віка, Шелест
Ваня, Шаркова Віка, Колесник
Даня.

Бал відвідали всі, кому не бай-
дуже майбутнє дітей.

Студенти прийшли кожен зі
своєю метою, одні говорять, що
чужого горя не буває і ці гроші
хоч якось допоможуть хворим
дітям, інші вбачають у цьому
добре проведений час та ще й
із благодійною метою.

Присутніми були студенти ма-
йже всіх вузів. Найвідповідаль-
ніше до цього поставилися сту-
денти Полтавського відділення-
Юридичної академії імені Яро-
слава Мудрого.

Загальна сума зібраних коштів
склала 20 тисяч грн. (ціна квит-
ка - 40 грн).

Присутнім на заході був і мер
міста Олександр Мамай, який
пообіцяв внести таку ж суму
коштів, яку зібрали студенти.

Присутнім на балу студентам
міський голова зробив чудовий
подарунок - безкоштовну поїз-
дку до Києва, а саме до Києво-
Печерської Лаври.

Гостем на балу була і перемо-

жниця шоу «Україна має
талант» Олена Ковтун,
про яку говорять, що во-
на  - золотий голос  Пол-
тави. Вона дала нам змо-
гу насолодитися її чарів-
ним виконанням пісень,
при цьому побажала всім
студентам насолоджува-
тися періодом навчання,
про який прийнято гово-
рити, що студентські ро-
ки - найкращі.

Молодь із задоволен-
ням кружляла під чарівні
мелодії у вальсі. Допома-
гав у цьому спеціаліст із

БЛАГОДІЙНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ БАЛ,
КОШТИ ВІД ЯКОГО ПЕРЕДАНО НА ДОПОМОГУ

ЧОТИРЬОМ ДІТКАМ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ НЕГАЙНОГО ЛІКУВАННЯ

бальних танців Бойко.
Найактивніших учасників гро-

мадського життя міста було на-
городжено Похвальними Грамо-
тами. На вечорі також були такі

ігри, як покер і мафія; ви-грані
кошти також були передані на
лікування.

...Велике спасибі всім сту-
дентам за їхню небайдужість
до чужого горя, за підтримку,
розуміння…

Вікторія КАШТАНОВА,
студентка 2 курсу

спеціальності «Журналістика».
Фото Альони КОЗУБ.
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Міський голова Полтави Оле-
ксандр Мамай, який був при-
сутнім на благодійному студен-
тському балу, кошти від якого
призначені на допомогу чоти-
рьом діткам, що потребують
негайного спеціального ліку-
вання, пообіцяв присутнім на
балу студентам безкоштовну
поїздку до Києва.

Слово мера - закон.
Обіцяна ним поїздка відбула-

ся. Студенти з задоволенням
відвідали комплекс пам’ятників
Києво-Печерської лаври, інші
пам’ятні місця столиці України,
сфотографувалися на пам’ять.

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності «Журналістика».
Фото автора.

ОБІЦЯНА
МЕРОМ

ЕКСКУРСІЯ
ВІДБУЛАСЯ
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У 1834 році вчений-
мовознавець Ізмаїл
Срезневський писав,
що українська мова є
однією з найбагатших
слов’янських мов, що
вона навряд чи посту-
пається чеській за кі-
лькістю слів і виразів,
польській - мальовни-
чістю, сербській - при-
ємністю. «Ця мова,- пи-
сав він, - може рівняти-
ся з освіченими мова-
ми гнучкістю й багатст-
вом синтаксису, мова
поетична, музикальна,
мальовнича». Але так

вважають не всі, особ-
ливо молодь. Коли
йдеш по вулиці, то рідко
почуєш милозвучне ук-
раїнське слово, жителі
міст вважають, що украї-
нська мова - це мова
сіл, і тому нині майже всі
намагаються вживати
максимальну кількість
російських слів, вважа-
ючи це, як вони гово-
рять, «круто», «модно».
Але хіба це модно, коли
ти зрікаєшся рідної мо-
ви? Чи задумувалися ми
хоч раз над тим, що не
зустрінеш громадянина

Росії, який би говорив
українською мовою?!
Звісно, ні! Росіяни є пат-
ріотами своєї країни і не
«зрікаються» рідної мо-
ви так, як це робимо ми.
Й.-Г. Гердер вважав, хто
не любить своєї рідної
мови, солодких святих
звуків свого дитинства,
не заслуговує на ім’я лю-
дини. Ти маєш право ви-
вчати різні мови, для до-
сконалого їх вивчення
потрібно 6 років, але ти
не маєш права забува-
ти рідну мову, яку ти по-
винен вивчати  протягом
усього свого життя.

