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ВЕЛЕТ ВСЕЛЕНСЬКОГО ЗЛЕТУ
Відзначення 200-ліття від дня народження

Тараса Шевченка
в Полтавському інституті економіки і права

9 березня Україна перегортає
нову сторінку в історії святку-
вання ювілею Великого Кобза-
ря і ставить питання, чи чуємо
ми його голос через століття?

Так, чуємо!..
Шевченко є для нас і Батьком

Тарасом, і натхненним голосом
цілого народу, і Пророком, і на-
ціональною святинею. І.Я. Фра-
нко говорив про Т.Г. Шевченка:
«Він був сином мужика і став во-
лодарем у Царстві духа. Він був

Урочисте свято
«Прямолиць -  до Кобзаря»

кріпаком і став велетнем у Цар-
стві людської культури». Так, Та-
рас Шевченко, як явище, велике
й вічне - невичерпний, нескінчен-
ний. Волею історії він ототожне-
ний із Україною. І разом із нею
вбирає в себе болі та думи, стає
до нових скрижалей долі, до де-
ржавних справ. Він розвиває-
ться в нашому часі, в історії. Ми
на вічному шляху до Шевченка.

Сьогодні в хаті кожного україн-

ця на книжковій полиці стоїть
«Кобзар», у шкільних класах у
рушниках квітнуть портрети Ше-
вченка, слово Тарасове світить і
малому, і дорослому. Його слово
не забуте, воно лунає в Україні.

Студенти першого курсу ка-
федри фізичної реабілітації Пол-
тавського інституту економіки і
права разом із Полтавською об-
ласною бібліотекою для дітей ім.
Панаса Мирного провели урочи-
сте свято на честь 200-річчя з дня

народження Т.Г. Шевченка «Пря-
молиць - до Кобзаря».

Почалося свято урочистим ма-
рафоном «Ми не забули тебе,
Тарасе», в якому учні 7 класу
ЗОШ № 27 читали вірші «Сон»,
«Холодний яр», «Розрита моги-
ла», «Минають дні, минають
ночі», «Заповіт» та ін., які обпіка-
ли душі присутніх словесним вог-

нем Шевченка. Кожна поезія
світилася великою мудрістю
безсмертного генія, де він із гли-
бини минулого слав свої непо-
хитні заповіти синам рідної зе-
млі, закликав до волі, до свобо-
ди, де кожен рядок ототожню-
вався з рідною Україною, її на-
родом. Поетичні рядки змінюва-
лися мелодіями пісень на сло-
ва Тараса Григоровича: «Реве та
стогне Дніпр широкий», «Садок
вишневий коло хати»...

З великим інтересом учасни-
ки свята подивилися сцену з
драми Т.Г. Шевченка «Назар
Стодоля» у виконанні студентів.

Барвисте українське вбрання

учасників дійства, відповідний
інтер’єр бібліотечної зали: руш-
ники, посуд, книжкова виставка
творів Великого Кобзаря. І на
завершення - дегустація улюб-
лених страв Тараса Григорови-
ча: борщ із сушеними карася-
ми, пшоняна каша на раковій
юшці, вареники з капустою, пи-
роги з вишнями, квас. Все це
робило свято урочистим, підне-
сеним і зворушливим.

І все промовляло: минають
роки, спливають віки, а Великий
Шевченко залишатиметься у
пам’яті нащадків, бо є і буде Ук-
раїна, і народ український, який
пам’ятає:

«Свою Україну любіть.
Любіть її. Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї господа моліть».
...Молодь свято виконує запо-

віти Великого Кобзаря.

Л.Д. БОЙЧЕНКО,
викладач кафедри

фізичної реабілітації



ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 2 14 березня 2014 р.

СТУДЕНТСЬКИЙ
ВІСНИК

Полтавського
інституту

економіки і права
вищого

навчального закладу
«Відкритий

міжнародний
університет

розвитку людини
«Україна»

Голова
редакційної ради

Н.С. МЯКУШКО

Редакційна
рада:

Т.В. ГУБАРЬ
Іван ДУДКА

Даша ПРОЦАН
Н.О.РЯБОКІНЬ
В.В. ЧЕРКАС

Р.І. ШАРАВАРА

Шеф-редактор
Н.О. РЯБОКІНЬ

Редактор
Іван ДУДКА

Редактор-консультант
В.І. МАРТУСЬ

Засновник і видавець:
Полтавський інститут еконо-
міки і права вищого навчаль-
ного закладу «Відкритий
міжнародний університет
розвитку людини «Україна».

