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ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ
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Міжнародна
науково-практична
конференція

в нашому інституті

Інститут економіки і права
з’явився в Полтаві відносно
недавно (наприкінці 2013 ро-
ку він, як структурний підроз-
діл Відкритого міжнародного
університету розвитку люди-
ни «Україна», разом із базо-
вим Університетом, відзна-
чив своє 15-річчя), а вже став
добре відомим серед молоді,
насамперед, тим, що прово-
дить підготовку фахівців за
сучасними напрямами, яких у
переважній більшості немає
або не було до останнього ча-
су в жодному вищому на-
вчальному закладі регіону.

На прохання нашого корес-
пондента, про підготовку фахі-
вців із престижних і затребува-
них спеціальностей розповідає
директор Інституту,  кавалер ор-
дена Княгині Ольги ІІІ ступеня
Надія Семенівна МЯКУШКО.

Кор.: - Ша-
новна Надіє
С е м е н і в н о ,
І н с т и т у т ,
який Ви очолю-
єте, є ВУЗом

недержавної форми власності. Чим,
на Вашу думку, відрізняється якість
підготовки фахівців із вищою освітою
у ВУЗах недержавної форми власності
від підготовки їх у вищих навчальних
закладах державної форми власно-
сті?

Н.С. Мякушко: - Вищі навчальні за-
клади освіти недержавної форми влас-
ності від вищих навчальних закладів
освіти державної форми власності від-
різняються лише формою власності. І
не більше того. Адже і ті, й інші прохо-
дять ліцензування й акредитацію у
Міністерстві освіти і науки на абсолют-
но однакових умовах, здійснюють під-
готовку фахівців на одних і тих же на-
вчально-методичних засадах, однако-
во регламентованих Міністерством.
Після закінчення курсу навчання сту-
дентам видаються дипломи державно-
го зразка, а починаючи з 2014 року -
наш Інститут видає міжнародні дипло-
ми. Отже, рівень якості підготовки фа-
хівців залежить не від форми власності

(Закінчення на с.3)

Наш інститут ще зовсім молодий.
Але він уже встиг зайняти помітне
місце не тільки як вищий заклад
освіти з підготовки кваліфікованих,
затребуваних на ринку праці спеці-
алістів; він стає відомим у регіоні
й у державі науковим центром із
широкими і сталими міжнародни-
ми науковими зв’язками. Ось і не-
давно, 16-17 квітня 2015 року, у на-
шому Інституті економіки і права
відбулася Міжнародна науково-
практична конференція «Соціаль-
но-гуманітарні науки, економіка,
право: нові виклики, практика інно-
вацій». Головними напрямками
конференції стали:

- теорія, методи та технології со-
ціальної роботи з окремими група-
ми клієнтів;
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- актуальні проблеми
фізичної культури, спорту
і  здоров’я людини;

- соціополітичний аспект
інтелектуального потенці-
алу України: культура, ду-
ховність, соціологія;

- наукові дослідження
розвитку суб’єктів госпо-
дарювання в умовах рин-
кової економіки;

- становлення та розви-
ток правового статусу

суб’єктів приватного права;
- сучасні проблеми пере-

кладознавства (суспільно-
політичний дискурс).

Участь у конференції взя-
ли науковці, представники
органів місцевої влади та
місцевого самоврядуван-
ня, провідні фахівці-еконо-
місти, юристи, керівники та
працівники установ соціа-
льного захисту і соціально-
го забезпечення, реабіліта-
ційних центрів, викладачі
та студенти 27 вищих на-

вчальних закладів. Усьо-
го - понад 250 осіб. У чис-
лі учасників - 12 вищих на-
вчальних закладів із Біло-
русії, Польщі, Росії, Мол-
дови, Грузії. Учасники
конференції підготували
238 доповідей, наукових
статей та тез; вони опуб-
ліковані двома об’ємними
томами.

В рамках конференції
були проведені секційні
засідання, майстер-класи
та круглий стіл.

