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17 листопада - Міжнародний
День студента

МІЖНАРОДНА
НАУКОВА

КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗНОВУ

ПРОХОДИТИМЕ
В НАШОМУ
ІНСТИТУТІ

Наш Інститут економіки
і права Університету «Ук-
раїна» хоч ще й відносно
молодий, та вже встиг за-
йняти помітне місце не
лише як вищий заклад ос-
віти з підготовки квалі-
фікованих, затребуваних
на ринку праці, спеціа-
лістів, він стає відомим у
регіоні й у державі науко-
вим центром із широкими
і сталими міжнародними
науковими зв’язками.

Учена рада Полтавсь-
кого інституту економіки
і права Університету «Ук-
раїна» вирішила провес-
ти в нашому ВНЗ чергову
Міжнародну науково-пра-
ктичну конференцію на-
ступної весни, у квітні мі-
сяці 2017 року. Тема кон-
нференції - «Інновацій-
ний потенціал та правове
забезпечення соціально-
економічного розвитку
України: виклик глобаль-
ного світу».

На конференції будуть
презентовані не тільки
найсучасніші науково-
практичні досягнення на-
ших викладачів, а й  сту-
дентські наукові школи
Полтавського інституту
економіки і права.

Нагадаємо, що попере-
дня Міжнародна науково-
практична конференція
на тему «Соціально-гума-
нітарні науки, економіка,
право: нові виклики, пра-
ктика інновацій»  успішно
пройшла в нашому інсти-
туті у квітні 2016 року.

Наш студкор.

Зі святом
вас, дорогі

друзі-
студенти!
Найкращі роки життя -

студентські. Нові знайом-
ства, друзі, враження,
життя в гуртожитку, часте
недосипання, лекції, се-
сії, улюблені розписані
парти, згуртований відпо-
чинок, смішні життєві іс-
торії, перший підзаробі-
ток, курсові роботи, неза-
бутні викладачі, прогуляні
пари...- все це спогади на
довгі роки про справжнє
буденно-святкове студен-
тське життя.

Бути студентом для ко-
жної людини - це бути по-
баченим та почутим, усе-
таки чомусь навчитися,
щось зробити, реалізува-

ти себе як талановитого
митця, вправного спорт-
смена, точного науковця,
віднайти своє покликання,
стати тим індивідом, який
може і хоче оцінити реаль-
ність, побачити світ і роз-
гледіти в ньому все те, чого
раніше так довго не бачи-
лося. Бо студенти - це пред-
ставники того типу суспі-
льства, який має не лише
свою філософію, індивіду-

альність, характер, інте-
рес, талант, майстерність,
психологію, а й свою не-
зламну позицію.

Саме студентство пер-
шим згуртовано рветься
до бою, про це не раз на-
гадують наша і світова
історія. Саме студентство
впевнено відстоює свої
інтереси в суспільстві,

(Закінчення на с.2)
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Полтавський інститут еко-
номіки і права вищого на-
вчального закладу «Від-
критий міжнародний уні-
верситет розвитку люди-
ни «Україна».

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
5.05.2016 р.
№ 3

Зі святом вас, дорогі
друзі-студенти!

першим готове боротися
проти неправди й неспра-
ведливості. Саме студен-
тство кожного разу вибо-
рює право на власну дум-
ку. І хоча не завжди буває
легко та просто її відстоя-
ти, побороти стереотип
«байдужості», студенти
завжди готові тримати в
руках той стрижень суспі-
льства, який найважче
зламати. Доказом такої
студентської сили колись
і стало проголошення ли-
стопадового дня Міжна-
родним днем студента.

17 листопада - це день
тижня, коли студенти мо-
жуть трішки «побешкету-
вати», повеселитися, на-
віть іноді прогуляти пари,
але, зазвичай, у перед-
день такого довгоочікува-
ного свята всі лекції чи се-
мінари відміняють. При-
наймні, цього завжди че-
кають студенти. А згодом
організовують урочисто-
сті, концерти, дискотеки -
одне слово - гуляють до
ранку. Саме такий святко-
вий настрій у середу вве-
чері переповнював роз-

важальний Rеstо Сlub Рo-
dium. Святковий концерт,
вручення нагород, диско-
тека - це все для Його Ве-
личності СТУДЕНТА!