Щоб любити рідну мо-
ву, треба думати україн-
ською. Сьогодні нам, ук-
раїнцям, треба плекати
рідну мову. Ми маємо
свою державність, від-
чуваємо себе нацією.
Мова - це душа народу.

Якщо у людини забра-
ти мову, вона переста-
не бути Людиною.

А найбільш хочеться
погодитися зі словами
П.Шафарика. Народ,
що не усвідомлює зна-
чення рідної мови для
свого вищого духовно-
го життя і сам її відки-
дає й відрікається, чи-
нить над собою само-
губство. Тому, захища-
ючи рідну мову, ти за-
хищаєш свій народ, йо-
го гідність, право на  іс-
нування, на майбутнє.

Доки мова жива в ус-
тах народу, до того часу
живий і народ.

Вікторія КАШТАНОВА,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика»

Найстрашніше - голо-
дна смерть.

Українська історія
багата на великі й ге-
роїчні моменти, але
досить у ній і темних та
болючих сторінок. Не
раз люди переживали
голод - через неврожай
або після війни. Але
найстрашніший - це
штучний голод 1933
року. Важко уявити цю
жахливу чорну біду, яка
захопила країну і відки-
нула за межі елемен-
тарного людського бу-
ття.

  Це було не стихійне
лихо, а зумисно підго-
товлений голодомор.
Важкими для українсь-
ких земель були голо-
домори 20-го століття.
1921-22, 1932-33, 1946-
47. Голодомор 1921-22

років був викликаний не-
врожаєм та політикою
більшовицького уряду в
Україні. Найбільш трагіч-
ним був для українсько-
го населення голодомор
1932-33, який став на-
слідком застосованого
під час соціальної колек-
тивізації сільського гос-
подарства терору голо-
дом. Основним мето-
дом примусової колек-
тивізації було обране
вибіркове «розкурку-
лення», тобто експро-
пріація засобів вироб-
ництва і висилка у відда-
лені регіони найбільш
заможної верстви селя-
нства.  Хто міг би поду-
мати, який жах буде по-
переду; вже взимку 1931
-32-го у багатьох колгос-
пах викачали навіть про-
довольче і насіннєве зе-

рно. В десятках районів
України спалахнув го-
лод із численними ви-
падками людоїдства.
Смертність на селі за
перші 6 місяців1932 пе-
ревищила звичайні по-
казники на 150 тисяч
осіб… Із жовтня 1932 по
січень 1933 у людей бу-
ло забрано весь хліб.
Позбавлені продоволь-
ства, селянські сім’ї пе-
рейшли на сурогати хар-
чування і почали посту-
пово вимирати. Випадки
людоїдства і трупоїдс-
тва набули повсюдного
поширення. При цьому
жахіттю Сталін наказав
ставитися до голоду, як
неіснуючого явища. За-
віса мовчання над кона-
ючим українським се-
лом ударемнила спроби
допомогти з боку міжна-
родної громадськості,
яка дізналася про голо-
домор. Аби запобігти
втечі голодуючих за ме-
жі УСРР, була запровад-

жена система внутріш-
ніх паспортів, але тіль-
ки для населення міст,
новобудов. Селяни
своїм безпаспортним
статусом примусово
прив’язувалися до зе-
млі.

Голодомор призвів
до загибелі в межах
УСРР близько 3,5 млн.
селян. Повні демо-
графічні втрати вклю-
чали зниження  народ-
жуваності, в 1932-34
вони сягали понад 5
млн. осіб.

 Тоталітарна система
- це многолике втілен-
ня зла і насильства, що
через своїх посланців
несе голод, смерть, руї-
ну. Хочеться сподівати-
ся що вони більше ніко-
ли не будуть панувати
на цій багатостражда-
льній землі.

Вікторія КАШТАНОВА,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

МОВА - ТО СЕРЦЕ НАРОДУ
За роки своєї історії рідна мова зазнавала

утисків та переслідувань. Але, всупереч
цьому, вона чудово збереглась та є держав-
ною мовою.

9 листопада ми святкуємо  День українсь-
кої мови та писемності.

МИ ПАМ’ЯТАЄМО...
27 листопада – День скорботи

за жертвами голодомору
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«Дізнатися про останні
книжкові надходження,
перелік газет і журналів,
цікаві заходи та перегля-
нути виставки ви зможете
як на сайті Полтавської

Ти креативний? Добре
навчаєшся? Маєш ор-
ганізаторські здібності?
Ми чекаємо на тебе!

Бери участь у виборах
Голови Студентської
Ради!

обласної бібліотеки для
юнацтва ім. Олеся Гончара
http//libgon-char.org, так і за-
вітавши до бібліотеки за ад-
ресою  м. Полтава вул. Ен-
гельса 25 а» - повідомля-

ють представники бібліо-
теки, які 16 листопада за-
вітали до нашого інститу-
ту.