Полтавський інститут економіки і права
отримав код - унікальний ідентифікатор ВНЗ

для участі у програмі HORIZON 2020
Наш вищий навчальний заклад стає все помітнішим у регіоні й у

державі не лише на ринку надання освітніх послуг, а й у сфері вузівської
науки. 25 березня нинішнього року Полтавський інститут економіки і
права отримав 9-значний код (Participant Identification Code (PIC)) -
унікальний ідентифікатор ВНЗ для участі у програмі HORIZON 2020.

Інформаційні джерела:
HORIZON 2020 - http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

index_en.cfm?pg=h2020
CORDIS - інформаційна служба ЄС із досліджень та розвитку
http://cordis.europa.eu/home_en.html
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ВУЗу, а від можливостей
професорсько-викладацько-
го складу і матеріально-тех-
нічної бази навчального за-
кладу.

Кор.: - Якою ж є матері-
ально-технічна і кадрова
база Вашого вишу? Факуль-
тети орендують різні при-
міщення чи зібрані під одним
“дахом”? Чи є у виші кадрові
проблеми? Скільки викла-
дачів, який рівень їхнього
професіоналізму?

Н.С. Мякушко: - Про наші
можливості судіть самі. Ос-
вітній процес у вузі здійс-
нюється на трьох факульте-
тах: соціально-гуманітарно-
му, юридичному та економі-
чному. Освітній процес в
Інституті забезпечують 9 ка-
федр, 74 викладачі, серед
яких 6 професорів і докторів
наук, 34 доценти, кандидати
наук. Працює Інститут у
власному приміщенні. Іного-
родніх студентів, за бажан-
ням, забезпечуємо гуртожит-
ком.

Кор.: - Полтавський ін-
ститут економіки і права
швидко і впевнено зайняв
свою нішу в регіоні. В чому,
Надіє Семенівно, ваші “сек-
рети”?

Н.С. Мякушко: - Ніяких
секретів. Усе пояснюється
тим, що в Інституті працює
справжня команда профе-
сіоналів, які досконало зна-
ють і роблять свою справу.

Переконливим свідченням
цього є те, що Інститут наш
хоч і молодий, а вже акреди-
тований за найвищим - чет-
вертим - рівнем.

Переважна більшість на-
прямів підготовки фахівців в
Інституті мають, так би мови-
ти, ексклюзивний характер
для нашого міста, регіону. У
м. Полтаві наш ВНЗ першим
почав готувати дипломованих
фахівців із вищою освітою за
такими престижними і рід-
кісними в недалекому мину-
лому напрямами, як «Соці-
альна робота», «Переклад»,
«Фізична реабілітація»,
«Журналістика». Щоправда,
у підготовці журналістів ос-
танні кілька років була виму-
шена “пауза”. Ми плануємо
обов’язково продовжити під-
готовку фахівців за цією пре-
стижною й авторитетною
спеці-альністю, тим більше,
що Інститут має значні напра-
цювання у цій справі, а наші
випускники-журналісти успі-
шно працюють у засобах ма-
сової інформації регіону й
усієї України.

Нині Інститут надає  вищу
освіту за напрямами підготов-
ки та спеціальностями: «Пра-
вознавство», «Соціальна ро-
бота», «Здоров’я людини /
фізична реабілітація», «Філо-
логія / переклад», «Фінанси і
кредит», «Облік і аудит».

Кор.: - Шановна Надіє Се-
менівно, зовсім недавно ста-
ло відомо, що Інститут еко-
номіки і права тісно взає-

модіє з коледжом. Хотілося
б про це дізнатися більше.

Н.С. Мякушко: - Коледж
Університету «Україна» ство-
рений у Полтаві 2012 року. Він
здійснює професійну підго-
товку за спеціальностями:
«Правознавство», «Секретар
керівника», «Соціальний пра-
цівник». Особливістю його є
те, що коледж так само, як і
інститут, є вищим навчальним
закладом; він має перший рі-
вень акредитації. Полтавсь-
кий інститут економіки і пра-
ва і Полтавський коледж є од-
ним із територіально відок-
ремлених структурних підроз-
ділів Університету «Україна»,
вони мають ліцензію Міносві-
ти і науки України на надання
освітніх послуг АЕ №527272
від 29.09.2014 р. За наказом
президенти Університету «Ук-
раїна» Петра Таланчука Інсти-
тут та коледж об’єднано у на-
вчально-науковий комплекс,
що відповідає нормам п.5
ст.43 закону «Про освіту». Та-
ка структура дає змогу забез-
печити повний спектр ступе-
невої професійної освіти.

