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Святковий день 14 жовтня широко
відзначається в нашому інституті і ко-
леджі. Про це читайте в наступному но-
мері газети.

День
відкритих дверей
- 31 жовтня та 28 листопада

2015 року

14 жовтня - День захисника України,
День українського козацтва

 і Свято Покрови Пресвятої Богородиці

Зі святами Вас, шановні студенти,
викладачі і співробітники інституту і коледжу!

Вельмишановні друзі!
Від імені керівництва Університету «Україна», Інституту економіки і пра-

ва та коледжу, а також від себе особисто щиро й сердечно вітаю Вас із
Днем захисника Вітчизни - святом, що увібрало в себе багаті та славні ко-
зацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів
рідної землі впродовж усієї багатовікової української історії і в наш нелег-
кий час. Адже сьогодні справа захисту української незалежності згуртува-
ла і кадрових військових, і добровольців, і волонтерів. Тому коло тих, кого
ми вшановуємо як захисників України, включає і їх.

14 жовтня Україна відзначає ще два славетних свята - День українського
козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята нерозривно пов’язані
між собою, адже Божа Матір - це заступниця і покровителька наших ко-
заків.

Історія українського козацтва - це одна з найвизначніших сторінок життя
нашого народу. В найтяжчі часи іноземного поневолення козацтво було
справжнім захисником рідної України, оборонцем віри, моралі та держав-
ницьких традицій нашої Вітчизни.

Упродовж століть могутнє козацьке братство здійснювало вплив на євро-
пейську історію. Саме з козацького роду вийшли відомі всьому світу діячі
національного відродження та визвольного руху України. Й донині нащад-
ки козаків розвивають найкращі традиції наших предків, що є для нас зраз-
ком доблесті і відданості Україні.

Вітаю з цими знаменними святами всіх студентів, викладачів, співробіт-
ників інституту та коледжу - гідних нащадків великих прадідів, у чиїх жи-
лах тече гаряча козацька кров і живе дух наших героїчних попередників!

У ці світлі свята бажаю Вам і Вашим рідним та близьким козацького здо-
ров’я, невичерпної енергії в навчанні і праці, щастя та миру! Нехай відваж-
них захисників України вічно оберігає заступнниця і покровителька наших
козаків Пресвята Матір-Богородиця!

Шанобливо -
директор Інституту Надія МЯКУШКО
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Ю Р И Д И Ч Н О Г О
Ф А К У Л ЬТ Е Т У

ТИЖДЕНЬ

Відтоді, коли День юриста
став відзначатися як дер-
жавне свято, на юридично-
му факультеті усталилася
добра традиція відзначати
його. За багаторічною тради-
цією, в один із тижнів жовт-
ня юридичний факультет на-
шого інституту та коледжу
проводять святкові заходи,
приурочені до Дня юриста.
Святкування відбувається
протягом тижня - у цьому на-
вчальному році з 5 по 9 жов-
тня.

Урочистості проводилися
для всіх студентів, то ж кож-
ний бажаючий міг взяти
участь у святкуванні.

5 жовтня студенти-юристи
переглянули документаль-
ний фільм на криміналь-
ну тематику, підготовлений
старшим викладачем кафе-

дри правознавства Володи-
миром Федоровичем Кова-
ленком.

Студенти всіх курсів юри-
дичного факультету долучи-
лись та дізнались для себе
багато нової та цікавої інфор-
мації.

6  жовтня, теплого і чудово-
го дня, студенти Полтавсько-
го інституту економіки і пра-
ва  Університету “Україна”  і
Полтавського  коледжу Уніве-
рситету “Україна” зібралися
на чудовому заході до Дня
українського козацтва “Коза-
цький гарт”, який відбувся на
природі у вільній і приємній
обстановці в мальовничому
місці обласного центру - Ден-
дропарку.

Студенти всіх груп брали
активну  участь  у   різних   кон-
курсах: історична хвилинка

(озвучення цікавої інфор-
мації про життя козаків), кон-
курс найкращого куліша,
конкурс страв української
кухні та  спортивні  змаган-
ня. Переможці були нагород-
жені солодкими призами.

