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У Полтавського
Інституту

економіки і права
Відкритого міжнарод-

ного університету
розвитку людини

«Україна»
нова адреса:

Увага!

проспект Першотравневий,
будинок 19/2,
м. Полтава.

(Закінчення на с.3)

БУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ
З ПОЛТАВСЬКИМ ІНСТИТУТОМ

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Інститут економіки і
права з’явився в Пол-
таві відносно недавно
(наприкінці 2013 року
він, як структурний
підрозділ Відкритого
міжнародного універ-
ситету розвитку лю-

дини «Україна», ра-
зом із базовим Уні-
верситетом відзна-
чив своє 15-річчя), а
вже став добре відо-
мим серед молоді,
насамперед, тим,
що проводить підго-
товку фахівців за су-
часними напрямами,
яких у переважній бі-
льшості немає або
не було до останньо-
го часу в жодному
вищому навчально-
му закладі регіону.

На прохання нашо-
го кореспондента,

про підготовку фахівців
із престижних і затре-
буваних спеціальнос-
тей розповідає дирек-
тор Інституту, кава-
лер ордена Княгині Оль-
ги ІІІ ступеня Надія Се-
менівна МЯКУШКО.

Кор.: - Шановна Надіє
Семенівно, Інститут,
який Ви очолюєте, є
ВУЗом недержавної фо-
рми власності. Чим, на
Вашу думку, відрізняє-
ться якість підготовки
фахівців із вищою осві-
тою у ВУЗах недержав-
ної форми власності від
підготовки їх у вищих
навчальних закладах
державної форми влас-
ності?

Н.С. Мякушко: - Вищі
навчальні заклади осві-
ти недержавної форми
власності від вищих на-
вчальних закладів осві-
ти державної форми
власності відрізняються
лише формою власно-
сті. І не більше того. Ад-
же і ті, й інші проходять
ліцензування й акреди-
тацію у Міністерстві ос-
віти і науки на абсолют-
но однакових умовах,
здійснюють підготовку

фахівців на одних і тих
же навчально-методич-
них засадах, однаково
регламентованих Міні-
стерством. Після закін-
чення курсу навчання
студентам видаються
дипломи державного
зразка, а починаючи з
2014 року -  наш Інсти-
тут видаватиме міжна-
родні дипломи. Отже,
рівень якості підготовки
фахівців залежить не
від форми власності
ВУЗу, а від можливос-
тей професорсько-ви-
кладацького складу і
матеріально-технічної
бази навчального за-
кладу.

Кор.: - Якою ж є ма-
теріально-технічна і
кадрова база Вашого
вишу? Факультети
орендують різні при-
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згідно з законодавством,
несуть їх автори.

Підписано до друку
03.02.2014 р.
Зам.№ 05.

ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÉ Â²ÑÍÈÊ стор. 24 лютого2014 р.

Ó öþ ÷óäîâó çèìîâó ïîðó ñâ³é Äåíü íàðîä-
æåííÿ â³äçíà÷àþòü íàø³ âèêëàäà÷³ ³ íàñòàâíèêè:

Îëåíà Âàëåð³¿âíà ÒÓÌÀÍÖÎÂÀ,
Ãàëèíà ªâãåí³âíà ÔÅÄÎÐÖÎÂÀ,
Àëëà Âîëîäèìèð³âíà ÃÅÒÀ,
Îëåíà Ëåîí³ä³âíà Á²ËÊÀ,
Âàëåð³é Îëåêñàíäðîâè÷ ÌßÊÓØÊÎ.

Ñòóäåíòñüêà ðàäà, âåñü çàãàë ³íñòèòóòó, ðåäàêö³ÿ «Ñòóäåí-
òñüêîãî â³ñíèêà» òåïëî ïîçäîðîâëÿþòü Âàñ, øàíîâí³ ³ìåíèííè-
êè, à òàêîæ óñ³õ ³ìåíèííèê³â - ÷èòà÷³â «Ñòóäåíòñüêîãî â³ñíè-
êà», ç Äíåì íàðîäæåííÿ ³ ùèðî áàæàþòü Âàì óñüîãî íàéêðà-
ùîãî - ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ, óñï³õ³â ó ðîáîò³!

