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П О Д І Я
ПЛАНЕТАРНОГО

МАСШТАБУ

Наші на Паралімпіаді - 2016

Спортсмени-вихованці викладача нашого
інституту тренера Галини Миколаївни Бой-
ко і випускника нашого інституту 2010 року
тренера Іллі Сергійовича Калайди Дмит-
ро Виноградець, Євген Богодайко, Яро-
слав Денисенко, Юрій Божинський і Ок-
сана Хруль на Олімпійській арені 2016 року
в Бразилії встановили 3 світові рекорди, 8
рекордів Європи, здобули 21 медаль (4 зо-
лотих, 12 срібних, 5 бронзових)!

Галину Миколаївну БОЙКО - доктора педагогічних
наук, професора кафедри фізичної реабілітації та
фізичного виховання, Заслуженого тренера України,
Заслуженого працівника фізичної культури та спорту,
Заслуженого працівника Університету «Україна»;

Іллю Сергійовича КАЛАЙДУ - Заслуженого трене-
ра України, випускника нашого інституту 2010 року за
спеціальністю «Фізична реабілітація» з феєричним ви-
ступом команди плавців нашої області на Паралімпій-
ський іграх у Ріо-де-Жанейро.

Встановлено 3 світові рекорди, 8 рекордів Європи,
здобуто 21 медаль (4 золотих, 12 срібних, 5 бронзо-
вих)! Це їх перемога - Виноградця Дмитра, Богодай-
ка Євгена, Денисенка Ярослава, Божинського
Юрія, Хруль Оксани.

Це подія планетарного значення!
Вельмишановні Галино Миколаївно й Ілля Сергійо-

вичу, Ваш вагомий вклад у перемогу збірної команди
України - це титанічна праця щодо найвищих досяг-
нень полтавців - паралімпійців із плавання на Олім-
пійській арені 2016 року в Бразилії.

Ваші вихованці завжди демонструють високу май-
стерність із цього виду спорту. Їх воля, наполегливість
- це результат Вашої натхненної, творчої праці, що є
видатним спортивним успіхом, який сприяє підвищен-
ню міжнародного авторитету України.

Своєю працею Ви славите наш український народ,
відкриваєте нові неймовірні духовні та фізичні мож-
ливості людини.

Весь педагогічний колектив, студенти інституту зи-
чать Вам міцного здоров’я, олімпійських перемог, ре-
алізації найсміливіших мрій та спортивної волі для
того, щоб досягати нових вершин на теренах його
величності - спорту!

Полтавський інститут
економіки і права

щиро вітає своїх героїв:
Відповідно до Указу Президента України, за досяг-

нення високих спортивних результатів спортсменів
із плавання на XV літніх Паралімпійських іграх 2016
року   в Ріо-де-Жанейро нагороджено Бойко Галину
Миколаївну - зав. кафедрою фізичної реабілітації та
фізичного виховання, доктора педагогічних наук ор-
деном Княгині Ольги ІІ ступеня.
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Газета виходить щомі-
сяця. Розповсюджується
безкоштовно

За достовірність фак-
тів, викладених у публіка-
ціях газети, відповідаль-
ність, згідно з законода-
вством, несуть їх автори.

Підписано до друку
6.10.2016 р.
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АБИ В СЕРЦІ
ЖИЛА УКРАЇНА...
Швидко закінчилося лі-

то, час цікавого відпочин-
ку та захоплюючих подо-
рожей...

Почався новий на-
вчальний рік - дітлахи за-
вітали в стіни своєї рідної
школи, вчорашні абітуріє-
нти стали студентами, а
студенти стали на сходин-
ку ви-ще у здобутті своєї
професії та здійсненні
своєї мрії. Життя слідує
дуже швидко своїми квап-
ливими кроками.

1 вересня 2016 року
Полтавський інститут еко-
номіки і права та коледж
Університету «Україна»
гости-нно відкрив двері
для своїх студентів-пер-
шокурсників і для тих, хто

вже не перший рік носить
це горде звання.

Заняття в інституті поча-
лися лекцією «До 25-річчя
Незалежності України»,
яку провели в різних групах
викладачі Ю.М. Кудінов і
Л.Д. Бойченко. Викладачі
захоплено й цікаво розпо-
віли про національно-ви-
звольну боротьбу України
за незалежність і самості-
йність, про становлення
національної самоідентич-
ності, проаналізували шля-
хи розвитку України на су-
часному етапі.

Цікавою була дискусія
про українську мову як
нашу зброю.

Студенти продемонстру-
вали свої знання у форматі

інтелектуального спринту
«Чи знаєш ти історію Ук-
раїни?».