Газета виходить щоміся-
ця. Розповсюджується без-
коштовно

За достовірність фактів,
викладених у публікаціях
газети, відповідальність,
згідно з законодавством,
несуть їх автори.

Підписано до друку
13.03.2014 р.
Зам.№ 06.

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 2

Ó öþ ÷óäîâó âåñíÿíó ïîðó ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ
â³äçíà÷àþòü íàø³ âèêëàäà÷³ ³ íàñòàâíèêè:

Ãàëèíà Ìèêîëà¿âíà ÁÎÉÊÎ,
Ëþäìèëà Äìèòð³âíà ÁÎÉ×ÅÍÊÎ,
Ëàðèñà ²âàí³âíà ÑÊÎÌÀÐÎÂÑÜÊÀ,
Òàìàðà Â³êòîð³âíà ÑÀÕÍÎ,
Ñâ³òëàíà Àíàòîë³¿âíà ÒÎÂÑÒÀ,
Íàä³ÿ Àíàòîë³¿âíà ÒÐÅÃÓÁ,

                  Îëåêñ³é Ãðèãîðîâè÷ ØÓÌÅÉÊÎ.
Ñòóäåíòñüêà ðàäà, âåñü çàãàë ³íñòèòóòó, ðåäàêö³ÿ «Ñòóäåíòñüêîãî

â³ñíèêà» òåïëî ïîçäîðîâëÿþòü Âàñ, øàíîâí³ ³ìåíèííèêè, à òàêîæ óñ³õ
³ìåíèííèê³â - ÷èòà÷³â «Ñòóäåíòñüêîãî â³ñíèêà», ç Äíåì íàðîäæåííÿ ³
ùèðî áàæàþòü Âàì óñüîãî íàéêðàùîãî - ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, óñï³õ³â ó ðîáîò³!

Ï Î Ç Ä Î Ð Î Â Ë Å Í Í ß
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß



ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 2 28 листопада 2013 р. ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 3 14 березня 2014 р.

ВЕЛЕТ ВСЕЛЕНСЬКОГО ЗЛЕТУ
Відзначення 200-ліття від дня народження

Тараса Шевченка
в Полтавському інституті економіки і права

Цього разу, напере-
додні 200-літнього ювілею
генія України, відбувся
третій «круглий стіл», при-
свячений Тарасу Григоро-
вичу,  «Шевченківські ве-
чори»’.

«Він поет усього людст-

Третій круглий стіл на тему:
«Шевченківські вечори»

ва, - так сказала про Тара-
са Шевченка відома англ-
ійська політична діячка
Полін Бентлі. - Тарас Шев-

ченко виходить за межі
однієї країни. Його заклик
до братерства й любові, до
правди й справедливості, а
над усе - до волі, має все-
світнє значення!»

Лариса Іванівна Скома-
ровська почала «круглий
стіл» повідомленням про
історію перебування Тара-

са Григоровича на Пол-
тавщині. Після виступу
вона передала слово
Процан Дарині, студентці
4-го курсу спеціальності
«Переклад»,  яка нагада-
ла біо-графію Т.Г. Шевчен-
ка. На урочистому заході
були присутні не лише
студенти та викладачі
Полтавського інституту
економіки і права та ко-
леджу, а також студенти
Полтавської державної
аграрної академії.

Присутні переглянули
чудову презентацію з ми-
стецького образотворчого
доробку Кобзаря, яку під-
готував студент 1-го кур-
су спеціальності «Право-
знавство» Браславський
Вячеслав.

Після презентації, всіх
розповідей і обговорень,
учасники круглого столу
перейшли до читань вір-
шів Тараса Шевченка...

Іван ДУДКА,
наш студкор.

П’ятого березня у нашому навчальному закладі
відбулось урочисте вручення дипломів випуск-
никам-спеціалістам та магістрам спеціальностей
«Переклад», «Фізична реабілітація», «Соціаль-
на робота» та «Правознавство». У цей день дип-
ломи отримали 35 магістрів та 29 спеціалістів.