Ï Î Ç Ä Î Ð Î Â Ë Å Í Í ß
Ç ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß
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міщення чи зібрані під
одним “дахом”? Чи є у
виші кадрові пробле-
ми? Скільки виклада-
чів, який рівень їхньо-
го професіоналізму?

Н.С. Мякушко: - Про
наші можливості судіть
самі. Навчально-вихо-
вний процес у вузі  зді-
йснюється на трьох
факультетах: соціаль-
но- гуман ітарному,
юридичному та еконо-
мічному. Навчально-
виховний процес в Ін-
ституті забезпечують 9
кафедр, 74 викладачі,
серед яких 6 профе-
сорів і докторів наук,
34 доценти, кандидати
наук. Працює Інститут
у власному приміще-
нні. Іногородніх студе-
нтів, за бажанням, за-
безпечуємо гуртожит-
ком.

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

Н.С. Мякушко: - Нія-
ких секретів. Усе пояс-
нюється тим, що в Ін-
ституті працює справ-
жня команда професі-
оналів, які досконало
знають і роблять свою
справу. Переконливим
свідченням цього є те,
що Інститут наш хоч і
молодий, а вже акре-
дитований за найви-
щим - четвертим - рів-
нем.

Переважна біль-
шість напрямів підго-
товки фахівців в Інсти-

туті мають, так би мови-
ти, ексклюзивний харак-
тер для нашого міста,
регіону. У м. Полтаві
наш ВНЗ першим почав
готувати дипломованих
фахівців із вищою осві-
тою за такими престиж-
ними і рідкісними в не-
далекому минулому на-
прямами, як «Соціальна
робота», «Переклад»,
«Фізична реабілітація»,
«Журналістика». Що-
правда, у підготовці жур-
налістів останні кілька
років була вимушена
“пауза”. Але з наступно-
го навчального року ми
плануємо обов’язково
продовжити підготовку
фахівців за цією пре-
стижною й авторитет-
ною спеціальністю, тим
більше, що інститут має
значні напрацювання у
цій справі, а наші випус-
кники-журналісти успіш-
но працюють у засобах
масової інформації регі-
ону й усієї України.

Нині Інститут надає
вищу освіту за напряма-
ми: «Правознавство»,
«Соціальна робота»,
«Здоров’я людини / фі-
зична реабілітація»,
«Філологія / переклад»,
«Фінанси і кредит»,
«Облік і аудит».

Кор.: - Шановна Надіє
Семенівно, зовсім не-
давно стало відомо, що
Інститут економіки і
права тісно взаємодіє з
коледжом. Хотілося б
про це дізнатися біль-
ше.

Н.С. Мякушко: - Ко-
ледж Університету «Ук-
раїна» створений у Пол-
таві 2012 року. Він зді-
йснює професійну підго-

товку за пеціальностя-
ми: «Правознавство»,
«Секретар керівника»,
«Соціальний праців-
ник». Особливістю його
є те, що коледж так са-
мо, як і інститут, є вищим
навчальним закладом;
він має перший рівень
акредитації. Полтавсь-
кий інститут економіки і
права і Полтавський ко-
ледж є одним із тери-
торіально відокремле-
них структурних підро-
зділів Університету «Ук-
раїна», вони мають  лі-
цензію Міносвіти і науки
України на надання
освітніх послуг АЕ
№285143 від 8.11.2013
р. За наказом президен-
ти Університету «Украї-
на» Петра Таланчука
Інститут та коледж об’-
єднано у навчально-на-
уковий комплекс, що
відповідає нормам п.5
ст.43 закону «Про осві-
ту». Така структура дає
змогу забезпечити пов-
ний спектр ступеневої
професійної освіти.