У виконанні студентів
прозвучали вірші про Ук-
раїну Ліни Костенко, Юрія
Рибчинського, Володими-
ра Сосюри, Ганни Чубач,
Надії Красоткіної, Лесі
Вознюк та інших поетів.

Студентська рада, ра-
зом із адміністрацією та
професорсько-виклада-
цьким колективом інсти-
туту й коледжу, тепло при-
вітали студентів із новим
навчальним роком, поба-
жали міцних знань, ба-
дьорості, творчих успіхів
на благо рідної країни.

Олексій ЮЩЕНКО,
керівник Прес-центру

Студентської ради
інституту

«Ми - ПІЕП, ідем вперед!»
- ця частинка з кричалки є
давньою традицією і девізом
наших перемог та нових зве-
ршень. Із нею наша велика
дружня родина вирушила в
подорож за перемогою.

1 жовтня 2016 року студе-
нти та викладачі Полтавсь-
кого інституту економіки і
права і Полтавського колед-
жу Університету «Україна»
вирушили у м.Київ для уча-

ПОДОРОЖ ЗА ПЕРЕМОГОЮ
сті у IV етапі XV Спартакіади
студентів Університету «Ук-
раїна». Були зібрані команди
спортсменів із легкої атлети-
ки, пляжного волейболу і фут-
болу, шахмат та армспорту, а
також убовільників, які завзя-
то підтримували наших на
змаганнях.

У командному заліку наш
інститут економіки і права  за-
йняв 3 місце за кількістю ба-
лів з усіх видів спорту.

Під час поїздки до Києва
ми здійснили чудову прогу-
лянку по столиці нашої краї-
ни. Це був чудовий час, коли
ми мали змогу помилували-
ся краєвидами та пам’ятка-
ми міста - Хрещатиком, Ма-
йданом Незалежності, по-
фотографуватися та весело
провести час із друзями.

Щиро дякуємо адмініст-
рації інституту за цю чудову
і незабутню поїздку.

Учасники поїздки
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23 вересня - День визволення
Полтави від німецько-фашистсь-
ких загарбників, День міста.

Шановні наші викладачі і співро-
бітники інституту та коледжу, сту-
денти! Дорогі ветерани Другої сві-
тової війни!

Від щирого серця вітаємо вас із
Днем визволення Полтави від
німецько-фашистських загарбників
та Днем міста!

У роки Другої світової на різних
фронтах воювали, з кожним днем
наближаючи перемогу, понад 200
тисяч наших земляків-полтавців.
Ми у вічному боргу перед кожним
із них, хто ціною власного життя,
проявляючи нечуваний героїзм,
сміливість та відвагу, зуміли вряту-
вати Полтавщину, Україну і світ від
нацистського поневолення.

НАШІ НА ЗАХОДАХ,
ПРИСВЯЧЕНИХ

ДНЮ ВИЗВОЛЕННЯ
ПОЛТАВИ

від фашистських
загарбників

у Другій світовій
війні,

та Дню міста

Подвиг переможців у тій страш-
ній війні з гідністю продовжують
бійці, які сьогодні відстоюють не-
залежність та територіальну ціліс-
ність нашої держави на її східних
рубежах.

Дорогі ветерани! Наша безмеж-
на вдячність кожному з вас за му-
жність у боях, за щоденну сумлін-
ну працю у повоєнні часи, за жер-
товність та міцність духу.

Бажаємо вам здоров’я, невиче-
рпної життєвої енергії та довгих
років життя під мирним українсь-
ким небом!

 Світла пам’ять про полеглих ге-
роїв вічно житиме в наших серцях.

Адміністрація інституту
Студентська рада
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Посвята в першокурсники- 2016
Ф о т о р е п о р т а ж

(Закінчення на с. 5)

Бути студен-
том - це класно!
Бути студентом -
краса!  Нехай
справи йдуть чу-
дово, вам ні пуху,
ні пера!

Кожного року
багато тисяч вчо-
рашніх абітурі-
єнтів, склавши
ЗНО та вступив-
ши до ВНЗ, ста-
ють студентами.
Велика кількість
пар, недоспані
ночі, книги, з яки-
ми ти засинаєш
поряд, сесія - це
і є типове життя
кожного студен-
та. А ще - багато
нової важливої
інформації, ціка-
ве дозвілля, нові
друзі, закоха-
ність... Студент-
ські роки - найці-
кавіші та най-
кращі роки жит-
тя.