Інститут та коледж беруть
на навчання та забезпечують
освітній процес студентам із
числа людей із обмеженими
фізичними можливостями.
Нині 29 із них здобувають
вищу та професійну освіту за
всіма акредитованими в ін-
ституті напрямами підготов-
ки.

Кор.: - Прогресивною озна-
кою сьогодення в освіті є
можливість студентам од-
ночасно здобувати кілька
професій. Як торкнулася ця
новація  Інституту економі-
ки і права.

Н.С. Мякушко: -
Наші студенти ма-
ють можливість
здобувати одночас-
но дві професії:
одну за денною,
другу - за заочною
формою. При цьо-
му оплата за на-
вчання за другою
спеціальністю ста-
новить 30% повної
вартості. Зважаючи
на те, що в Інституті
готують фахівців
перекладачів із ан-
глійської та німець-
кої мов, студенти-

юристи, економісти, соціа-
льні працівники можуть од-
ночасно одержати диплом
державного зразка з пере-
кладу, що значно підвищує
можливість працевлашту-
вання, зокрема і за кордо-
ном.

Для бажаючих поглиблено
вивчати іноземні мови при
кафедрі іноземних мов та
перекладу діє лінгвістичний
центр із вивчення англійсь-
кої, німецької, іспанської та
італійської мови.

А ще наші студенти-юнаки
мають можливість без відри-
ву від навчання здобути
військове звання офіцера.

Кор.: - Останнім часом
набуває поширення прак-
тика навчання студентів у
закордонних вишах. Чи ма-
ють таку можливість сту-
денти Вашого інституту?

Н.С. Мякушко: - Так, ма-
ють. В університеті «Украї-
на», структурним підрозді-
лом якого є наш Інститут, діє
програма «Шанс», за якою
наші студенти можуть одно-
часно здобувати вищу осві-
ту за кордоном, зокрема у
Польщі та Литві. Навчання
здійснюється як за бакала-
врськими, так і за магістер-
ськими програмами. Причо-
му вартість за навчання для
студентів нашого універси-
тету є значно нижчою і скла-
дає 1200 євро за весь пері-
од (2-3 роки). Після закінчен-
ня навчання випускник одер-
жує відразу два дипломи -
український та тієї країни, де
навчався.

Кор.: - І, насамкінець,
якою є оплата за освітні
послуги Інституту еконо-
міки і права?

Н.С. Мякушко: - Вона є
однією з найнижчих у регіоні.

Кор.: - Спасибі, Надіє Се-
менівно, за змістовну роз-
мову. З неї випливає єдиний
переконливий висновок: бу-
дувати своє майбутнє з По-
лтавським інститутом
економіки і права - розумно
і надійно.

Н.С. Мякушко: - І Вам
спасибі за розмову.

Розмову провів
наш спеціальний

кореспондент

ТВІЙ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР -
 ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

(Закінчення.
Початок на с.1)
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Починаючи з вересня
2014 року, наш інститут
плідно співпрацює з Гру-
зино-європейською ака-
демією (м. Тбілісі).

У центрі уваги угоди є
співробітництво сторін у
галузі науки і освіти, зок-
рема неперервної освіти
та навчання людей із
особливими потребами.

Сторони дійшли згоди
щодо необхідності об’єд-
нання зусиль із метою:

- співпраці в межах ре-
алізації освітніх проектів
і програм із використан-
ням досвіду обох Сторін;

- інтернаціоналізації ос-
віти шляхом зближення і
координації навчальних
програм, обміну методи-
ками та технологіями на-
вчання;

- залучення представ-
ників навчального закла-
ду-партнера до виконан-
ня наукових і навчальних
проектів, що являють вза-
ємний інтерес;

- організації взаємного
стажування та підвищен-
ня кваліфікації викладачів
і науковців у навчальному
закладі-партнері;

- взаємного опублікува-
ння наукових результатів
представників Сторони-
партнера, заснування спі-
льних наукових видань;