Інститут та коледж бе-
руть на навчання та за-
безпечують навчальний
процес людям із обме-
женими фізичними мож-
ливостями. Нині 29 із
них здобувають вищу та
професійну освіту за всі-
ма акредитованими в
інституті напрямами під-
готовки.

Кор.: - Прогресивною
ознакою сьогодення в
освіті є можливість
студентам одночасно
здобувати кілька про-
фесій. Як торкнулася
ця новація  Інституту
економіки і права.

Н.С. Мякушко: - Наші
студенти мають мож-
ливість здобувати одно-
часно дві професії: одну
за денною, другу - за за-
очною формою. При

цьому оплата за на-
вчання за другою спе-
ціальністю становить
30% повної вартості.
Зважаючи на те, що в
Інституті готують фахі-
вців перекладачів із ан-
глійської та німецької
мов, студенти-юристи,
економісти, соціальні
працівники можуть
водночас одержати
диплом державного
зразка з перекладу, що
значно підвищує мож-
ливість працевлашту-
вання, зокрема і за кор-
доном.

Для бажаючих по-
глиблено вивчати іно-
земні мови при кафе-
дрі іноземних мов та
перекладу діє лінгвіс-
тичний центр із вивчен-
ня англійської, німець-
кої, іспанської та італі-
йської мови.

А ще наші студенти-
юнаки мають можли-
вість без відриву від
навчання здобути вій-
ськове звання офіце-
ра.

Кор.: - І, насамкінець,
якою є оплата за ос-
вітні послуги Інсти-
туту економіки і пра-
ва?

Н.С. Мякушко: - Во-
на є однією з найниж-
чих у регіоні.

Кор.: - Спасибі, Надіє
Семенівно, за змістов-
ну розмову. З неї ви-
пливає єдиний пере-
конливий висновок: бу-
дувати своє майбутнє
з Полтавським інсти-
тутом економіки і
права - розумно і на-
дійно.

Н.С. Мякушко: - І
Вам спасибі за розмо-
ву.

Розмову провів
наш спеціальний

кореспондент

БУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ
З ПОЛТАВСЬКИМ ІНСТИТУТОМ

ЕКОНОМІКИ І ПРАВА
(Закінчення.

Початок на с.1)
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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.».
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У центральному регіоні Ук-
раїні, зокрема на Полтавщині,
за напрямом підготовки  «Со-
ціальна робота» підготовку
здійснює лише кафедра соці-
альної роботи Полтавського
інституту економіки і права.

Навчально-виховний про-
цес на кафедрі забезпечують
8 науково-педагогічних пра-
цівників на чолі з завідуючою
кафедрою Бацман Ольгою
Сергіївною.

Практична підготовка сту-

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Соціально-гуманітарний
факультет здійснює підготов-
ку фахівців за спеціальнос-
тями: «Соціальна робота»,
«Здоров’я людини / Фізична
реабілітація», «Філологія /
Переклад».

Декан факультету - Губарь
Тетяна Володимирівна.

До складу факультету вхо-
дять три випускаючі кафед-
ри: кафедра перекладу та
іноземних мов (завідуюча -
кандидат філологічних наук
Білка О.Л.), кафедра фізич-
ної реабілітації та фізичного
виховання (завідуюча - про-
фесор, доктор педагогічних
наук Бойко Г.М.), кафедра
соціальної роботи (завідую-
ча - Бацман О.С.).

На факультеті навчається
352 студенти, з них 127 сту-
дентів денної форми навчан-
ня та 225 - заочної. В тому
числі до складу студентів
факультету входить 23 осо-
би з функціональними обме-
женнями здоров’я, які навча-
ються разом зі своїми одно-
літками в інтегрованих гру-
пах - мікро-моделях соціаль-
ного середовища чи відпо-
відно до нозологій у спеці-
альних групах із застосуван-
ням інклюзивного навчання.

