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5 жовтня -  День працівників освіти.
З святом вас, шановні наші наставники,-
викладачі і співробітники інституту!

Виступ президента Університету «Україна» П.М. Таланчука
на урочистостях посвяти в студенети

НЕ БІЙТЕСЬ РОЗПРАВЛЯТИ СВОЇХ КРИЛ!

Полтавський інститут економіки і пра-
ва є відокремленим структурним підроз-
ділом Університету «Україна». Отже Ви-
ступ президента Університету «Україна»
П.М. Таланчука  на урочистостях посвя-
ти в студенети адресований і нам...

Дорогі наші вступники!
Шановні гості нашого свя-

та, батьки, студенти, колеги!
Сьогодні ми вітаємо наших

студентів - тих, хто вступив
щойно, і тих, хто прийшов до
нас за знаннями на старші
курси з інших вузів. Ми вітає-
мо їх на порозі студентсько-
го життя в новій університе-
тській родині, вітаємо у дуже
непростий для нашої країни
час. А будь-яке вітання - це
свято. Воістину це свято сьо-
годні - зі сльозами на очах.
Для патріотів Україна в ці
буремні дні поділилася на
фронт і тил.

Дуже вірогідно, що 2014
рік прийдешні покоління ук-
раїнців будуть сприймати, як
рік, який розчахнув нашу но-
вітню історію на дві частини
- Україна до лютневої рево-
люції і Україна після лютне-
вої 2014 року або, як її на-
звали в народі, Революції
Гідності.

Причин страшної трагедії,
що розігрується в Україні на
23-му році її незалежного
існування, багато, не час і не
місце сьогодні тут про них го-
ворити. Думаю, що найближ-
чим часом відбудуться певні
зміни в системі влади, і тоді

цьому буде
дана об’єк-
тивна оцінка,
а головне - бу-
дуть розроб-
лені заходи
щодо рішучих
змін на кра-
ще.

Таким чи-
ном, ідеться
про здійснення світоглядного
перевороту в українських го-
ловах, душах, психології. І
здійснити це можливо тільки
одним способом - організаці-
єю якісного навчання та успі-
шного виховання всіх і кожно-
го й особливо молодого поко-
ління, яке ми сьогодні вітає-
мо. При цьому виховання і
освіта повинні бути якісними,
бо від браку в цій сфері
страждають багато людей і
протягом тривалого часу, аж
поки не помре якийсь дикта-
тор, або революція не знесе
кермуючих януковичів. Як
підмітив Редьярд Кіплінг, „ос-
віта - найважливіше з земних
благ, якщо вона найвищої яко-
сті. Інакше - вона абсолютно
непотрібна”.

Підсумовуючи, можна ска-
зати хоч і різко, але справед-
ливо: освіта і наука, в першу

чергу, несуть
відповідаль-
ність за те, що
сталося в Ук-
раїні. Це вони,
ці дві системи,
сестри-близ-
нючки, так ви-
ховали і  так
„просвітили”
політичних по-
водирів украї-
нського наро-
ду. Саме про-
дукт вихован-
ня і освіти, те-
пер уже нева-
жливо - були

вони радянськими чи „неза-
лежними від відповідально-
сті” українськими, чи були
вони у співвідношенні поло-
вина на половину, саме про-
дукт цих двох систем - кадри
виявилися непридатними для
управління демократичним
суспільством. Український
народ ледве не захлинувся у
масовій зраді і корупції кер-
маничів, а тепер ми змушені
все це переосмислити й ра-
дикально змінити ситуацію. І
вирішальна роль у цьому пе-
реосмисленні належить осві-
ті, бо освіта, включаючи ви-
ховання,- першооснова роз-
витку кожного індивіда зокре-
ма і суспільства в цілому.

За теперішньої ситуації в
Україні треба виходити з ре-
альної дійсності й визначати
речі такими, якими вони є на-
справді. Я це хочу особливо

підкреслити ще й тому, що
ми сьогодні, вводячи в сту-
дентське братство нових мо-
лодих людей, беремо на се-
бе зобов’язання разом із ни-
ми підготувати з них не тіль-
ки високоякісних фахівців, а
й громадян-патріотів, май-
бутню національну еліту.

Майбутнє ж України фор-
мується сьогодні всіма нами.
І тому духовний потенціал
цієї країни буде певною мі-
рою визначатися також тією
парадигмою, яку ми покла-
демо в основу виховної ро-
боти всіх структур, які нею
займаються, в тому числі
нашого університету.