17 листопада до Міжна-
родного Дня студента в па-
лаці дозвілля «Листопад»
відбувся молодіжний про-
ект «Наша єдина студен-
тська родина». Проект ре-
алізовувався управлінням
у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадмініст-
рації спільно з КУ «Облас-
ний молодіжний центр»
облради. Захід відбувся за
участі студентів вищих на-
вчальних закладів міст По-
лтави та Кременчука.

На заході «Наша єдина
студентська родина» було
представлено творчі пре-
зентації вищих навчальних
закладів Полтавської об-
ласті під назвою «Народ-
жені вільними!».

Відбулося нагородження
студентів у номінаціях:
«Кращий студент-спорт-
смен Полтавщини» (з на-
шого навчального закладу
- це Махно Олександр,
який от-
р и м у є
с п е ц і -

альність «Фізична реабі-
літація»); «Кращий сту-
дент-науковець Полтав-
щини» (Ющенко Олексій,
студент спеціальності
«Соціальна робота»);
«Кращий студент-громад-
ський діяч Полтавщини»
(Дрюк Оксана, студентка
спеціальності «Право-
знавство»); «Кращий сту-
дент-творча особистість
Полтавщини» (Льотка Ан-
тон, студент спеціально-
сті «Правознавство»).

Глядачів зачарувала
концертна програма від
здобувачів вищої освіти
«Студентське життя ви-
рує!», виступи перемож-
ців телевізійного конкурсу
молодих виконавців су-
часної української пісні
«Квадрат успіху», «X-фа-
ктор». Також до уваги гля-
дачів було представлено
виступи груп підтримки.

Цей святовий День сту-
дентство провело так, що
буде про що згадувати ці-
лий рік, а то, можливо, й
усе життя!

Олексій ЮЩЕНКО,
студент спеціальності

«Соціальна робота».

(Закінчення.
Початок на с.1)
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Всі ми пам’ятаємо ще з шкільних
років знамените Шевченкове:

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос - більш нічого.
А серце б’ється - ожива,
Як їх почує!..

Мова - одне з багатьох див, ство-
рених людством. Вона віддзерка-
лює душу народу, його історію.

Людина має завжди пам’ятати,
звідки вона родом, де її коріння,
знати історію свого народу, його
мову. Знання мови народу, серед
якого ти живеш, - ознака культур-
ної, освіченої людини, знання рі-
дної мови - священний обов’язок
кожного.

Українська мова ніжна і мелодій-
на, милозвучна і лагідна, добра і по-
етична - такою постає наша рідна ук-
раїнська мова на фоні тисяч мов
світу.

Із самого малечку в словах рідної
мови людина відкриває для себе ве-
ликий і чарівний світ життя. З колис-
кової пісні пізнає дитина красу мови.
Від материнської колискової, від ще-
дрівки, від рушників вишитих, від
традицій і звичаїв бере свій витік лю-
бов до рідної мови.

Учитися гарній, спокійній, інтелі-
гентній мові треба довго й уважно
прислухаючись, запам’ятовуючи, по-
мічаючи, читаючи і вивчаючи. Наша

мова - найважливіша частина не
лише нашої поведінки, а й нашої
особистості, нашої душі, розуму.

Сьогодні, коли в суспільно-по-
літичному житті йде переоцінка мо-
ральних, естетичних цінностей від-
роджується національна самосві-
домість народу, знання рідної мови
набуває особливого значення.

Рідною мовою потрібно розмов-
ляти правильно і красиво. Треба
завжди пам’ятати, що рідна мова -
то неоціненне духовне народне ба-
гатство, яке передається від поко-
ління до покоління і несе в собі на-
родну мудрість, славу, культуру і
традиції.

Саме з цих міркувань у перед-
день української писемності й мови
8 листопада в Полтавському інсти-
туті економіки і права серед здобу-
вачів, студентів та викладачів від-
бувся мовленнєвий марафон «Го-
воримо українською».