Враховуючи сучасні вимо-
ги до організації навчально-
виховного процесу у вищій
школі, викладачі кафедр, по-
ряд із традиційними метода-
ми навчання, широко вико-
ристовують інноваційні мето-
дики, спрямовані на активі-
зацію навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів,
більш ефективне формуван-
ня професійної компетенції
майбутніх фахівців.

На кафедрі фізичної реабі-
літації та фізичного вихован-
ня навчальний процес забез-
печує висококваліфікований
професорсько-викладацький
склад: 2 доктори наук, профе-
сори, 6 кандидатів наук, до-
центів, 5 старших викладачів
та асистентів. Очолює кафед-
ру доктор педагогічних наук,
професор, заслужений тре-
нер України, кавалер ордена
княгині Ольги ІІІ ст., неодно-
разовий стипендіат Президе-
нта України Бойко Галина
Миколаївна.

Підготовка фахівців здійс-
нюється на 6 навчальних та
виробничих базах. Зокрема,
кафедра фізичної реабілітації
та фізичного виховання спів-
працює з Міським центром

дентів проходить в установах
соціального захисту, соціаль-
ного забезпечення та соціаль-
ного обслуговування, соці-а-
льних службах, зокрема: По-
лтавському обласному де-
партаменті праці та соціаль-
ного захисту населення; уп-
равліннях праці та соціально-
го захисту населення районів;
районних територіальних це-
нтрах із надання соціальних
послуг; службах у справах
дітей; Полтавському міському
центрі зайнятості; центрах
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді; Горбанівсь-
кому геріатричному пансіо-
наті; благодійній асоціації
«Світло надії»; Полтавському

міському товаристві інвалі-
дів та в інших установах і
організаціях. Для переваж-
ної більшості студентів міс-
це проходження практики у
майбутньому стає першим
місцем роботи після закін-
чення інституту.

Окрім теоретичної та прак-
тичної підготовки в ході на-
вчального процесу, на кафе-
дрі проводиться виховна та
культурно-дозвіллєва робо-
та. Студенти - майбутні со-
ціальні працівники - беруть
участь у волонтерській дія-
льності, багатьох соціальних
акціях, які проводяться у
місті Полтаві та Полтавській
області.

Кафедра соціальної роботи

соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, казенним експери-
ментальним протезно-орто-
педичним підприємством,
Центром реабілітації дітей із
органічними ураженнями не-
рвової системи, Полтавським
обласним центром «Інва-
спорт», Полтавською облас-
ною дитячо-юнацькою реабі-
літаційно-спортивною шко-
лою інвалідів, територіальни-
ми центрами соціального об-
слуговування населення, об-
ласним центром «Здоров’я».

Практичні та лабораторні
заняття проводяться досвід-
ченими викладачами безпо-
середньо на клінічних базах.

Крім навчання, студенти
проводять цікаво свій віль-
ний час. Під керівництвом
кандидата історичних наук,
доцента кафедри фізичної
реабілітації та фізичного ви-
ховання Бойченко Людмили
Дмитрівни проходять різно-
манітні заходи: інтелекту-
альні ринги, брифінги, круглі
столи, конкульти.

Кафедра фізичної реабі-
літації та фізичного вихо-
вання

Кафедра перекладу та іно-
земних мов у 2012-2013 на-
вчальному році успішно про-
йшла акредитацію освітньо-
кваліфікаційних рівнів «бака-
лавр» та «магістр» за напря-
мом підготовки «Філологія»
та спеціальністю «Пере-
клад».

Викладання теоретичних
курсів на кафедрі забезпечу-
ють: 1 доктор наук, професор,
3 кандидати наук, доценти, 4
старші викладачі та 2 асис-
тенти. До кожної дисципліни
на кафедрі викладачами
створена постійно оновлюва-
на електронна (і паперова)
база опорних лекцій та на-
вчально-методичних посіб-
ників і методичних вказівок.

