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ДЕНЬ ЗНАНЬ
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волізує для нас початок нового навчального року, сповне-
ного інтелектуальних пошуків і цікавих знахідок, творчих
рішень і професійного зростання!

Цей день, як початок студентського життя, є зазвичай
особливим для наших першокурсників, яких ми завжди з
радістю приймаємо в свою велику родину!

Цьогорічна вступна кампанія минула спокійно та вдало,
керівництво закладу задоволено новим набором чудових
студентів у нашу дружню сім’ю!

Зарядом позитиву та радісними усмішками зустрічали
наших студентів активісти Студентської ради.

Потім із першокурсниками познайо-
милися директор інституту Надія Семе-
нівна Мякушко та директр коледжу Ро-
ман Іванович Шаравара, які радо віта-
ли нове поповнення студентської сім’ї
з цим урочистим Днем і приєднанням
до нашого дружного колективу. Далі -
знайомство з професорсько-викла-
дацьким складом Інституту.

Завершальною, але такою цікавою та
повчальною ноткою нашого свята ста-
ли вітання від гостей, які спеціально для
цього прибули з нагоди урочистостей до
нашого навчального закладу.

З нагоди Дня знань ми щиро вітаємо
всіх наших студентів, працівників та
педагогічний колектив Інституту! Зичи-
мо всім мирного неба, здоров’я, злаго-
ди, добробуту, здійснення всіх найзапо-
вітніших мрій!

Наш студкор

Перше вересня є для нас із вами завжди бажаним, над-
звичайно очікуваним і святковим днем!

Уже багато років жага знань збирає в цей день у нашому
інституті щасливих студентів і викладачів! Цей день сим-
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Газета виходить щоміся-
ця. Розповсюджується без-
коштовно
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газети, відповідальність,
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Зам.№ 01.

Цей урочистий день -
4 вересня 2015 року -
кожен першокурсник
запам’ятає на все жит-
тя. Адже цієї сонячної
днини для них, учо-
рашніх абітурієнтів, а
тепер членів великої й
дружньої студентської
сім’ї, відбулася «Посвя-
та в студенти».

Саме з цієї дати для
кожного з них почина-
ється відлік днів, мі-

сяців, років до здійснен-
ня мрії - стати кваліфі-
кованим фахівцем, до-
сягти успіху на профе-
сійній ниві і, звичайно,
стати Людиною з вели-
кої літери.

Вже стало доброю
традицією у Полтавсь-
кому інституті економіки
і права Університету
«Україна» «Посвяти в
студенти» проводити в
Свято-Миколаївському

храмі Київського патрі-
архату.

На подвір’ї, почувши,
як голосно та гордо ми
співали гімн України, з
радісною усмішкою на
нас чекав отець Олек-
сандр. Зі вступним при-
вітальним словом ви-
ступила директор Ін-
ституту економіки і пра-
ва Надія Семенівна

«ПОСВЯТА В СТУДЕНТИ»
У СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКОМУ ХРАМІ

КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
ФОТОРОЗПОВІДЬ ІЗ МІСЦЯ ПОДІЇ

(Закінчення на с. 3)

Полтавський інститут економіки і права
Університету «Україна»

отримав код - унікальний ідентифікатор ВНЗ
для участі у програмі HORIZON 2020
Наш вищий навчальний заклад стає все помітнішим у регіоні й у

державі не лише на ринку надання освітніх послуг, а й у сфері вузівської
науки. 25 березня нинішнього року Полтавський інститут економіки і
права отримав 9-значний код (Participant Identification Code (PIC)) -
унікальний ідентифікатор ВНЗ для участі у програмі HORIZON 2020.

Інформаційні джерела:
HORIZON 2020 - http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

index_en.cfm?pg=h2020
CORDIS - інформаційна служба ЄС із досліджень та розвитку
http://cordis.europa.eu/home_en.html
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Мякушко, побажавши
студентам радості від
здобуття нових знань,
наполегливості, стара-
нності у навчанні, ак-
тивної позиції у житті
закладу, згуртованості
та взаєморозуміння у
студентсько-викла-
дацькому колективі.
Потім отець Олександр
помолився за всіх нас,
попросив у Бога муд-
рості та взаєморозумі-
ння. Далі, запаливши
свічки, ми дружно й
піднесено підспівували
церковному хору «Мо-
литву за Україну».

Ну і на закінчення -
покропили першокурс-
ників Святою водою.

Також на наше свято
завітали репортери з
Державної телерадіо-
компанії Лтава, які про-
водили зйомку нашого
дійства.

«Посвята в студен-
ти» закінчилась загаль-
ною фотографією і за-
хопленими посмішка-
ми хлопців та дівчат.

Наш студкор
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Україна - це наша рідна
Батьківщина, це те, що
нас усіх об’єднує, і те, без
чого ми не можемо жити.