У бібліотеці закладу з нагоди свя-
та почала діяти виставка підручни-
ків та навчальних посібників із ук-
раїнської мови.

9 листопада студентство разом із
викладачами долучилося до напи-
сання радіодиктанту національної
єдності, проявивши солідарність із
усіма, хто любить і шанує рідне
слово, хто хоче, щоб українці гово-
рили українською мовою і зберег-
ли її для нащадків. Диктанти наді-
слані до Першого каналу Українсь-
кого радіо.

Розчулила до сліз усіх «Молитва
до мови» (за авторством Катерини
Мотрич) у виконанні студентства та
викладачів інституту...

Мово, ти тримаєш наш народ
на Олімпі волелюбності
До Дня української писемності і мови

Мово!  Пресвятая
Богородице мого на-
роду!

З чорнозему, з лю-
бистку-м’яти, рясту
євшан-зілля, з роси, з
дніпровської води, від
зорі і місяця народже-
на! Мово! Мудра Бе-
регине, що не давала
погаснути земному
вогнищу роду нашого
і тримала народ на
небесному Олімпі во-
лелюбності, слави і
гордого духу.

Юлія КОВАЛЬКО,
голова

студентської ради.
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У залі дитячої творчості
ім. Саші Путрі Полтавсь-
кого художнього музею
(галерея мистецтв) ім. М.
Ярошенка відбулася пре-
зентація виставки твор-
чих робіт учасників дитя-
чо-юнацького конкурсу
образотворчого мистецт-
ва «Я-Україна!»

Засновником конкурсу
виступила ГО «Фонд захи-
сту і підтримки таланови-
тих дітей» ім. А. Кукоби.
Мета конкурсу - це за до-
помогою малюнків побачи-
ти сучасну Україну очима
дітей, юнацтва та молоді.

«Я - Україна!»
Виставка творчих робіт учасників дитячо-юнацького
конкурсу образотворчого мистецтва «Я - Україна!»,
серед яких представлені й роботи наших студентів

У конкурсі взяли участь
вікові категорії дітей від 3
до 18 років міста Полтави
та Полтавської області.
Серед великої кількості
учасників - і студенти Пол-
тавського інституту еконо-
міки і права та Полтавсь-
кого коледжу Університету
«Україна». Зокрема, Гер-
гель Ліза, Рябокінь Антон -
студенти 1 курсу спеціаль-
ності «Правознавство»,
Іванов Антон - студент 2
курсу спеціальності «Філо-
логія».

Переможців і лауреатів
конкурсу в чотирьох віко-

вих категоріях визначило
компетентне журі.

Серед 100 робіт, які уві-
йшли до фіналу (перемо-
жці та лауреати) є і художні

роботи наших трьох сту-
дентів. Ми їх щиро вітає-
мо з перемогою!

Наш студкор.

Студенти та викладачі економічного факультету По-
лтавського інституту економіки і права відвідали пре-
красний творчий захід, на якому була представлена

Вишивана моя Україна! вишивана карта України. Ця карта переїжджала з об-
ласті до області нашої Квіткової Батьківщини, і кожна
область залишала свої етнічні символи та візерунки
на карті у вигляді вишивки!

Неймовірна краса! Україна - найкраща!

УРОЧИСТЕ НАГОРОДЖЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ СТУДЕНТСЬКОЇ

ОЛІМПІАДИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Протягом жовтня - лис-

топада нинішнього року
кафедрою перекладу та
іноземних мов проводи-
лася філологічна олімпіа-
да з англійської та німець-
кої мов для студентів усіх
спеціальностей.

У цьогорічній олімпіаді
брало участь 45 студен-
тів, 6 із них одержали пе-

ремогу. Крім студентів Ін-
ституту економіки і права,
перший етап олімпіади з
німецької мови пройшли
студенти 2 курсу Полтавсь-
кого коледжу і показали
гарні результати.