Кафедра перекладу
та іноземних мов

Великого значення нада-
ється практичній підготовці
студентів. До цієї роботи за-
лучаються керівники від баз
практик: учителі-методисти
середніх загальноосвітніх та
спеціалізованих шкіл, наукові
співробітники музеїв міста,
співробітники установ, органі-
зацій та підприємств, викла-
дачі та студенти Лі універси-
тету міста Клівленд (штат
Тенісі, США), а також викла-
дачі - носії мови.

У грудні 2013 року при ка-
федрі відкрито лінгвістичний
центр, де слухачі мають змо-

гу не лише вивчати англійсь-
ку, німецьку, іспанську, італі-
йську мови, а й підготувати-
ся до кандидатського іспиту
з іноземної мови та до між-
народних іспитів: IELTS  та
Гете-інституту  (А1, А2).

Випускники кафедри від-
кривають перекладацькі бю-
ро, мовні школи, туристичні
та шлюбні агентства у м. По-
лтаві. Зважаючи на належ-
ну практичну підготовку сту-
дентів кафедри, ці установи
охоче запрошують їх прохо-
дити перекладацьку практи-
ку на базі своїх підприємств.
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Економічний факультет
- найстаріший факультет

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
в інституті. Його створено
одночасно з заснуванням
Полтавського інституту еко-
номіки і права.

Очолює факультет декан
Черкас Віра Володимирів-
на.

Основними функціями
роботи деканату економіч-
ного факультету є: загаль-
на організація і координа-
ція навчального процесу
(навчальна, виховна, нау-
ково-методична та науко-
во-дослідна робота), за-
безпечення виконання на-
вчальних планів і програм,
оперативний контроль на-
вчально-виховної діяльно-
сті кафедр та викладачів

факультету, складання гра-
фіка семестрового проход-
ження дисциплін, курсових
робіт, узгодження робочих
навчальних програм і пла-
нів із окремих дисциплін,
організація обліку успіш-
ності студентів, контролю
за самостійною роботою
студентів, переведення
студентів із курсу на курс,
допуск студентів до скла-
дання державних екза-
менів або захисту диплом-
них робіт і т. д.

На факультеті приді-ля-
ється чимала увага участі
у громадській діяльності.

Приємно відзначити, що
активісти молодіжного руху

на факультеті переважно
є відмінниками навчання.

Наш інститут у цілому і
економічний факультет
зокрема активно співпра-
цює з органами влади,
зокрема з управлінням у
справах сім’ї та молоді
при обласній державній
адміністрації, зі студента-
ми інших навчальних за-
кладів та молодіжними
організаціями міста й об-
ласті.

На факультеті проводи-
ться підготовка фахівців
за спеціальностями: фі-
нанси і кредит, облік і
аудит.

Напрям підготовки / Спеціальність
«Фінанси і кредит»
Фахівець із фінансів і кредиту вирішує завдання у

фінансово-економічній сфері на макро- та мікрорівнях.
Випускники можуть працювати: в державних фіна-

нсових і податкових органах, банках; у біржових, кон-
салтингових і аудиторських структурах та службах; в
інвестиційних фондах, фінансових і страхових компа-

ніях; у вищих та середніх навчальних закладах.
Випускники спеціально-сті «Фінанси і кредит» нашо-

го інституту працюють у Державній податковій ін-
спекції, обласному відділенні Пенсійного фонду Украї-
ни, банках «Фінанси і кредит», «Полтавабанк», «Про-
мінвестбанк», «Єврокредит», статистичних відділах,
промислових підприємствах Полтави та області.

Напрям підготовки / Спеціальність
«Облік і аудит»
Фахівець із обліку та аудиту - головний фінансовий

розпорядник фірми і одна з найпопулярніших сучас-
них професій.

Випускники можуть працювати в державних і при-
ватних структурах і обіймати посади: керівника та за-

ступника керівника з економічних питань; завідуючого
фінансовим, економічним, плановим, аудиторським
відділом (підрозділом); бухгалтера, фінансиста, пла-
новика, ревізора, аудитора в організаціях і на підприє-
мствах; викладача економічних дисциплін у вищих на-
вчальних закладах.