Студенти з викладачами
грали в твістер, фотографу-
валися, співали під гітару.
Особливо суддів і всіх, хто
мав змогу побачити та спро-
бувати страви української
кухні, вразила група 11СР15,
21ПР14 та 41ПР12. Їхні стра-
ви вирізнялися своєю оригі-
нальністю і були  дуже  сма-
чні.

Після веселощів усі пове-
рнулися додому з хорошим
настроєм і незабутніми вра-
женнями про цей чудовий
день.

7 жовтня студенти були
учасниками тренінгу на те-
му: «Основоположні права
людини в контексті міжна-
родних прав».

Визнання державою прав
і свобод людини і громадя-
нина шляхом закріплення їх
у конституції та інших зако-
нодавчих актах є першим і
необхідним кроком до їх ут-
вердження і реалізації. Од-
нак тільки цим роль держа-
ви у сфері прав і свобод лю-
дини і громадянина не по-
винна обмежуватися. Вона
має докладати всіх можли-
вих зусиль для гарантуван-
ня, охорони й захисту прав і
свобод людини і громадяни-
на, що визначає головний
напрямок гуманізації держа-
ви, основні її гуманітарні ха-
рактеристики.

Так, згідно з приписами
Конституції України, права і

(Закінчення на с.3)

Осінній набір на заочну форму навчання - із 2 до 15.11.15 р.
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свободи людини і громадя-
нина повинні визначати
зміст і спрямованість діяль-
ності Української держави, а
їх утвердження і забезпечен-
ня розглядається як голов-
ний обов’язок держави.

Тут були обговорені важ-
ливі питання, які стосуються
сьогодення.

Тренер та керівник заходу
- старший викладач кафед-
ри правознавства Віра Се-
ргіївна Яковенко.

Що не день - то свято, що
не день - то нові пригоди! 8
жовтня відбулася інтелекту-
ально-розважальна гра
Брейн-ринг на тему: «Я і мої
права», участь у якій узяли
студенти юридичного фа-

культету І-ІV курсів, у складі
двох команд: «Адвокат» і
«Максимум».

Гра була дуже насиченою
та динамічною, гравці дуже
жваво відповідали на запи-
тання і не давали навіть хви-
линки для відпочин-
ку рахувальній комі-
сії. Не сумували й
уболівальники. Вони
відгадували логічні
загадки. Найкмітли-
віші отримали приєм-
ні подарунки.

Після закінчення
всіх чотирьох турів
брейн-рингу пере-
могу отримала кома-
нда під назвою «Ма-
ксимум», на чолі з

капітаном Наталією Жакун.
Переможці отримали Грамо-
ту та цінні подарунки, а кома-
нда переможених - Грамоту
та солодощі. То ж ще раз ві-
таємо переможців, і всім дуже
вдячні за участь!

9 жовтня, за ініціативи сту-
дентів 3 та 4 курсу юридич-
ного факультету, при підтри-
мці студентів інших курсів
факультету, під керівництвом
старшого викладача кафедри
правознавства Віолети Мико-
лаївни Молчановської було
проведено практичне занят-
тя у формі ділової гри на тему
«Судовий розгляд справи».
Студенти молодших курсів
мали змогу побачити проце-
суальний порядок проведен-
ня судового розгляду справи,
а саме підготовчої частини,
судового слідства, судових
дебатів, останнього слова

підсудного та винесення об-
винувального вироку. Ділова
гра за своїм змістом повні-
стю відображала процесу-
альну сторону розгляду кри-
мінальної справи у суді, а за
характером - була театралі-
зованою постановкою. Сту-
денти, які брали участь у ній,
продемонстрували особли-
вості поведінки учасників
(суб’єктів) кримінального
процесу, що дало змогу
відчути атмосферу справж-
нього судового засідання та
його реалій.

Так і закінчився тиждень
юридичного факультету.
Спасибі всім, хто взяв участь
у проведенні цього актуаль-
ного заходу.