- організації спільних
науково-дослідних про-
ектів, статистичних дослі-
джень, експертних робіт,
конференцій, семінарів
та інших наукових захо-
дів;

- постійного обміну ін-
формацією, що стосуєть-
ся наукових  і  навчальних
проектів та заходів, які ре-
алізуються Сторонами;

- налагодження спів-
праці студентів у сферах
самоврядування та орга-
нізації спільних освітніх і
культурних програм, кон-
ференцій, фестивалів,

спортивних змагань, кон-
курсів;

- взаємного просування
партнерів у міжнародну на-
укову та освітню спільноту

ний центр, який створює
тести і виконує всю органі-
заційну роботу. Атестаційні
іспити з 9 предметів також
вивели з компетенції школи.

нти складають єдиний іс-
пит. Ті, що одержали ви-
сокі бали, отримують
грант від держави, який на
100% покриває витрати з
навчання. Якщо бали ниж-
че, учень отримує або
70%, або 50%, або 30%
фінансування від держа-
ви.

У всіх державних вузах
ціна одного року навчан-
ня на бакалавраті - при-
близно 1500 доларів. Ва-
ртість навчання в приват-
них вузах може сягати
3000 доларів.

В Грузії створено спеці-
альний фонд, із якого фі-
нансується навчання ді-
тей, що вступають у кращі
навчальні заклади за кор-
доном. Окрім навчання,
також оплачується їх про-
живання.

Так, проблемою є висо-
ка (для Грузії) плата за на-
вчання: абітурієнт із соці-
ально незахищеної сім’ї,
який не отримав держав-
ний грант, залишається
без доступу до вищої ос-
віти.

В Грузії існує чотири сту-
пені вищої освіти: бака-
лавр першого ступеня, ба-
калавр, магістр, докторан-
тура.

Використовується 100%
(бальна) і буквена систе-
ма оцінки (від А до Р).

Таким чином, можемо
констатувати надзвичайну
динамічність процесу ін-
теграції вищої освіти Грузії
до Європейського освіт-
нього простору. Реформу-
вання законодавства в
системі вищої освіти спри-
яло підвищенню рівня
міжнародної діяльності
вищих навчальних за-
кладів Грузії, що є важли-
вим фактором європейсь-
кої інтеграції.

Т.В. ГУБАРЬ,
декан соціально-

гуманітарного
факультету По-

лтавського інституту
економіки і права

Наші закордонні партнери:
Грузино-європейська академія (м. Тбілісі)

шляхом залучення до між-
народних асоціацій, об’єд-
нань тощо;

- сприяння кращому вза-
єморозумінню національ-
ної культури, історії, тра-
дицій та мови Сторін;

- надання взаємної допо-
моги в організації і розгор-
танні інших видів діяльно-
сті на території країни па-
ртнера.

Вища освіта в Грузії є
платною. Для вступу до
вузу необхідно скласти
Єдиний національний іспит
(ЄНІ), який складається з
чотирьох предметів: логічні
навички, грузинська мова
та література, іноземна мо-
ва, іспит на вибір. Четвер-
тий іспит на вибір залежить
від умов вузу, в який абі-
турієнт буде вступати.

В Грузії вступні іспити ви-
ведені з компетенції вищих
навчальних закладів. Існує
спеціальний екзаменацій-

Вони проводяться спеціа-
льним центром в режимі
он-лайн, закритим інтер-
нет-зв’язком.

Англійську мову вивча-
ють в обов’язковому по-
рядку з першого класу. По-
чинаючи з 2003 року,
більш, ніж 1000 викла-
дачів-добровольців із Ка-
нади, США, Австралії,
Нової Зеландії і Велико-
британії разом зі шкільни-
ми вчителями навчають
дітей англійській мові.
Близько 80% дітей обира-
ють англійську для вступу
до вузів.

Отже, у школах обов’яз-
ковою є англійська мова, а
другу іноземну школярі мо-
жуть обирати: німецьку,
французьку чи російську.
Останнім часом усе часті-
ше обирають французьку
та німецьку.