19 вересня 2015 року,
чудового і теплого соняч-
ного дня на Соборній
площі Полтави відбувся
традиційний парад виши-
ванок «Полтава вишива-
на». На цьому чудовому
святі-параді зібралися
патріоти України і серед
них - наш рідний Полтав-
ський інститут економіки і
права Університету «Ук-
раїна».

У цей по-справжньому
святковий день студенти
нашого інституту, як і коле-
ги з інших вишів обласно-
го центру, були вдягнені у
різноманітні красиві виши-
ванки, які є символом не
тільки патріотичного став-
лення і любові до рідної
землі, але й співдружності
між вишами нашого міста.

Під час параду співали
пісні, виголошували патрі-
отичні речівки. Було весе-
ло і чудово бачити кожну
людину, яка брала участь і
просто в натовпі змогла
спостерігати це дійство.

ПАРАД ВИШИВАНОК
«ПОЛТАВА ВИШИВАНА»

Це свято традиційно
проводиться під патрона-
том мера Полтави Олек-
сандра Мамая, який уже
не перший рік допомагає
організувати різні куль-
турні і національні урочи-
стості в місті.

Після закінчення пара-
ду люди мали змогу від-
відати різні виставки то-
варів і промислів, які про-
водилась на вулицях мі-
ста, і придбати як продук-
ти харчування, так і речі
для дому та сім’ї.

Олексій ЮЩЕНКО,
студент

спеціальності
«Соціальна робота»
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Нагадаємо, в квітні
1986 року на 4-у реак-
торі Чорнобильської
АЕС і в 2011 році на
одному з реакторів
АЕС Фукусіми, що в
Японії, стався вибух. Ці
страшні вибухи зруйну-
вали життя не одного
покоління людей різних
країн і спричинюють не-
гативний вплив на все
живе і досі.

Ядерна зброя - зброя

«ЯДЕРНА ЗБРОЯ - ЕПІЛОГ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ?»

Круглий стіл на таку тему відбувся
в Полтавського інституту економіки і права

Університету “Україна”

тісно зв’язаних із ними,
і відбувся круглий стіл,
що зібрав студентів По-
лтавського інституту
економіки і права Уні-
верситету «Украіна», де
студенти змогли більше
дізнатися про країни, що
мають великі запаси
ядерної зброї, і побачи-
ти відео про будову цієї
зброї, про те, який ядер-
ний стан має Україна, і
який влив ядерна енер-

масового ураження ви-
бухової дії, побудована
на використанні ядер-
ної енергії, що вивіль-
няється при ланцю-
говій ядерній реакції
розщеплення важких
ядер і термоядерній ре-
акції синтезу легких
ядер.

Ми часто задаємо за-
питання: ядерна зброя
- це суцільне зло, яке
знищує все живе, чи
все ж таки здобуток,
який необхідний люд-
ству? Якраз про ці пи-
тання і багато інших,

гія вона має на екологію
і людей, і потім погово-
рили про це. Майже всі
студенти висловлювали
думки, які іноді розходи-
лися, але врешті-решт
усі дійшли консенсусу -
що ядерна зброя Україні
мабуть-таки потрібна, її
не зайве б відновити,
але виключно в мирних

цілях, для захисту Ба-
тьківщини, тоді б нія-
ким ворогам і в голову
не прийшло загарбува-
ти Крим чи окремі те-
риторії Донеччини та
Луганщини.

А взагалі, на думку
учасників студентсько-
го круглого столу, було
б краще, щоб її зовсім
не існувало. І ті кошти,
які виділяють ядерні
держави на подаль-
ший розвиток ядерно-
го озброєння, викорис-
товувалися б в інших
сферах, там, де вони
насправді потрібні, а не
йшли на засоби зни-
щення всього живого.

Олексій ЮЩЕНКО,
студент спеціальності

«Соціальна робота»
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Ліцензія МОН України АЕ 636816 від 19.06.2015

Осінній набір
заочного факультету
- з 2.11.15 до 15.11.15
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Під час літніх канікул нинішнього року
група студентів та викладачів нашого
інституту мали змогу відпочити у Го-
тельно-оздоровчому комплексі «Петрі-
вська слобода», розташованому на
околиці селища міського типу, район-
ного центру Закарпатської області Між-
гір’я,- у підніжжі гори Миджа, біля річки
Прогудня.

На відпочинок із нами приїхали сту-
денти Миколаївського міжрегіонально-
го інституту розвитку людини теж Уні-
верситету «Україна», з якими ми всі 10
днів спільно відпочивали, ходили на
екскурсії та проводили різні конкурси і
змагання.