Якщо у вас виникнуть
якісь запитання, звертай-
теся за телефонами:

67-64-02 та 67-64-03.

До уваги студентів - читачів
бібліотеки ім. Олеся Гончара

ЗАПРОШУЄМО

Із 1 по 5 листопада, на-
передодні Дня працівників
соціальної сфери, в нашо-
му інституті проходив тиж-
день спеціальності «Со-
ціальна робота». Кожного
дня студенти мали мож-
ливість брати участь у  со-
ціально спрямованих за-
ходах, організованих ко-
лективом викладачів ка-
федри та представниками
соціальних агенцій нашо-
го міста, з якими вже три-
валий час налагоджено
постійну співпрацю.

Так, зокрема 1 листопа-
да студенти 3 та 4 курсів
спеціальності на базі Пол-
тавської міської «Клініки,

дружньої до молоді», взя-
ли участь у відеолекторії на
тему: «Відповідальне бать-
ківство». До речі, ще в жов-
тні такий захід було прове-
дено і для студентів 1 та 2
курсів.

Студенти-учасники від-
значили  очевидну користь
отриманої ними під час зу-
стрічі інформації та прийня-
ли запрошення на участь у
тренінгу за означеною тема-
тикою, який буде проводи-
тися для них у цьому за-
кладі найближчим часом.

2 листопада у конференц-
залі нашого інституту відбу-
лася зустріч із керівником
проектів громадської орга-
нізації «Монтессорі-центр
«Соняшник» Е.О. Поповою.

Під час зустрічі Ельвіра
Олександрівна розповіла
присутнім студентам та ви-
кладачам про основні на-
прямки діяльності цієї уні-
кальної організації, котра
опікується сім’ями, що

виховують дітей із обме-
женими можливостями.

Надзвичайну зацікав-
леність у присутніх викли-
кала презентація волонте-
рської програми «Проме-
тей», метою якої є підви-
щення якості послуг, збі-
льшення їх кількості та
розповсюдження інформа-
ції про діяльність організа-
ції шляхом залучення до
співпраці волонтерів. Ко-
ристуючись нагодою, Е.О.
Попова подякувала тим
волонтерам, які вже неод-
норазово брали участь у
заходах «Монтессорі-цен-
тру», а також запросила
всіх бажаючих студентів
нашого інституту стати во-
лонтерами цієї громадсь-
кої організації.

Г.О. СЕРГІЄНКО,
ст. викладач кафедри

соціальної роботи.
Фото автора.

ТИЖДЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
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Під таким гаслом Сту-
дентська рада 2 грудня
організувала змагання з
боулінгу для студентів на-
шого вузу. Щороку міська
Студентська рада органі-
зовує міжвузівський тур-

нір, тому активісти нашого
вузу вирішили підготувати
молодь до змагання і обра-
ти кращу команду.

Між собою змагалися 5
команд:  «Дівчата Блонда»
- до цієї команди входили:

ВПЕРЕД, ДО ПЕРЕМОГИ! Звягольська Іра, Картавце-
ва Олена, Джювите Галина,
Шокарева Аня. Команда
веселих хлопців «Інтерни»
- Яценко Сергій, Кваша Ко-
стя, Гіріч Антон, Архипен-
ко Вова. Брала участь у
змаганні також команда
Студентської ради, до скла-
ду якої входили Жураєва

Катя, Марченко Ді-
ма, Онопрієнко
Ігор. Перший курс
активно боровся
за звання кращої
команди: «Шате-
ни» - Яковенко Ді-
ма, Зінченко Влад,
Саєнко Рома та ко-
манда дівчат із ча-
ріною назвою «Mi-
racles» - Авдулке-
римова Оксана,
Барановська На-

таша, Канцибер Люда.
Запекла боротьба три-

вала близько години. В
першому турі турнір поки-
нуло дві команди -  «Mira-
cles» та «Шатени».

У фіналі грали вже три
команди і за підсумками
балів третє місце посіла
команда Студентської ра-
ди. З розривом у кілька
балів перемогла команда
«Інтерни», а на другому
місці опинилася група «Ді-
вчата Блонда».

Переможці отримали со-
лодкий подарунок та масу
позитивних емоцій.

Альона КОЗУБ,
студентка 2 курсу

спеціальності
«Журналістика».

Фото автора.

Веселі парубки команди Шатени

Гравець команди
Студентської ра-
ди Ігор Онопрієнко

К о м а н д а
ч а р і в н и х
дівчат

Дівчата коман-
ди Блонда

Перемож-
ці команди
Інтерни