І я хочу запевнити в тому,
що в Університеті «Україна»
активно іде процес форму-
вання сучасних технологій як
виховання, так і навчання.

Як непростим виявився
шлях України до справжньої
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, так само
нелегким було становлення
нашого університету, але
подвижницька праця колек-
тиву його працівників - ора-
чів на освітянській ниві - дає
змогу пишатися багатьма
нашими здобутками.

Університет „Україна” є
авангардним українським су-
часним освітянським проек-
том, причому за кількома
критеріями: Університет «Ук-
раїна» є одним із піонерів
процесу створення мережі
недержавних ВНЗ в Україні;
попри відсутність бюджетно-
го фінансування, універси-
тет проголосив гуманізм і то-
лерантність головним прин-
ципом своєї діяльності; наш
вищий навчальний заклад

(Закінчення на с. 3)
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Ó öþ ÷óäîâó îñ³ííþ ïîðó ñâ³é Äåíü íàðîäæåííÿ â³äçíà-
÷àþòü íàø³ âèêëàäà÷³ ³ íàñòàâíèêè:
Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ ÑÀÐÀÍÀ
Íàòàë³ÿ Â³êòîð³âíà ÍÅÂªÄÐÎÂÀ
Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷ ÊÀÐÀÒÀªÂ
Ìèêîëà Ãðèãîðîâè÷ ÇÀÕÀÐÅÍÊÎ
Â³êòîð³ÿ ²âàí³âíà ÂÎÉÒÎÂÈ×
Âàëåíòèíà ²âàí³âíà  ÑÒÀÐÎÊÎÆÊÎ
Â³êòîð³ÿ Âîëîäèìèð³âíà ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ
Îëåêñ³é Ðîìàíîâè÷ ÌÓÑ²ªÍÊÎ
Â³ðà Ñåðã³¿âíà  ßÊÎÂÅÍÊÎ

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, áëàãîïîëó÷÷ÿ, óñï³õ³â ó ðîáîò³!

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

На Полтавщині відбувся Конкурс
на кращу ескіз-ідею Пам’ятного зна-
ка та пропозицію щодо визначення
місця його розташування в м.Пол-
таві та вшанування подій і учасників
Майдану.

Нещодавно, згідно з Розпоряджен-
ням голови обласної державної адмі-
ністрації та голови обласної ради
№106/74 від 11.04. 2014 р. було ого-
лошено проведення відкритого кон-
курсу на кращу ескіз-ідею Пам’ятного
знака та пропозицію щодо визначен-
ня місця його розташування у м. Пол-
таві на вшанування подій та учасників
Майдану при підтримці Полтавської
обласної ради, Полтавської облдерж-
адміністрації, виконкому Полтавської
міської ради, обласної організації На-
ціональної спілки архітекторів Украї-
ни в Полтавській області, Полтавської
обласної організації Національної спі-
лки художників України.

Конкурс розпочався 22 квітня 2014
року і тривав до 30 липня 2014 р.
Організаторами конкурсу стали Управ-
ління містобудування та архітектури й
управління культури Полтавської обл-
держадміністрації. Розпорядчі доку-
менти, склад журі та умови проведен-
ня Конкурсу були оприлюднені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

У конкурсі брала участь декан соціально-гуманітарного факультету, архітектор-дизай-
нер Губарь Тетяна Володимирівна, яка отримала Почесну Грамоту від Голови обласної
державної адміністрації за результатами конкурсу.

Щиро вітаємо з нагородою та бажаємо подальших творчих успіхів!

Щиро вітаємо
Тетяну Володимирівну Губарь

із заслуженою нагородою
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створив перше в Україні університетсь-
ке містечко за принципом універсаль-
ного дизайну: в умовах безбар’єрного
простору тут мають змогу навчатися і
студенти з інвалідністю.

Нині в нашому вищому навчально-
му закладі IV рівня акредитації за 84-
ма конкурентоспроможними на сучас-
ному ринку праці спеціальностями на-
вчається понад 18 тисяч студентів. У
базовій структурі Університету «Украї-
на» діє шість інститутів (Інститут еко-
номіки та менеджменту, Інженерно-
технологічний інститут, Інститут соці-
альних технологій, Інститут філології
та масових комунікацій, Інститут пра-
ва та суспільних відносин, Інститут
комп’ютерних технологій), факультет
біомедичних технологій і Коледж „Ос-
віта”. За шістнадцять років діяльності
сформувалася регіональна мережа
університету, що складається з 32-х те-
риторіально відокремлених підрозді-
лів: 13-ти інститутів, 3-х філій і 16-ти
коледжів. За чисельністю студентів, що
навчаються в базовій та регіональних
структурах, Університет «Україна» по-
сідає 3 місце в Україні.