28 листопада відбулося
нагородження переможців
студентської олімпіади з
іноземної мови. Нагород-

ження проводили викладачі
кафедри перекладу та іно-
земних мов Рябокінь Ната-
лія Олександрівна та Кри-
венко Наталія Володимирів-
на.

Грамоти та подарунки от-
римали: за I місце з німець-
кої мови (бакалаври) - Наза-
ренко Аліна; за II місце -
Слуцька Світлана; за III мі-
сце - Селезень Ігор. За І мі-
сце з англійської мови (бака-
лаври) - Назаренко Аліна; за
II місце - Запара Сергій; за III
місце - Голуб Анатолій.

За I місце з німецької
мови (магістри) - Белиба
Ярослав;  за II місце - Ша-
хова Валерія; за III місце
- Крайник Карина.

Щиро вітаємо наших
студентів та їхніх настав-
ників зі здобутими пере-
могами! Зичимо нових
звершень задля слави і
процвітання нашого на-
вчального закладу - Пол-
тавського інституту еконо-
міки і права!

Наш студкор.
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22 листопада 2016 року в
приміщенні нашого інституту
відбувся круглий стіл на тему
«Заходи запобігання право-
порушенням неповнолітніх».

На цей захід запросили
вчителів та учнів старших
класів полтавських шкіл,

представників Національної
поліції міста Полтави. Робо-
ту круглого столу вступним
словом відкрила директор
Інституту економіки і права
Університету «Україна» Надія
Семенівна Мякушко.

Основні віхи проблеми оз-
начила Віра Сергіївна Яко-
венко - старший викладач на-
шого вузу, регіональний коор-
динатор зі зв’язків із грома-
дськістю Уповноваженого
ВРУ з прав людини в Полтав-
ській області. Вона говорила-
ла про основні причини про-
типравних вчинків неповно-
літніх, актуальні проблеми
молоді та шляхи їх вирішен-

ня у сучасних непростих умо-
вах.

Зі своїми доповідями ви-
ступили учні 10-ї та 26-ї шкіл,
які підготували цікаву інфор-
мацію щодо даної тематики.

Також ми поспілкувалися з
представниками поліції, які
розповіли нам багато цікаво-
го.

Круглий стіл було проведе-
но у формі діалогу між ора-
тором та гостями заходу. Шко-
лярі з захопленням задавали
багато запитань як виклада-
чеві, так і представникам пра-
воохоронних органів. Дружня
атмосфера так усіх захопила,
ми так багато спілкувались,
що навіть не слідкували за
часом. По завершенні бесіди
ми подивились мультфільми,
які яскраво розкрили тему
круглого столу та навчили
дітей правильній поведінці на
вулиці.

Наш студкор.

«ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ
ПРАВОПОРУШЕННЯМ

НЕПОВНОЛІТНІХ»
Засідання круглого столу на таку тему
днями відбулося в нашому інституті

У сучасних умовах особливого
значення набуває проблема право-
освітньої роботи не тільки серед на-
селення взагалі, а й дітей та учнів-
ської молоді зокрема. Тому надваж-
ливим є вирішення завдань, які за-
безпечили б послідовне входжен-
ня у правове поле держави непов-
нолітніх громадян. Поняттям «пра-
вовиховна діяльність» охоплюють-
ся заходи, акцент у яких робиться
не тільки на освітній, а й на суто ви-
ховній меті - на використанні пра-
вових знань для моделювання ба-
жаної для держави схеми поведін-

ки дітей та учнівської молоді, фор-
муванні в них уявлення про право як
універсальний регулятор суспільних
відносин, інформуванні їх про осно-
вні права та обов’язки. Здійснення
таких заходів можливе як для стар-
ших, так і для  учнів молодших кла-
сів, які ще не вивчають основи пра-
вознавства.