13 вересня ни-
нішнього року в
приміщенні Пол-
тавської галереї
мистецтв імені
М. Ярошенка від-
бувся традицій-
ний захід для
тих, хто став сту-
дентом та є ним,-
Посвята в першо-
курсники-2016!

Святково при-
крашену залу за-
повнили першо-
курсники, студе-
нти старших кур-
сів, викладачі -
всі, хто з нетер-
пінням чекали
урочистої миті.
На відкритті свя-
та пролунав Гімн
України, який на-
лаштував усіх присутніх
на єдину патріотичну свя-
ткову хвилю.

Зі словами привітання
виступили директор Пол-
тавського інституту еконо-

міки і права Університету
«Україна» Надія Семенів-
на Мякушко, студентський
актив інституту, викладачі
і студенти старших курсів.
Творчі номери здобувачів



ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 5 11 жовтня 2016 р. ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ

Посвята в першокурсники- 2016
(Закінчення . Початок на с. 4)

вищої освіти, музичний
супровід створили весе-
лу і незабутню атмосфе-
ру свята.

Ми, старшокурсники,
разом із викладачами
інституту бажаємо всім
вам, шановні першокурс-
ники, осягнення дивного
світу знань і відкриттів,
втілення найсміливіших
задумів, відмінних оцінок
у залікових книжках.

Сподіваємося, що сту-
денти-першокурсники
2016 року гідно розпоч-
нуть своє студентське
життя, з честю будуть но-
сити звання студента
Полтавського інституту
економіки і права Універ-
ситету «Україна» та ще
не раз яскраво представ-
лять рідний навчальний
заклад розумом, талан-
тами та здібностями.

Олексій ЮЩЕНКО,
 керівник Прес-центру

студентської ради
інституту
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21 вересня 2016 року в нашому
інситуті та коледжі відбулось засі-
дання, на якому студенти, а також
викладачі познайомилися з канди-
датам на посаду Голови студентсь-
кої ради та їх передвиборними про-
грамами. Кожен кандидат на цю по-
саду представив свою програму, і
кожен із присутніх міг задати запи-

Юлію Ковалько обрано
Головою студентської ради

тання та одержати відповідь на ньо-
го.

А наступного дня, 22 вересня, в
Полтавському інституті економіки і
права та Полтавському коледжі Уні-
верситету «Україна» відбулися вибо-
ри Голови студентської ради.

Кандидатами на місце голови бу-
ли: студентка 3 курсу напрямку підго-

товки «Здоров’я людини» Юлія Ко-
валько, студенти 2 курсу напрямку
підготовки «Правознавство» Антон
Льотка та Анастасія Романюта.

Найбільше голосів виборців на-
брала Юлія Ковалько. Вона й ста-
ла Головою студентської ради.

Щиро вітаємо тебе, Юліє, з пере-
могою на виборах!

Наш студкор

«Міжнародний
сертифікат рівня В2 -
вимога сучасності»

СЕМІНАР-ПРЕЗЕНТАЦІЯ
В ІНСТИТУТІ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
24 жовтня 2016 року о 14.00 у Полтавському інституті

економіки і права почне свою роботу семінар-презента-
ція від Авторизованого екзаменаційного центру Оксфорд
Клас UА009 на тему «Міжнародний сертифікат із анг-
лійської рівня В2 - вимога сучасності».

Під час презентації учасники дізнаються більше:
• про міжнародні Кембриджські екзамени, історію їх

створення та їх різновиди;
• що таке СЕFR та який Кембриджський екзамен відпо-

відає якому рівню,
• а також все про екзамен FСЕ (рівень  В2)  -  формат,

завдання та підготовка.
Запрошуємо студентів, які планують вступати до ма-

гістратури та аспірантури українських ВНЗ або продов-
жити навчання за кордоном, а також майбутніх доцентів,
професорів і всіх бажаючих.

Чекаємо Вас за адресою:
місто Полтава, проспект Першотравневий, 19/2,

Полтавський інститут економіки і права.
Довідки за телефонами:
(050)-30-18-824, (066)-321-71-84.

Скласти Кембриджські
іспити - це реально,

ЯКЩО ПРОЙТИ ПІДГОТОВКУ
В ПОЛТАВСЬКОМУ ІНСТИТУТІ

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
Лінгвістичний центр Полтавського інституту еко-

номіки і права проводить набір на курси з англійсь-
кої, німецької мов. Готуємо до складання Кембри-
джських іспитів усіх видів. Навчаються групи за
різним рівнем володіння мовою.