У нас ви отримуєте класичну вищу
інженерну, філологічну, економічну,
правову, психологічну освіту за тради-
ційними спеціальностями, також має-
те змогу опанувати новітні спеціаль-
ності: еколога, мікробіолога, імуноло-
га, нанотехнолога, менеджера туриз-
му, дизайнера, фахівця з фізреабілі-
тації тощо.

Нині в університеті втілюються між-
народні освітні програми подвійного
диплома з Шауляйським університе-
том (Литва), польським університетом
„Вістула” (м. Варшава), польською Ви-
щою школою міжнародних відносин та
американістики (м. Варшава), Цент-
рально-Європейським Університетом
(Словаччина), Мюнхенською Акаде-
мією міжнародних відносин, Міжнарод-
ною корпорацією університетів та ака-
демій (Велика Британія). Ці проекти
відкривають нашим студентам реаль-
ний шлях до європейської освіти, да-
ють змогу скористатися низкою пільг
як студентам зарубіжних ВНЗ. Причо-
му для вступу до вишів Польщі не по-
трібно складати ЗНО.

У нас запроваджується дистанційне
навчання для всіх категорій студентів
із усіх спеціальностей. Це дає змогу,
наприклад, здобувати 2-3 спеціаль-
ності одночасно. Адже сучасна еконо-
міка потребує універсальних фахівців
типу «три в одному», наприклад: еко-
номіст зі знанням права в галузі та во-
лодінням інформаційно-комунікаційни-
ми технологіями.

Шановні першокурсники! Вам буде
не тільки надана можливість, а й бу-
де організований адміністративний
пресинг щодо вашої участі в науко-
во-дослідній роботі студентів. Цей при-
мус виправданий тим, що активна

участь студентів у проведенні дослід-
жень є вирішальним чинником у фор-
муванні сучасного висококваліфіковано-
го фахівця. В університеті створені
належні умови для творчого науково-
го пошуку студентів, розкриття науко-
вих здібностей і залучення їх до різно-
манітних форм науково-дослідницької
роботи.

Мережа студентських наукових фор-
мувань включає 86 наукових гуртків,
46 СННВП, 13 проблемних груп. Крім
цього, в університеті є аспірантура,
докторантура і три спеціалізовані вче-
ні ради по захисту докторських і кан-
дидатських дисертацій. У минулому
навчальному році захистилося десять
працівників нашого університету (6
кандидатських та 4 докторські дисер-
тації).

Як бачите, у Вас є можливість зая-
вити про себе і на науковій ниві.

Наші науковці беруть участь і в нау-
кових програмах Євросоюзу. Кафедра
імунології Університету «Україна», яку
очолює професор, доктор біологічних
наук Валентин Шишкін, ініціювала про-
ект «Тимістем» із дослідження стовбу-
рових клітин тимусу. Спільно з науковця-
ми п’ятьох європейських країн, а саме
Великої Британії, Іспанії, Чехії, Хорватії,
Туреччини та Сполучених Штатів Аме-
рики, наші вчені протягом чотирьох років
будуть досліджувати можливість вико-
ристання стовбурових клітин тимусу -
одного з центральних органів імунної си-
стеми людини - для відновлення функції
імунної системи, а також розробляти
технологію практичного їх застосування.
Найліпші студенти кафедри імунології
будуть долучатися до науково-дослідної
роботи у проекті Європейського консор-
ціуму та матимуть змогу отримати уні-
кальний досвід світового рівня. Євросо-
юз виділив на цей проект близько 6 млн.
євро, а на українську частину проекту -
понад 700 тис. євро. Цей грант дозво-
лив створити в Університеті «Україна»
нову структуру - науково-дослідний
Центр імунології та біомедичних техно-
логій, а також значно зміцнити матері-
ально-технічну базу кафедри.

Але основні наші здобутки - це наші
люди, студенти і випускники. Саме їхні
успіхи, їхня діяльність, їхні досягнення і
визначають якість нашої освіти.

В цей важкий для країни час десятки
викладачів та студентів Університету
«Україна» захищають майбутнє та неза-
лежність нашої держави зі зброєю в ру-
ках у зоні АТО.