Слова привітань і побажання світлого майбут-
нього та професійного зростання дипломантам
висловила директор Надія Семенівна Мякушко
та декани факультетів.

УРОЧИСТЕ ВРУЧЕННЯ
ДИПЛОМІВ
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СТОРІНКА МАЙБУТНЬОГО АБІТУРІЄНТА

Особи, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робіт-
ника за відповідним напрямом можуть вступати та здобувати освіту за рівнем
молодшого спеціаліста за результатами фахових вступних випробувань (без
ЗНО), відповідно до «Правил прийому вступників до Відкритого міжнародно-
го університету розвитку людини «Україна» у 2014 р.».

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор.5 14 березня 2014 р.
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Під час зимових канікул
студенти нашого інституту
побували в гстях у своїх по-
братимів - у студентів Чер-
нівців.

Наша подорож тривала
протягом 6 днів.

Найважчим етапом на по-
чатку подорожі був переїзд,
тому що він тривав 16 годин.
Але ми як оптимісти поста-
вилися до цього весело,
тому дорога була швидкою і
повною пригод.

Більше всього ми були
здивовані, коли, сівши в ав-
тобус, люди з Західної Украї-
ни почали пригощати нас
різною їжею, люб’язно роз-
мовляти з нами і розпитува-
ти, куди ми їдемо. У цікавій
розмові подорож промайну-
ла дуже швидко і цікаво.

Наступного дня вранці нас
зустріли студенти, в яких ми
проживали протягом 5 днів.

Розселившись, ми тріше-
чки відпочили і пішли гуля-
ти по місту, кожен зі своїм
студентом. Дещо іншою, ніж
у нас, виявилася культура і
звички тамтешніх людей.

Першим етапом для нас
була екскурсія по місту Сто-
роженецьк, у якому ми про-
живали. Ми відвідали ви-

значні місця цього чарівного
міста: музей, старий парк,
його чудові алеї. У перший
день ми не відчували ніг, але
настрій був кращим, ніж зви-
чайно.

На другий день ми відвіда-
ли Сторожинецький лісовий
коледж. Він виявився вели-
чезним, ми гуляли по ньому
близько 2-х годин і побачили
багато цікавого. Увечері ми
відвідали розважальний за-
клад міста Сторожинецьк,
тамтешня молодь виявилася
веселою і гостинною.

На Різдвяну вечерю, перед
тим, як приймати їжу, ми ра-
зом помолилися. На столі
було 12 страв, враховуючи
сіль, під скатертиною лежали
сіно та гроші. О 22 годині ми
почали ворожити (для не-
одружених дівчат), це було
досить цікаве, пізнавальне й
магічне дійство.

Наступного дня ми гуляли
в місті і спілкувалися з друзя-
ми студентів, у яких жили.
Пізніше нас чекала екскурсія
Чернівцями, вулицею Ольги
Кобилянської та Старим мі-
стом. Також ми відвідали Чер-
нівецький Університет.  На ви-
гляд він, як замок, усередині
майже все збереглося з

давніх часів, лише люстри та
деякі двері були відреставро-
вані.

Велике враження справила
на нас церква, яка знаходить-
ся в центрі міста.

Окрім цього, директор Сто-
рожинецького коледжу еконо-
міки і права ознайомив нас із
головним офісом їх управлі-
ння та показав приміщення
коледжу «Україна».

Я побачила й почула, як
красиво співають церковні хо-
ри, котрі ходять від помешка-
ння до помешкання, і як мо-
лодь уміє колядувати.

Наступного дня у кожному
селі відбувався захід, який на-
зивається «Розхід». Хлопці
всі наколядовані гроші витра-
чали на те, щоб зробити дис-
котеку і на одну з таких дис-
котек нас повезли. Багато

молоді танцювало під коло-
мийки, їхні швидкі танці - це
дійсно красиво і весело. Ди-
скотека продовжувалась до
5 годин ранку. І ми, втомлені
але задоволені, роз’їхалися
по квартирах.