Кафедра фінансів, об-
ліку та аудиту займаєть-
ся питаннями навчально-
го і наукового характеру.
На кафедрі студентам
економічних спеціальнос-
тей пропонується широ-
кий спектр тем для само-
стійного наукового дослід-
ження. Викладачі кафед-
ри разом із студентами
беруть активну участь у
різних семінарах та кон-
ференціях, що сприяє
розвитку творчого потен-
ціалу і дозволяє студен-
там проявити свої інтелек-
туальні здібності.

В основу роботи кафед-
ри покладено тісний зв’я-
зок із підприємствами та
організаціями, а також
широке застосування спе-
ціалізованих програмних
комплексів у навчальному
процесі. Створена нові-
тня інформаційна база, в

тому числі й електронна.
Науково-педагогічний ко-

лектив економічного факу-
льтету - це висококваліфі-
ковані спеціалісти, які в
своїй роботі керуються
принципом не тільки на-
вчити студента, а й створи-
ти невимушену атмосферу
вільного спілкування.

Кафедра економіки та
математичних дисциплін
є базовою, тому що вона
закладає первинні базові
знання, необхідні для вив-
чення наступних дисцип-
лін. У цілому навчання про-
водиться за 30 дисципліна-
ми для студентів усіх спеці-

альностей і факультетів.
Викладачі кафедри пра-

цюють зі студентами мо-
лодших курсів усіх спеці-
альностей. На кафедрі
викладаються базові дис-
ципліни математичного
циклу та дисципліни, що
дають можливість студен-
там оволодіти  навичками
роботи з персональним
комп’ютером. Здобуті зна-
ння є основою для вивче-
ння фахових дисциплін на
старших курсах.

Викладачі кафедри еко-
номіки та математичних
дисциплін активно займа-
ються науковою діяльні-
стю.

У своїй роботі кафедра
дотримується принципу
тісних зв’язків із провідни-
ми економістами різних
організацій та ВНЗ міста і
України в цілому.
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридичний факультет
здійснює підготовку фа-
хівців за спеціальністю
«Правознавство».

Декан факультету - до-
цент Шаравара Роман
Іванович.

Випускаюча - кафедра
правознавства (завідую-
чий кафедрою - кандидат
юридичних наук, доцент
Кальян Олександр Сергій-
ович).

Напрям підготовки спе-
ціалістів - «Правознав-
ство».

На факультеті навчаєть-
ся 234 студенти, з них 78
студентів денної форми
навчання та 156 - заочної.

Навчально-виховний
процес на факультеті за-
безпечують 25 науково-
педагогічних працівників,
серед них 1 доктор юри-
дичних наук, професор; 5
кандидатів наук.

Практична підготовка
студентів проходить в су-
дових, правоохоронних
органах, органах юстиції
та у юридичних відділах
підприємств та організа-
цій, зокрема Апеляційний
суд Полтавської області,
Октябрський районний
суд м. Полтави, Ленінсь-
кий районний суд м. Пол-
тави, Київський ВДВС
Полтавського МУЮ, Лені-
нський районний від-
діл РАЦС Полтавського
МУЮ; Ленінський ВДВС
Полтавського МУЮ; Киї-
вський районний від-
діл РАЦС Полтавського
МУЮ, Приватне підприє-
мство «Артемівка-Пром-

інвест», Полтавська торго-
во-промислова палата,
Асоціація Підтримки ОСБ.

Професія юриста нині є
досить популярною серед
молоді, саме тому ця спе-
ціальність є конкурентною.
Беручи до уваги цей факт,
професорсько-викладаць-
кий склад Полтавського
інституту економіки і права
постійно підвищує свій
професійний рівень, педа-
гогічну майстерність та
розвиває суспільні і грома-
дські зв’язки.