До сьогодні в російському полоні пе-
ребуває Надія САВЧЕНКО, колишня сту-
дентка спеціальності «Українська мова
та література», дівчина-воїн, надзвичай-
но мужня і красива людина. УКРАЇНІ по-
трібна НАДІЯ!

Оксана Радушинська, студентка магі-
стратури Університету «Україна» за
спеціальністю «Журналістика», телеве-
дуча, поетеса, письменниця, член На-
ціональної спілки письменників України
і Національної спілки журналістів Украї-

ни, лауреат низки літературних премій,
кавалер ордена княгині Ольги. Окса-
на - ініціатор низки благодійних мис-
тецьких акцій на Хмельниччині зі збо-
ру коштів для учасників Антитерорис-
тичної операції.

Ольга Саладуха - випускниця Універ-
ситету «Україна» зі спеціальності
«Правознавство» - багаторазова пере-
можниця світової першості в потрійно-
му стрибку, яка завоювала два тижні
тому своє третє «золото» на чемпіо-
наті Європи у Цюріху. Ця перемога
була для неї знаковою, зважаючи на
те, що вона - донеччанка і вже три
місяці не була вдома, звідти також
прийшлось вивезти і родину.

Дмитро Виноградець - вихованець
професора кафедри фізичної реабілі-
тації і фізичного виховання Універси-
тету «Україна», Заслуженого тренера
та Заслуженого працівника фізичної
культури і спорту України Бойко Гали-
ни Миколаївни - виборов 7 золотих
нагород і 1 срібну у чемпіонаті Європи
з плавання для осіб із обмеженими
фізичними можливостями, який відбув-
ся в Ейндховені (Нідерланди).

І такої молоді у нас багато.
У непростий час протистояння з росі-

йським тероризмом, у час боротьби з
національними чиновниками-хапугами
та олігархами - «бєспрєдєльщіками»,
в час формування класу фахового гос-
подаря-патріота України на всіх рівнях
її діяльності Україна найбільше потре-
бує освіченої патріотичної молоді.

Саме таких студентів формує наш
університет. То ж, ми раді щиро при-
вітати тих, хто сьогодні долучається до
нашої родини.

Наразі, хочу нагадати Вам мудрі сло-
ва Радха Крішнана: «У найважчі часи
волелюбний творець завжди посилає
людям своїх пророків і вчителів, щоб
вивести з темряви самопожирання і
зневаги, щоб утвердити таку просту і
складну водночас істину: «Єдина
справжня перемога - це перемога
духу». То ж нехай таким пророком і вчи-
телем стануть для нас національні ос-
віта і виховання.

І завершити свій виступ я хочу оп-
тимі-стичними віршами нашого випус-
кника.

Генадій Горовий, поет, письменник,
журналіст, член Національної спілки
письменників України та Національної
спілки журналістів України, лауреат
Міжнародної україно-німецької літера-
турної премії О. Гончара, керівник літе-
ратурної студії «Горлиця» університе-
ту, благословляє першокурсників таки-
ми рядками:

Якщо твої бажання і надія
Переплелись в єдиному вінку,
А серце окриляє світла мрія,
Ти відчуваєш музику дзвінку.
В танку життя, що навкруги вирує,
Неначе повінь річки по весні,
Твоя душа далеко десь мандрує
Разом з думками, що такі ясні.
Повітря свіже наповняє груди,
А тіло набирає нових сил.
Що живете, цьому радійте, люди,
Не бійтесь розправляти своїх крил!

НЕ БІЙТЕСЬ РОЗПРАВЛЯТИ СВОЇХ КРИЛ!
(Закінчення.

Початок на с.1)
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Перша лекція в новому на-вчально-
му році для студентів нашого інститу-
ту почалася з виконання Державного
Гімну Україна. Тема ле-кції «Соборна
єдина - моя Україна».

Україна пройшла тривалий і важли-
вий шлях до незалежності, до розбу-
дови єдиної соборної держави. Ідея
єдності не абстрактна. Вона втілена в
соціально-екомічному, національно-
культурному, духовно-релігі-йному про-
цесах і подіях, що відбувались у нашій
державі. Єдність або соборність охоп-
лює територіальну цілі-сність, не-
подільність, незалежність і демокра-
тичність України як європейської дер-
жави.