Оксана ДРЮК,
голова

студентської ради

День
відкритих дверей
- 31.10 та 28.11.2015 р.
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Перша вчителька і ви-
кладачі - це перші люди в
навчальних закладах, які
нас навчають, виховують,
дають нам мудрість по
життю, ті люди, з яких ми
беремо приклад, ті люди,

СТУДЕНТИ  ТЕПЛО ВІТАЛИ
СВОЇХ ВИКЛАДАЧІВ-НАСТАВНИКІВ
ІЗ ДНЕМ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ

яких ми пам’ятаємо все
життя.

1 жовтня 2015 року сту-
денти Полтавського інсти-
туту економіки і права Уні-
верситету “Україна” і Пол-
тавського коледжу Універ-

ситету “Україна” зібралися
в дружній, сімейній обста-
новці, щоб привітати на-
ших шановних викладачів
і керівників нашого на-
вчального закладу з їх про-
фесійним святом, яке від-
булося в Полтавському ху-
дожньому музеї ім. М. Яро-
шенка.

Ведучі свята предста-в-
ляли номер за номером із
чудової концертної програ-

ми, де мали можливість
виступити студенти інсти-
туту і коледжу.

Були привітання, пісні,
танці і тепла незабутня
атмосфера, яку ми запа-
м’ятаємо надовго.

На згадку викладачам
ми подарували янголяток,
які мають зберігати мир,
злагоду та забезпечити
мирне небо над головою.

Ми цінуємо Вашу нелег-

ку працю, шановні викла-
дачі-наставники, і знаємо,
що ви хочете не тільки на-
вчити нас майбутній про-
фесії, але й зробити нас
мудрими людьми.

Дорогі викладачі нашо-
го ВНЗ та всіх навчальні
закладів України, вітаємо
Вас із професійним свя-
том, бажаємо міцного
здоров’я, натхнення, тво-
рчих і наукових звершень,
щоб ваші мрії збувалися,
і нехай Вам щастить у
житті!

Олексій ЮЩЕНКО,
студент спеціальності

«Соціальна робота»

День відкритих дверей - 31 жовтня та 28 листопада 2015 року
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В останній день верес-
ня у Полтавському інсти-
туті економіки і права тра-
диційно щорічно святку-
ється Міжнародний день
перекладача. Нинішній
рік теж не став винятком.

Цьогорічне свято про-
йшло під девізом: «І’m the
іntеrрrеtеr. І’m thе оnе whо
tаkеs уоur words аnd
brings them tо life» («Я -
перекладач. Я той, хто
бере Ваші слова і вдихає
у них життя»).

Почалося свято з того,
що студентів привітали
викладачі кафедри пере-
кладу та іноземних мов.
Завідуюча кафедрою
Н.О. Демченко побажала
майбутнім перекладачам
творчого натхнення та
непереборного прагнен-
ня до щоденного вдоско-
налення.

На святі звучали англо-
мовні пісні та жарти, не
обійшлося й без перекла-
дацьких курйозів. Із вели-
ким захопленням не ли-
ше студенти-перекладачі,

«І’m the іntеrрrеtеr. І’m thе оnе whо
tаkеs уоur words аnd brings them tо life»

а й студенти інших спеці-
альностей брали участь у
грі «Передай сніжку сусіду»,
при цьому тренуючи навич-
ки іноземних мов.

Сленг - це невід’ємна ча-
стина щоденного спілкува-
ння кожної людини, тому
недаремно так цікаво було
послухати та побачити різ-
ницю між манерою спілку-
ватися у Великобританії та
США, особливо з таким хо-
ризматичним персонажем,
як Х’ю Лорі.

До Дня перекладача ка-
федра провела конкурс на
кращий переклад вірша Ві-

льяма Вордсворта «Нар-
циси». Всі переклади були
сп равж ні ми
витворами ми-
стецтва, а пе-
р е м о ж ц е м
став студент
магістратури
Андрій Леоне-
нко (група
61ФПМ14).

Незважаючи
на нелегку та
копітку працю
перекладача,
студенти вирі-
шили, що вони
обрали са-ме

ту професію, до якої праг-
не серце. Що ж, як гово-
риться, «Рrасtісе mа-kеs
реrfесt!»).