Розклад занять:
понеділок, середа - о 14:10-15:10;
вівторок, четвер - о 14:10-15:10;
вечірні - 17:45-18:45.
Вартість навчання в групі за 1 годину (60 хвилин) -

50 грн, індивідуальне заняття - 100 грн.
Ласкаво запрошуємо всіх бажаючих.
Ми знаходимося:
Лінгвістичний центр Оксфорд класу при Полтавсь-

кому інституті економіки і права (місто Полтава, про-
спект Першотравневий, 19/2), кабінет № 402 (4 по-
верх), 305 (З поверх)

Довідки за телефонами:
(050)-30-18-824, (066)-321-71-84.
Набір проходить протягом усього навчального

року.
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Кожного року можна побачити,
як студенти всіх навчальних за-

ПОЛТАВА ВИШИВАНА:
ХОДА ЄДНОСТІ І МИРУ

кладів одягають гарні та красиві
вишиванки. Вишиванка симво-
лізує повернення суспільства до
своїх національних та культур-
них витоків. Це вже стало тра-
дицією проводити такі дійства.
В цей день полтавці мають змо-
гу як придбати різноманітні речі
на ярмарку, так і відпочити в колі
сім’ї та друзів.

24 вересня 2016 року студен-
ти та викладачі Полтавського ін-
ституту економіки і права та По-
лтавського коледжу Університе-

ту «Україна» взяли участь у та-
кому заході. Хода пройшла від

Соборного майдану до парку
«Перемога». При цьому були тим-
часово перекриті вулиці Собор-
ності, Небесної сотні та Першо-
травневий проспект.

Під час ходи студенти співа-
ли українські пісні і Гімн Украї-
ни, виголошували гасла.

Особливо запам’яталась фі-
нальна частина - коли оголошу-
вали наш ВНЗ і ми весело йшли
по майдану й завзято махали
руками. Було дуже весела і при-
ємна атмосфера.

Дякуємо всім організаторам
чудового патріотичного дійства.

Олексій ЮЩЕНКО,
 керівник прес-центру

студентської ради

ВООЗ, згідно з її докумен-
тами, справедливо вважає,
що здоров’я - це лише від-
сутність хвороб або фізич-
них дефектів, це - стан пов-
ного фізичного, психічного і
соціального благополуччя.

До речі, згадка про психіч-
ний стан людей дуже важли-
ва, адже фізичне здоров’я
буде справді здоров’ям,
якщо буде супроводжувати-
ся радістю життя, оптимі-
стичним настроєм, творчою
активністю. «Здоровий дух
творить здорове тіло!» - го-
ворили стародавні філосо-

ПОЛІЛОГ «ПІЗНАЙ СЕБЕ»
(До Всесвітнього дня психічного здоров’я)

фи. І донині варто творити
здорове тіло, зміцнюючи пси-
хічне здоров’я.

Весь хід історії розвитку на-
уки психології підводить до
того, щоб людина, зрештою,
звернула увагу на себе. Про-
те одна з заповідей минулого
«Пізнай самого себе» все ще
залишається не повністю ре-
алізованою! Саме ця пробле-
ма і розглядалася напередо-
дні Всесвітнього дня психіч-
ного здоров’я зі студентами
спеціальності «Спеціальна
освіта / Адаптивна фізична
культура», «Соціальна робо-

та». Цікавою була програма
полілогу «Пізнай себе», роз-
роблена кандидатом історич-
них наук, доцентом кафедри
фізичної реабілітації та фізи-
чного виховання Людмилою
Дмитрівною Бойченко. Техні-
ка «Мозкова атака» проде-
монструвала знання студен-
тів із актуальних понять пси-
хології. Аналізувалися запо-
віді психічного здоров’я. А ру-
брика «Конверт психологіч-
них запитань» відкрила заві-
су над деякими гранями ха-
рактеру людини, охарактери-
зувала психологічні психоти-
пи українця, акцентувала на
позитивному впливі музики
на психічне здоров’я людини
(Захер Надія на бандурі вико-
нала композицію «Ніч яка мі-

сячна...»), переглянула пра-
вила здорового сну, запам’-
ятовування та ін.

Привернула увагу учас-
ників інсценізація психоло-
гічної казки «Королівство
внутрішнього світу» у вико-
нанні студентів групи 21 ФР.
Діагностикою власного пси-
хологічного стану та чаюва-
нням із обговоренням поба-
ченого і почутого завершив-
ся цей чудовий полілог.

Акценти були розставлені
на підвищенні інтересу до
самого себе, на самоконт-
ролі, відповідальності за
свої емоційні порушення.

Л.П. КЛЕВАКА,
доцент кафедри

соцроботи
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