Як було зазначено вище,
при вступі до вузу абітуріє-
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31 березня 2015 року на
базі Полтавського вищого
міжрегіонального профе-
сійного училища імені Ге-
роя Радянського Союзу
Сергія Бірюзова пройшло
виїзне засідання обласно-
го комітету забезпечення
доступності інвалідів. Об-
говорювали питання інте-
грації молоді з особливи-
ми освітніми потребами у
суспільство, фізичної ре-
абілітації, професійної
орієнтації, перспективи
зайнятості і працевлашту-
вання молоді з обмежени-
ми фізичними можливос-
тями за участі голови об-
ласного комітету доступ-
ності, першого заступни-
ка голови облдержадміні-
страції О.Є. Пругла. На
захід були запрошені
представники Полтавсь-
кого інституту економіки і
права.

Всього у Полтавському
інституті економіки і пра-

ва і Полтавському коледжі
навчається 47 студентів із
особливими потребами, в
т.ч. 26 - із вадами слуху.
Вони вчаться разом зі свої-
ми однолітками в інтегро-
ваних групах - мікромоде-
лях соціального середови-
ща чи відповідно до нозо-
логій в спеціальних групах
із застосуванням інклюзив-
ного навчання.

Повне або часткове від-
шкодування вартості на-
вчання здійснюється об-
ласними відділеннями Фо-
ндів соціального захисту
інвалідів та Полтавським
інститутом економіки і пра-
ва.

Серед студентів і випус-
кників нашого інституту є
багато вихованців центру
«Інваспорт», які мають ви-
датні спортивні досягнення
- це переможці чемпіона-
тів, першостей України та
міжнародних змагань у
складі збірних команд Ук-

раїни, Дефлімпійських ігор.
Крім навчання в інституті,

студенти з особливими по-
требами залучаються до
громадської та культурно-
дозвіллєвої роботи: вхо-
дять до складу студентсь-
кого самоврядування, бе-
руть участь у фестивалі
«Сяйво надій», який прово-
диться щорічно в Універси-
теті «Україна» (м.Київ), а
також в університетських
конкурсах «Кращий сту-
дент», «Кращий спорт-
смен» та інших і отримують
за це призи й нагороди.

Переважна більшість
студентів із вадами слуху,
що навчаються в інституті
на заочній формі навчання,
є учнями і випускниками
Полтавського вищого між-
регіонального професійно-
го училища імені Героя Ра-
дянського Союзу Сергія
Бірюзова. Здобуття вищої
освіти в інституті розши-
рює їх можливості праце-

влаштування за здобутим
фахом. Так, Лопушанский
Андрій, перша і поки що
єдина в Україні людина з
вадами слуху, яка завдя-
ки набутому в інституті
фаху, працює на посаді
майстра в училищі.

Серед студентів інститу-
ту також випускники Пол-
тавської та Миргородської
спеціальних шкіл.

У Полтавському інсти-
туті економіки і права для
студентів із порушенням
опорно-рухового апарату
запроваджено навчання з
використанням дистанці-
йних технологій (он-лайн
лекції та консультації, роз-
робка і надання електрон-
ного навчально-методич-
ного забезпечення, прове-
дення індивідуальних   за-
нять і консультацій); ство-
рено безбар’єрне архітек-
турне середовище, є ві-
льний доступ до елект-
ронної бібліотеки.

Для студентів із вадами
зору в навчальному про-
цесі використовуються
диктофони, створюються
аудіолекції.

Для студентів із вадами
слуху надаються послуги
сурдоперекладача; викла-
дачі вивчають жестову
мову, встановлені комп’ю-
терні програми щодо роз-
витку мовлення, викорис-
товується мультимедій-
ний супровід; ведеться
робота над візуалізацією
навчального матеріалу.
Студенти з вадами слуху
забезпечуються слухови-
ми апаратами міжнарод-
ної організації В АБОС.

Адміністрацією інститу-
ту готується замовлення у
Державний Фонд захисту
інвалідів щодо придбання
додаткового необхідного
матеріально-технічного
забезпечення для сту-
дентів із особливими по-
требами.