Згідно концепції виховної роботи
Полтавського інституту економіки і
права та в рамках підготовки до від-
значення Дня захисту прав людини,
кафедрою правознавства інституту
було організовано проведення круг-

лих столів на теми «Я і поліція»
(16.11.16 р.) та «Права дитини в Ук-
раїні» (23.11.16 р.) для учнів загаль-
ноосвітньої школи № 26 І-ІІІ рівнів,
метою яких є правове виховання та
сприяння формуванню розвиненої,
освіченої, соціально активної осо-
бистості, яка усвідомлюватиме
свою відповідальність за долю Ук-
раїниа,  здатної до саморозвитку і
самовдосконалення на користь
держави.

В ході роботи круглих столів було
проведено правові лекторії за від-
повідними тематиками та заслухані
доповіді, підготовлені учнями.

Наш студкор.

ПРОВЕДЕННЯ КРУГЛИХ СТОЛІВ
СТАЛО ХОРОШОЮ ТРАДИЦІЄЮ В НАШОМУ ІНСТИТУТІ
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14 листопада у вистав-
ковій залі міського Будинку
культури відбувся X ювілей-
ний благодійний студентсь-
кий бал «Допомогти так лег-
ко». Традиційно бал прохо-
див під патронатом Полтав-
ського міського голови Олек-
сандра Мамая. Прийти на
допомогу, не бути осторонь
чу-жої біди - ось головна
мета заходу. Цього року не-
байдужа молодь міста зби-
рала кошти на лікування сту-
дента 5 курсу ВДНЗУ «Украї-
нська медична стоматологі-
чна академія» Ростислава
Омельяненка. У хлопця ду-
же тяжкий діагноз.

У благодійному вечорі взя-
ли участь і студенти Пол-

«ДОПОМОГТИ ТАК ЛЕГКО»
тавського інституту економіки
і права та коледжу універси-
тету Україна. Кожен, хто при-
йшов на бал, мав можливість
долучитися до збору коштів,
аби допомогти Ростиславу
побороти хворобу. За допо-

могою благодійних внесків,
скриньок для збору коштів та
благодійного аукціону від
партнерів заходу, спільними
зусиллями небайдужі студен-
ти Полтави зібрали 22 081
грн.

На учасників дійства чека-
ла чудова програма.  Для мо-

лоді грав камерний оркестр
Полтавського музичного
училища імені М.В. Лисен-
ка, виступали кращі хорео-
графічні колективи, сольні
виконавці. Не обійшлося і
без майстер-класів із тан-
ців.

Крім того, в залі працю-
вали кілька тематичних
майданчиків: «Дерево пе-
редбачень» - із передба-
ченнями на вечір, а якщо
пощастить - із подарунком;
тематичні фотозони з фо-
тографіями та обладнан-

ням для кінозйомок; ростові
ляльки (герої з відомих фі-
льмів); «Кіно-кафе» та ост-
рівок кави від «Львівської ка-
в’ярні» (з кожної чашки 1 грн.
опускалася в скриньку допо-
моги).

Уже 10 років поспіль напе-
редодні Міжнародного Дня
студента управління у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Полта-
вської міської ради спільно
зі Студентською радою м.
Полтави організовують для
студентської молоді цей за-
хід. Усього за 10 років про-
ведення балу студентською
молоддю зібрано благодій-
них коштів на суму 182 057
грн.

Не будьте байдужими до
чужого горя! Адже допомог-
ти так легко!

Наш студкор.

МАСШТАБНИЙ ЗАХІД
ДО ДНЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ

Із нагоди Міжнародного
дня людей із інвалідністю
у Полтавському художнь-
ому музеї ім. М. Ярошен-
ка (Галерея мистецтв)
пройшли публічні слухан-
ня «Адаптація осіб із інва-
лідністю до умов інтегро-
ваного середовища в Ук-
раїні». Організатори пуб-
лічних слухань - викладачі
і студенти Полтавського ін
ституту економіки і права
Університету «Україна»,
представники Департа-
менту праці та соціально-
го захисту населення, Де-
партаменту освіти і науки
Полтавської обласної
державної адміністрації,
Українського об’єднання

патріотів - УкрОП.
Під час заходу виступа-

ли люди з особливими по-
требами, а також ті, хто на-
вчає та опікується ними,
знає проблеми адаптації в
українських реаліях. Діли-
лись досягненнями, які вже
є у цих питаннях.