Н.В. КРИВЕНКО.
Кафедра перекладу
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Козаки - це військо, яке захи-
щало народ від набігів чужо-
земців, козаки завжди були сим-
волом сили, могутності і захис-
ту.

Козаки справедливо вважа-
ються першими людьми, які бо-
ролися за те, щоб Україна була
однією нацією, мала свою не-
залежність і свободу.

6 жовтня 2015 року теплого і
чудового дня студенти Полта-
вського інституту економіки і
права Університету “Україна” і
Полтавського коледжу Універ-

«КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ»
До Дня українського козацтва

ситету “Україна” зі-
бралися на чудовий
захід до Дня украї-
нського козацтва -
«Козацький гарт».

Захід відбувся на
природі у вільній і
приємній обстановці
в мальовничому мі-
сці - Дендропарку.

Студенти всіх груп
брали активну
участь у різних кон-
курсах: Історична
хвилинка (озвучен-
ня цікавої інформа-
ції про життя коза-
ків), Конкурс найкра-
щого куліша, Кон-
курс страв українсь-
кої кухні та спорти-
вні змагання. Пере-

можці були нагороджені солод-
кими призами.

Студенти з викладачами гра-
ли в твістер, фотографувалися,
співали під гітару, весело про-
водили час. Особливо суддів і
всіх, хто мав змогу побачити та
спробувати страви української
кухні, вразили групи 11СР15,
21ПР14 та 41ПР12, які вирізня-
лися своєю оригінальністю і ви-
нахідливістю, їхні страви були
дуже смачні.

Після веселощів усі поверну-
лися додому з хорошим наст-
роєм і незабутніми враженнями
про цей чудовий день.

Олексій ЮЩЕНКО,
студент спеціальності

«Соціальна робота»
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Викладачем кафедри
правознавства Т.А. Гурій
наприкінці вересня 2015

НАШЕ МАЙБУТНЄ
- У НАШИХ РУКАХ

Відбулося обговорення
цієї теми.

Кожен бажаючий висло-

вив свою думку
з питання дис-
путу і разом бу-
л о  с ф ор м у -
льовано уза-
гальнений ви-
сновок про те,
що вибір про-
фесії - один із
найважливі -
ших моментів у
житті кожної
молодої люди-
ни.

Після офіцій-
ної частини заходу відбу-
лася розва-
жальна про-
грама, а са-
ме - відвіда-
ння атракці-
онів.

Захід про-
йшов у при-
ємній, нефо-
р м а л ь н і й

атмосфері, що сприяє
розвитку здорових та
дружніх стосунків у сту-
дентському співтова-
ристві.

Студенти нашого Пол-
тавського інституту еко-
номіки і права Університе-
ту «Україна» в черговий
раз довели, що вони не
тільки в умовах сучас-
ності отримують освітні
послуги від вищого на-
вчального закладу, але й
живуть повним та різно-
манітним життям, як і на-
лежить молодим, актив-
ним людям.

Наш студкор

День відкритих дверей - 31 жовтня та 28 листопада 2015 року

року було організовано та
проведено культурно-ви-
ховний захід із студента-
ми академічної групи
31ПР, за участі запроше-
них студентів Полтавсько-
го державного аграрного
коледжу управління і пра-
ва, на базі ТОВ «Коман-
дор» центр дозвілля.

Студенти юридичного
факультету нашого вищо-
го навчального закладу
провели лекцію на тему
«Обери професію та пер-
спективи вищої освіти в
Україні».
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Ліцензія МОН України АЕ 636816 від 19.06.2015

Осінній набір
на заочну

форму навчання
- з 2.11.15 до 15.11.15

* ДЛЯ ВСТУПНИКІВ
ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ,
А САМЕ:

• людям із особливими
потребами;

• вступникам на навчання
за програмою 45+;

• учасникам АТО та їх дітям

ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ
СПЕЦІАЛЬНІ
ЦІНИ НА НАВЧАННЯ

*