Т.В. ГУБАРЬ,
декан соціально-

гуманітарного
факультету

ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ
З ОСОБЛИВИМИ  ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У СУСПІЛЬСТВО
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16 квітня 2015 року на
базі Полтавської облас-
ної універсальної науко-
вої бібліотеки імені І.П.
Котляревського відбуло-
ся засідання секції «Ак-
туальні проблеми фізич-
ної культури, спорту і
здоров’я людини» у
рамках Міжнародної на-
уково-практичної кон-
ференції «Соціально-гу-
манітарні науки, еконо-
міка, право: нові викли-
ки, практика інновацій».

Під час роботи було за-
слухано понад 20 допо-
відей викладачів ВНЗ м.
Полтави, фахівців-прак-
тиків, студентів напряму
підготовки «Здоров’я
людини», присвячених
питанням здорового спо-
собу життя, розвитку
фізичної культури і

спорту в Україні. Серед
гостей конференції
були присутні: Вереща-
ка О.Ю., начальник
Полтавського обласно-
го центру з фізичної
культури і спорту інва-
лідів «Інваспорт», Ка-
лайда С.О., директор
Полтавської обласної
дитячо-юнацької реабі-
літаційно-спортивної
школи інвалідів; Шен-
герій Л.М., доктор філо-
софських наук, профе-
сор (ПДАА) та ін.

Кращою студентсь-
кою доповіддю визнано
доповідь студентки 5
курсу спеціальності
«Фізична реабілітація»
Шнейдер Т.С. (науковий
керівник: кандидат пе-
дагогічних наук, доцент
Волошко Л.Б.).

Ю.В. ГРЕБНЄВА,
магістр кафедри

фізичної реабілітації

4 квітня 2015 року у
По-лтаві, на базі Пол-
тавського інституту
економіки і права від-
критого Університету
«Україна», відбулася
регіональна зустріч
моніторів національно-
го превентивного меха-
нізму із сімох областей
східної України: Харкі-
вської, Полтавської,
Сумської, Запорізької,
Дніпропетровської, Лу-
ганської та Донецької.

У зустрічі взяли
участь заступник керів-
ника Департаменту з

питань реалізації націо-
нального превентивного
механізму Секретаріату
Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з
прав людини Олена
Темченко та менеджер
програмної ініціативи
«Права людини та пра-
восуддя» Міжнародного
фонду «Відродження»
Василина Яворська.

Учасниками була зап-
ропонована тематика
майбутніх навчань, що
можуть бути проведені
власними силами моні-
торів, зокрема: «Мето-

РЕГІОНАЛЬНА ЗУСТРІЧ МОНІТОРІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО

МЕХАНІЗМУ ОБЛАСТЕЙ СХІДНОЇ УКРАЇНИ
НА БАЗІ НАШОГО ІНСТИТУТУ

дики та інструментарій
збору, аналізу інфор-
мації та складання ана-
літичних звітів», «Безпе-
ка моніторів та поперед-
ження професійного ви-
горання», «Співпраця з
медіа» тощо.

Окреме питання було
присвячено каналам
внутрішньої комунікації
та обміну досвідом,
створенню якісних про-
файлерів моніторів і на-
явним безкоштовним
інформаційним ресур-
сам, що можуть бути ви-
користані для підвищен-
ня ефективності роботи.
Перспективи спільної
роботи моніторів НПМ
були узагальнені на-
ступним висновком-гас-
лом: «Спільно катуван-

ня попереджаємо - всі
перешкоди подолає-
мо!».

Нагадаємо, націона-
льний превентивний
механізм, що розбудо-
вується в Україні, пра-
цює у форматі «Омбуд-
сман плюс» та перед-
бачає здійснення моні-
торингових візитів до
місць несвободи праці-
вниками Офісу Омбуд-
смана спільно з активі-
стами громадянського
суспільства з метою по-
передження катувань
та інших жорстоких, не-
людських або таких, що
принижують гідність,
видів поводження та
покарання.

www.ombudsman.gov.ua/ua

Визнано кращою студентською доповіддю
на засіданні секції у рамках Міжнародної науково-практичної конференції
доповідь студентки нашого інституту Шнейдер Т. С.
(науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Л.Б. Волошко)
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На 7 квітня припадає важ-
ливе свято - Всесвітній день
здоров’я. Цей день людство
обрало для того, щоб самим
собі зайвий раз нагадати про
важливість здоров’я для пов-
ноцінного життя.