На присутніх чекали ці-
каві виступи та презентації
від Твердохліб Ірини - регі-
онального представника
Національної асамблеї
інвалідів; Московець На-
талії Олексіївни - методис-
та по роботі з нечуючими
ПТУ №23 імені Бірюзова,
викладача української же-
стової мови, віце-прези-
дента «Спілки перекла-
дачів ЖМ України»; Лисен-
ко Людмили Ігорів-
ни - директора мі-
ського центру соці-
альної реабіліта-
ції дітей-інвалідів;
Бойко Галини Ми-
колаївни - завідую-
чої кафедрою фі-
зичної реабілітації
та фізичного вихо-
вання, доктора пе-
дагогічних наук,
професора, Зас-
луженого тренера
України; Яковенко
Віри Сергіївни - ре-
гіонального коор-

динатора зі зв’язків із гро-
мадськістю Уповноважено-
го ВРУ з прав людини в По-
лтавській області; Алієва
Олександра Сергійовича -
головного спеціаліста дер-
жа-вної служби України у
справах ветеранів війни та
учасників АТО сектору По-
лтавської області; Бабець
Марини Леонідівни - голо-
ви правління Полтавсько-
го обласного осередку ВГО
людей із інвалідністю по
зору Генерації «Успішна
дія» та ін.

На захід завітав Тєрєхов
Євген Едуардович - «Тита-
новий Джексон» - волонтер
у Фонді оборони країни,
який займається достав-
кою допомоги бійцям у
зону АТО, нагороджений
орденом «За мужність» III
ступеня; він поділився з
присутніми власним досві-

дом по роботі з учасника-
ми АТО та з людьми з
інвалідністю.

Окрім цікавих історій та
виступів, на присутніх че-
кав невеликий концерт -
пісня жестовою мовою
«Квітка душа» від Дени-
сенко Каріни - студентки
спецгрупи ПІЕП, та
сольна пісня під гітару
«Прикордоннику, загибло-
му в зоні АТО» у виконанні
Бистрицького Станіслава
- члена Полтавського об-
ласного осередку ВГО
людей із інвалідністю по
зору «Генерація успішних
дій».

Дякуємо всім, хто
приєд-нався до заходу,
який не залишив байду-
жими всіх присутніх.

Наш студкор.
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Четверте засідання Мов-
ного клубу з американсь-
кою волонтеркою Ізабел-
лою для любителів англі-
йської мови та поцінову-
вачів української й амери-
канської культур відбуло-
ся 30 листопада в Лінг-
вістичному центрі Інститу-
ту економіки і права.

Студенти нашого інсти-
туту спілкувалися з гос-
тею з Америки англійсь-
кою мовою.

Темою обговорення на
цьому засіданні клубу
було кіномистецтво украї-
нське та американське.
Розпочали з історії украї-
нського кіномистецтва.

Розвиток українського
кіно фактично розпочався
ще в 1893 році, коли інже-
нер Йосип Тимченко, за
два роки до братів Люм’-
єр, розробив апарат «кі-
нескоп», придатний для
кінознімання та кінопро-
екції.

70 років своєї історії ук-
раїнське кіно було части-
ною радянського. У ці ча-
си, попри політику націо-
налізації, централізова-
ного держуправління та
цензури кінематографу,
українське кіно пережило
кілька хвиль свого найбі-
льшого розквіту в 1920-х
та 1960-х роках.

Українські режисери-но-
ватори Олександр Дов-

женко, Іван Кавалерідзе,
Микола Шпиковський, Ар-
нольд Кордюм, Петро Чар-
динін, Георгій Тасін, Марк
Донськой, Леонід Луков,
Сергій Параджанов, Юрій
Іллєнко, Леонід Осика, Ми-
кола Мащенко, Леонід Би-
ков, Кіра Муратова, Фелікс
Соболєв здобули українсь-
кому кіно світову славу.