Для подальшого профе-
сійного росту керівництво
створило позитивну атмос-
феру та надає можливості
розвитку викладачів і сту-
дентства в різних сферах
суспільного життя: співпра-
ця з громадськими органі-
заціями, підвищення ква-
ліфікації, відвідування се-
мінарів, конференцій, спів-
праця з іншими навчальни-
ми закладами.

Студентська громада бе-
ре активну участь у житті
інституту, міста та працює
з Всеукраїнськими НГО.

Якісні навчальні плани,
високий рівень викладання
навчальних дисциплін дає
можливість випускникам
працевлаштуватися за
спеціальністю та досягти
значного успіху в профе-
сійній діяльності.

Прогнозованою сферою
професійної діяльності
фахівця з правознавства є:
органи державного та міс-
цевого самоврядування;
прокуратура і суди; органи

міністерства доходів і збо-
рів; нотаріальні контори;
юридичні служби під-при-
ємств, установ і організа-
цій.

Крім цього, фахівець із
правознавства може за-
йматися підприємницькою
діяльністю з надання юри-
дичних послуг фізичним та
юридичним особам і в по-
дальшому - адвокатською
діяльністю.

Як ми бачимо, вибір є до-
сить широким, але в будь
якому випадку для досяг-
нення бажаного повинна
бути наполегливість та
знання, і саме досягнення
наших випускників дово-
дить той факт, що наш ВНЗ
має змогу «створювати» ді-
йсно кваліфікованих, осві-
чених та мислячих праців-
ників!

Як приклад, хотілося б
згадати таких студентів та
випускників Полтавського
інституту економіки і права:

Вернигора Володимир
Іванович - інспектор ДПС,
взвод із обслуговування
стаціонарного поста ДПС
№1 ДАІ МВС у Полтавській
області;

Глушко Валентина Вік-
торівна - інспектор із ка-
дрів ТДВ «Диканський ком-
бікормовий завод»;

Коломієць Євген Євгено-
вич - адвокат;

Кольчик Сергій Федоро-
вич - адвокат;

Моложава Оксана Воло-
димирівна - начальник
юридичного відділу Держа-
вної податкової інспекції у
м. Полтаві Головного упра-
вління Міндоходів у Пол-
тавській області;

Пономаренко Вадим
Миколайович - завідую-
чий юридичним сектором
апарату Лохвицької РДА;

Радченко Ірина Сергіїв-
на - консультант Кобеля-
цької державної нотаріа-
льної контори;

Фесенко Юлія Олексан-
дрівна - головний держа-
вний інспектор Державної
податкової інспекції у м.
Полтаві Головного управ-
ління Міндоходів у Пол-
тавській області;

Фірсов Сергій Анатолі-
йович - перший заступник
начальника Управління
ДСНС України у Полта-
вській області;

Харченко Віталій Васи-
льович - начальник секто-
ру дільничних інспекторів
міліції Чутівського РВ
УМВС у Полтавській об-
ласті;

Харченко Тетяна Івані-
вна - помічник начальни-
ка з кадрів Південного
БМЕУ;

Чаленко Олександр Се-
ргійович - начальник сек-
тору карного розшуку Чу-
тівського РВ УМВС у Пол-
тавській області;

Чуфістова Юлія Генна-
діївна - адвокат;

Штепа Наталія Вікторі-
вна - адвокат.

Ми пишаємось своїми
випускниками, співпра-
цюємо з ними в контексті
практичної підготовки сту-
дентів, актуалізації про-
блем правозастосування
та набуття практичних
знань у ході проведення
тематичних зустрічей,
міні-лекцій, семінарів та
практичного навчання.
Це дає можливість сфор-
мувати освічену, гармо-
нійно розвинену особи-
стість, здатну до постійно-
го оновлення набутих
знань, професійної мо-
більності та швидкої
адаптації до змін і розвит-
ку в правовій, економічній
та соціально-культурній
сфері, шляхом наочно-ог-
лядового методу, та на-
даємо змогу студентам у
деякій мірі стати учасни-
ком того чи іншого проце-
су безпосередньо в дії.