Гарне здоров’я - одне з ос-
новних джерел щастя і ра-
дості людини, її неоціненне
багатство, це дарунок неба.
Воно дається нам даром. А
далі треба його заслужити:
формувати, зміцнювати,
зберігати.

Нині в усьому світі дедалі
більше поширюється рух за
здоровий спосіб життя, мода
на здоров’я. Бути здоровим
не тільки модно, але й еко-
номічно вигідно.

Майбутнє здоров’я нації
закладається в сучасній сім’ї
та школі. Наслідком низької
культури здоров’я учнів ста-
ють подальші захворюван-
ня, з якими вони йдуть у жит-
тя, створюють сім’ю, а потім
народжують і виховують ді-
тей. Нездорове покоління
народжує і нездорових дітей.

За даними Східноукраїн-
ського фонду соціологічних
досліджень, 37% учнів ку-
рять, 60% - вживають алко-
гольні напої, а 58% пробува-
ли вживати наркотики. По-
чаткову школу закінчує 20%
здорових дітей, а середню -
лише 5-7%. Причому, по-
гіршення здоров’я учнів іде
по наростаючій, що визнало
й профільне міністерство.
Зберігається тенденція до

зростання кількості захворю-
вань серед учнів до 14 років
на серцево-судинні захворю-
вання, хвороби опорно-рухо-
вого апарату, надмірна вага.

Студенти Полтавського ін-
ституту економіки і права за
напрямом підготовки «Здоро-
в’я людини» разом із облас-
ною бібліотекою для дітей ім.
Панаса Мирного провели до
дня здоров’я тренінг на тему
«Здоров’я - найбільший скарб,
перед яким усе інше - дріб-
ниці» на базі ЗОШ №6 м. Пол-
тави.

У програмі тренінгу: мозко-
ва атака «Афоризми про здо-
ров’я»; вправа «Мікрофон» -
«Компоненти здорового спо-
собу життя»; діалог «Як збе-
регти здоров’я в умовах су-
часного ритму життя?»; інте-
лектуальна сторінка «Вчимо-
ся бути здоровими».

Учасниками тренінгу були
учні 6 класу. Їх цікавили пи-
тання: як правильно догляда-
ти за зубами; яка їжа смачна
і корисна; як можна поліпши-
ти настрій, зменшити негатив-
ний вплив на здоров’я при
користуванні інтернетом; як
мати поставу Аполлона та ін.

Студенти групи 11ФР за на-
прямом підготовки «Здоров’я
людини» зі знанням справи
давали практичні рекомен-
дації: що робити, коли болить
голова; як нормалізувати сон;
які вправи виконувати, щоб
нормально працювало серце;
надали гігієнічні поради та ін.

Зацікавила учнів інтелекту-

альна сторінка, яку вела про-
відний бібліотекар Л.В. Чи-
жик. Учні правильно відпові-
дали на питання вікторини за
мотивами народних казок,
відгадували загадки.

Хвилинка поезії надала уч-
ням інформацію про кори-сну

й смачну їжу. Дискусія виник-
ла після інсценування діало-
гу для розмірковування:
«Чому люди вживають бру-
тальні слова?» (сцену вико-
нали студенти групи 11ПР І.
Погорілець і Т. Красицька).

З кодексом здоров’я по-

ЗДОРОВ’Я - ЦЕ СВЯТО!

знайомила учасників трені-
нгу Вишар Є.В., асистент ка-
федри фізичної реабілітації
та фізичного виховання.

Закінчився тренінг «Лан-
цюгом здоров’я»: учні поба-
жали один одному здоров’я,
взялись за руки й утворили
«ланцюг здоров’я», проголо-
сивши «Здоровий спосіб
життя - наш вибір». За пра-
вильні відповіді студенти ча-
стували учнів цукерками.

Проведення цього тренін-
гу та інших просвітницьких
заходів із цієї проблеми, бе-
зумовно, стане певним вне-
ском у валеологізацію на-
вчально-виховного процесу
учнів, як сьогодні її пропонує
проект Концепції розвитку
освіти України на період
2015-2025 років.

Є.В. ВИШАР,
асистент кафедри

фізичної реабілітації