Наступного ранку нам по-
трібно було їхати в гори, всім
було дуже важко прокинути-
ся, адже після таких веселих
танців по-іншому і бути не
могло.

Та все ж таки ми поїхали в
гори, дорога була довгою,
але красивою. Ми проїжджа-
ли багато сіл і ферму, де роз-
водять форель та іншу рибу.

Коли ми під’їжджали до
гір, нам розповіли про сер-
пантин, і що до перевалу
буде 12 поворотів. Ми були
здивовані тим, що коли пі-
діймались на вершину, див-
лячись із вікна машини, ми
бачили крутий яр. Також нам
розповіли про ведмедів і по-
передили, що не можна гуч-

НАШІ ПОБУВАЛИ В ГОСТЯХ У ЧЕРНІВЦЯХ,
А ТЕПЕР ЧЕКАЄМО ЧЕРНІВЧАН У ГОСТІ ДО НАС

но розмовляти. Ми зупиня-
лися біля багатьох струмків
і навіть без проблем пере-
тнули кордон Румунії. Доро-
гою назад ми заїжджали в
Екологічний Музей, у якому
проживають тварини.

А нанаступного ранку, на
жаль, ми вже мусили їхати
додому.

Коли нас проводжали на
автобус, усі ледь стримува-
ли сльози.

Поїздка вдалася на славу.
Наступного року ми також

плануємо поїхати в Черні-
вці.

А цього року з нетерпін-
ням чекаємо студентів зі
Сторожинця у гості до нас на
Полтавщину.

Даша ПРОЦАН,
студентка

спеціальності «Переклад»
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*

До Дня святого Валентина в
приміщенні Fashion-Club Po-
dium відбулося урочисте свято
- «Студенське весілля», на яко-
му були присутні директор Інсти-
туту економіки і права Надія Се-
менівна Мякушко та директор
коледжу Роман Іванович Шара-
вара, а також викладачі і співро-
бітники інституту та коледжу і,

«СТУДЕНТСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ»
ДО ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

звичайно ж, студенти та гості.
На вході до великої, красивої

зали стояли студенти,
які видавали гостям
сердечка з номерами:
хлопцям - синього ко-
льору, дівчатам - роже-
вого. Також на вході
стояла благодійна
скринька, в яку всі
охочі кидали гроші. По
закіченні заходу всі
зібрані кошти були пе-
рераховані у благодій-
ний фонд для дітей-
сиріт.

Урочистий вечір по-
чали ведучі Кензова
Альона і Барикіна Віо-
лета, студентки 1-го
курсу спеціальності
«Правознавство», з
розповіді про виник-
нення та особливості
відзначення в різних
країнах «Дня святого Валенти-
на».

Протягом  вечора нас пораду-
вали піснями про кохання Юлія
Христіченко, студентка 1-го кур-
су, та Світлана Олійник, студен-
тка 3-го курсу, потім свято пере-

йшло в конкурси і цікавий аук-
ціон, на якому розігрувалися ко-
рисні та смішні речі.

Найостаннішою й найголовні-
шою частиною свята було наше

«студентське весілля», де ба-
жаючі мали змогу «одружити-
ся».

Першими «одружувалися»
під популярну музику маршу
Мендельсона бажаючі пари, а
потім уже ті, номери, яких
співпали на їх сердечках. «Од-
ружували» наші пари Даша
Процан, студентка 4-го курсу,
Анна Коростельова, студентка
2-го курсу, та Інна Ростовська,
студентка 1-го курсу. Дівчата го-
ворили прекрасні слова під чу-
дову весільну музику і вручали
«свідоцтва про шлюб».

Для деяких присутніх на цьо-
му свято закінчилося, а для всіх
інших перейшло у танцюваль-
ний відпочинок у Fashion-Club
Podium.

Хочеться відзначити те, що
цією прекрасною можливістю
повеселитися і продуктивно
провести вільний час охоче ско-
ристалися як студенти, так і
викладачі.