Найкращими були дні, коли ми від-
відали унікальні природні пам’ятки -
озеро Синєвир, водопад Шипіт, село
Колочава, в якому діють 6 унікальних
музеїв, підйомники, що знаходяться в
с. Пилипець, та багато-багато іншого -
цікавого й неповторного

Із вікон своїх номерів нам відкривав-
ся краєвид: гірська річка, яка букваль-

НЕЗАБУТНІЙ
ВІДПОЧИ-

НОК
НА ЗАКАРПАТТІ

НЕЗАБУТНІЙ
ВІДПОЧИНОК

НА ЗАКАРПАТТІ

но заколихувала своїм дзюрчанням нас
перед сном, і гори, одягнені у вічнозе-
лені ялини.

Нас частували стравами національ-
ної кухні Міжгірського краю у ресторані
«Квасур». Особливо нам сподобався
«бограч» та «бануш».

Найдужче запам’ятався «Конкурс
української пісні», де ми показали себе
на всі сто відсотків. Це була інсценіза-
ція пісень: «Горіла сосна, палала»,
«Грицю, Грицю до роботи» та «Мій ми-
лий вареничків хоче». Всі були в за-
хопленні від нашого дійства.

Кожного вечора ми збиралися грати
в ігри разом із студентами Миколаївсь-
кого інституту. Також відвідували спорт-
зал, сауну з мінеральною водою, гра-
ли в теніс та ходили в гори, де збирали
чорницю і малину.

Це був незабутній відпочинок.
Ми дуже вдячні Надії Семенівні Мя-

кушко та Петру Михайловичу Таланчу-
ку за турботу про своїх студентів та за
таку чудову можливість відпочити на
Закарпатті.

Артем КРАТ,
студент спеціальності
«Фізична реабілітація»
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На літніх канікулах я відвідала
культурну столицю України - місто
Лева. Це була моя перша поїздка
до Львова.

Львів - місто ніби й невелике, але
в ньому незліченна кількість оригі-
нальних цікавинок. Одна і найго-
ловніша з них - це люди, оригіна-
льні і дуже милі.

У місті надзвичайно цікаві кав’-
ярні, смачна кава, шоколад. Всі
вони так і ваблять зайти та насо-
лодитися їхньою атмосферою.

Під час подорожі по місту я
відвідала Домініканський та Бер-

нардинський собори, Музей-Арсе-
нал та музей Пінзеля. Однією з ціка-
винок для мене став театр пива
«Правда». А також я побувала на Ви-
сокому Замку, що гордо височить над
містом із руїнами старовинного зам-
ку і оглядовим майданчиком із крає-
видами, від яких захоплює дух. Мала
можливість відвідати Львівську Май-
стерню Шоколаду. Ще мене врази-
ла площа Ринок - центральний май-
дан у Львові, який місцеві мешканці
справедливо називають музеєм про-
сто неба.

Усі згадані місця неймовірні - тому

їх треба бачити на власні очі.
У Львові все дихає старовиною,

ніби ти повернувся у часі на сто-
двісті років.

Також, прогулюючись вузеньки-
ми вулицями міста, можна зустрі-
ти ковалів, сучасних персонажів
вуличних музикантів.

Подорож до казкового Львова
була надзвичайною. Я залюбки
поїхала б туди ще раз.

Наталія ЖАКУН,
студентка спеціальності

«Правознавство»

МОЄ ВІДВІДАННЯ
КУЛЬТУРНОЇ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ

МІСТА ЛЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. Спортсмен, або порода собак.
4. Ой ти, гарний Семене,
Іди сядь коло мене.
І... в мене є,
Сватай мене, Семене.

6. У древньогрецькій міфології цар м.Фів, який зумів розгадати
загадки сфінкса, у переносному значенні - мудра людина, що вміє
розплутувати складні житейські ситуації. 8. Розмінна монета Кіпру,
або затятий ворог вовняних речей. 9. Країна, де, як і в нас, дуже
люблять футбол. 10. Хата не хата, вікон багато, є куди влізати, та
нікуди вилізати. 12. Ним у козака шапка підбита. 14. На чужий ...
іди, а свою ложку з дому бери. 17. Людина, яка не тримається
свого  роду-племені. 18. Український письменник-гуморист.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. У тюрських народів шанобливе звертання до старшого за

віком чоловіка. 3. Черепаха, ящірка, змія, крокодил. 4. Міфічне
чудовисько з головою і шиєю лева, тулубом кози і хвостом дра-
кона. 5. Муза комедії. 7. Дехто готовий міняти його, як рукавички,
аби тільки триматися за древко. 11. Птиця-мислитель, яка попа-
ла в борщ. 13. Радіостанція на українському радіо, яка щодня
закликає слухачів: «Подаруй собі гарний настрій!». 14. Птах, якого
не треба вчити літати. 15. Синонім до слова «мишоловка». 16.
Веселий український танець.

Склав М.Мозговенко.

КРОСВОРД