У США кіно було винят-
ково образотворчим (візу-
альним) мистецтвом аж до
кінця 1920-х, але ці прогре-

сивні німі фільми посідали
значне місце у тогочасній
культурі. На початку 20-го
століття у фільмах почала
розроблятися оповідна
структура. Окремі сцени
почали об’єднуватися за-
для зв’язної розповіді. Щоб
не тримати аудиторію в ти-
ші, власники кінотеатрів
наймали піаністів, орган чи
цілий оркестр, щоб грати
музику відповідно до на-
строю фільму у кожен кон-
кретний момент. На почат-
ку 1920-х більшість фільмів
виходили з уже підготовле-
ним списком музичних ком-
позицій.

У 1950-х, 1960-х і 1970-х
відбувались певні зміни у

виробництві та стилі фі-
льмів. Новий Голівуд,
французька Нова хвиля,
розвиток кіноосвіти та не-
залежних кіновиробників
- усе це найбільш сфор-
мувало кінопроцес другої
половини 20-го століття.
У 1990-х роках почали
впроваджуватись циф-
рові технології, і в 21-му
столітті вони вже стали
нормою.

Кіно існує більше сто-
ліття, проте це недовго,
якщо порівнювати з інши-
ми видами мистецтва,
такими, як скульптура чи
живопис. Більшість ві-
рять, що кіно стане дов-
готривалою формою ми-
стецтва, оскільки кінокар-
тини апелюють до різних
людських почуттів.

Після цікавої інформа-
ції про історію виникнен-
ня та розвиток кіномис-
тецтва в Україні та США,
студенти англійською мо-
вою поділилися своїми
захопленнями щодо жан-
рів фільмів та розповіли
про улюблені фільми.

На попередніх засідан-
нях Мовного клубу йшло-
ся про вибори, гендерну
рівність, музику тощо.

Наступне засідання
Мовного клубу в Лінгві-
стичному центрі заплано-
ване на середу 7 грудня
о 14:00. На нього запро-
шуються всі любителі ан-
глійської мови та поціно-
вувачі української й аме-
риканської культур.

Наш студкор.

ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ
МОВНОГО КЛУБУ

З ВОЛОНТЕРКОЮ ІЗАБЕЛЛОЮ

Викладачі Полтавського інституту економіки і права Ря-
бокінь Н.О. та Кісс С.В. 18 листопада 2016 р. відвідали
Інформаційний семінар із міжнародної кредитної мобіль-
ності Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у сфері
вищої освіти.

Під час Інформаційної сесії для вищих навчальних за-
кладів було представлено інформацію щодо напряму КА1
Програми ЕРАЗМУС+: навчальна (академічна) мобільність
у сфері вищої освіти; правила участі українських вищих
навчальних закладів у конкурсах Програми ЕРАЗМУС+ із
кредитної мобільності; рекомендації з підготовки проектних
заявок; пріоритети співпраці європейських університетів із
українськими ВНЗ у різних країнах. Близько 120 учасників

ЕRАSМUS+
- ІНДИВІДУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ,

ВИПУСКНИКІВ,  ВИКЛАДАЧІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ознайомились із відкритими конкурсами, з правилами по-
дання заявок і досвідом участі українських університетів у
проектах Міжнародної кредитної мобільності.

Навчальна (академічна) мобільність за Програмою Ераз-
мус+ має на меті сприяти міжнародній мобільності студентів,
викладачів та працівників вищих навчальних закладів. Роль
вищих навчальних закладів у цьому процесі - організувати
такі індивідуальні можливості, взявши участь у конкурсах
Програми Еразмус+ за напрямом КА1: навчальна (академ-
ічна) мобільність.

Участь у таких конкурсах дає можливість вищим навчаль-
ним закладам удосконалити навички управління міжнарод-
ними проектами, покращити свій організаційний потенціал,
відкрити нові горизонти для інтернаціоналізації вищої ос-
віти як на організаційному, так і на індивідуальному рівнях
для свого навчального закладу та своїх студентів, викла-
дачів і працівників задля подальшої участі в майбутніх
міжнародних проектах з партнерами з усього світу.

стор. 7
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СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО АБІТУРІЄНТА

- учасникам Ато та їх дітям