Іван  ДУДКА,
наш студкор
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У нашому інституті  до
Дня захисника Вітчизни
провели турнір із інтелек-
туальної гри «Брейн-
ринг» серед команд «Фа-
ворит»  соціально-гумані-
тарного факультету та
«Енеїда» юридичного фа-

культету.
Перш, ніж розпочати гру,

всіх присутніх чудовою
піснею привітала Юлія
Христіченко, студентка
першого курсу спеціа-
льності «Правознавство».
Потім ведуча Дрюк Оксана,

познайомила присутніх із
командами та суддями: Ря-
бокінь Н.О. , Губарь Т.В. і
Шаповал С.М. та нагадала
правилами гри.

Сама гра була поділена
на три тури по 10 запитань:
перший тур на тему «Істо-
рія України», другий тур -
«Народна творчість на-
родів світу» та третій тур -
фінал на загальну тему.

Після 10 запитань пер-
шого та другого турів уча-
сники відпочивали, а ве-
дуча задавала запитання
до активних глядачів, які
за правильну відповідь
отримували приємні та
корисні подарунки-сувен-
іри.

Гра тривала близько
однієї години і була до-
сить напруженою. Після
закінчення запитань судді
порадилися і вирішили
задати ще два додатко-
вих запитання, на які
команда юридичного фа-
культету «Енеїда» дала
правильну відповідь і зав-
дяки цьому набрала бі-
льше балів та стала пе-
реможницею.

Обидві команди отри-
мали Грамоти за участь у
грі та цінні призи. Коман-
ди, викладачі, судді, вбо-
лівальники - усі були за-
доволенні цим прекрас-
ним заходом і виходили з
зали засідань із прекрас-
ним настроєм і приємни-
ми враженнями від поба-
ченого і почутого.

Іван ДУДКА,
наш студкор

БРЕЙН-РИНГ
МІЖ ФАКУЛЬТЕТАМИ

Здоров’я - найкращий
дар молодості. Але тільки
в цей період здоров’я дає-
ться даром. А далі його
треба заслужити: форму-
вати, зберігати, зміцнюва-
ти, не чекати захворюван-
ня.

Потрібні знання, бажан-
ня, воля, щоб бути здоро-
вим, та довгі роки вести
здоровий спосіб життя,
одним із складників якого
є правильне (раціональ-
не) харчування.

ПРАВИЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
- КЛЮЧ ДО КОМОРИ ЗДОРОВ’Я

«Круглий стіл» на таку тему провели
студенти 3 курсу заочної форми навчання
нашого інституту за напрямом підготовки

«Здоров’я людини» у 9 класі ЗОШ №10 м. Полтави

Цій проблемі слугував
круглий стіл на тему «Пра-
вильне харчування - ключ
від комори здоров’я», який
провели студенти 3 курсу
(заочна форма навчання)
за напрямом підготовки
«Здоров’я людини» у 9
класі ЗОШ №10 м. Полта-
ви (класний керівник Лукич
Ірина Сергіївна). Це було їх
практичне (бінарне) занят-
тя, згідно з навчальними
планами дисциплін «Осно-
ви здорового способу жит-

тя» та «Основи раціональ-
ного оздоровчого харчу-
вання».

Корисні питання розгля-
далися на засіданні кругло-
го столу.

Студенти розповіли уч-
ням про основні закони та
принципи раціонального
харчування, про помилки у
харчуванні, правила засті-
льного етикету, сервіруван-
ня столу, значення харчу-
вання для здоров’я люди-
ни.

Цікавою була рубрика
круглого столу «Чи вміємо
ми правильно їсти?». Учні
демонстрували своє умін-
ня їсти різноманітні продук-
ти харчування (апельсини,
печиво, яблука, цукерки,
макарони та ін.).

Студенти провели анке-
тування «Чи правильна
Ваша дієта?».

Закріпили уміння прове-
денням конкурсу між
командами на знання уч-
нями правил застільного
етикету.

Безумовно, перемога
була заслуженою і за-
гальною. Бо конструк-
тивні пояснення студентів
і зацікавленість учнів при-
несли гарні результати за
підсумками конкурсу.

Усі студенти, окрім пра-
ктичних навичок, отрима-
ли за участь у цьому бі-
нарному занятті високі
оцінки і почуття великого
задоволення, що з честю
виконали свою пряму
місію як майбутні фахівці
зі здоров’я людини.

А.С.  ОРІХІВСЬКА,
асистент кафедри

фізреабілітації.