Просторами України лунає рідна
мова, звучать українські пісні… Але на
Сході України йде неоголошена війна,
анексовано Крим. Гинуть кращі сини-
герої за рідну землю. Українська зем-
ля - це наша земля по праву. Вона пре-
красна, родюча, багата, співуча. І щоб
вона залишилися такою віч-но, студен-
ти одноголосно заявили, що будуть ро-
бити все можливе для збереження
єдності українського народу, бо без
цього ми не зможемо відстояти свою
соборність.

На знак вшанування світлої пам’яті
тих, хто віддав своє життя за Україну,
увійшовши в безсмертя, студенти схи-
лили голови і пам’янули їх хвилиною
мовчання.

Звучала поезія сучасних митців про
Небесну Сотню, захисників рідної

Вітчизни, їх мужність та героїзм. Урочи-
сто і піднесено виконала вірш «Любіть
Україну» Володимира Сосюри першо-
курсниця Тамара Передерій.

Наприкінці заняття студенти взяли
участь у брейнстромінгу на тему «Що
значить бути українцем?». У відповідях
студентів гордо звучали думки : «Бути
українцями - це бути вільними птахами,
які не сидять у клітках, а літають на сво-
боді»; «Українець - це патріот, який пле-
кає свою землю, поважає батьків і стар-
ших, пам’ятає своїх героїв і прагне до
свободи»; «Бути українцем - це бути ча-
стиною України. Любити Україну й бути

готовим заради неї жертвувати жит-
тям»; «Самостійна, незалежна Украї-
на повинна бути понад усе, будь-якою
ціною»; «Буду втілювати всі плани Ук-
раїни в життя».

Тепло своїх рук і душ передали сту-
денти захисникам Вітчизни в цікавій
інсталяції «Моя рідна Україна», де на
фоні українського прапора колишуть-
ся колоски золотої пшениці, пахнуть
ароматами осені дозрілі фрукти, ніби
посміхаються різноманітні квіти, ориг-
інально оформлені в кришталевій вазі,
кетяги червоної калини, а поряд із
ними свічечка - вічний вогонь пам’яті.
Тут же розмістилися дві мистецькі ро-
боти - інсталяції студентів 4 курсу Мар-
ченка Олександра і Марченко Марії
«Свята до України любов».

Л.Д. БОЙЧЕНКО,
доцент кафедри фізреабілітації.

«Свята до України любов»
Так починався новий навчальний рік

у Полтавському інституті економіки і права
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Відгукнувшись на заклик
НПМ, щодо необхідності
точкового обдзвону всіх
місць несвободи в зоні
АТО і складання карти
проблем, Координатор
Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав
людини у Пол-
тавській об-
ласті в тісній
співпраці з По-
лтавським ін-
ститутом еко-
номіки і права
створила во-
л онтерс ь ку
групу для ви-
рішення дано-
го завдання.

М и т т є в и й
відгук на ви-
никлу пробле-
му ми знайш-
ли у директо-
ра інституту
Надії Семенів-
ни Мякушко,
яка допомогла
створити не-
обхідні умови для роботи
волонтерської групи, а
саме - приміщення для
роботи і комп’ютерну тех-
ніку для обробки інфор-
мації.

14 волонтерів - студен-
ти юридичного та соціаль-
но-гуманітарного факуль-
тетів Полтавського інсти-
туту економіки і права, під
керівництвом представ-
ника УМДПЛ Дмитра Яко-
венка, в перебігу двох днів
додзвонювалися в місця
несвободи Луганської та
Донецької областей. Така
інвентаризація дозволяє
уточнити кількість людей,
їх потреби та інше.

У Донецькій області зна-
ходиться 140 соціальних
установ несвободи (підко-
ряються Міністерству охо-
рони  здоров’я, Мінсоцпо-
літики та Міносвіти), в
яких знаходяться тисячі
осіб, яких можна віднести
до вразливої групи. Це,
насамперед, діти, люди

похилого віку, інваліди -
люди, які в силу віку або
діагнозу потребують пості-
йного і спеціального догля-
ду, а найчастіше і лікуван-
ня. Цілісна картина того,
що відбувається в цих ус-
тановах, проблем, із якими

зок із 56 установами в До-
нецькій області. З них спів-
робітники 39 погодилися
дати коротку інформацію
про стан справ; в 9 - відмо-
вилися говорити, зажадав-
ши спеціальний запит або
дозвіл місцевої влади; 8

Слід зазначити, що ці ко-
шти є життєво важливими
для багатьох клієнтів та-
ких установ.

4. Більшість установ
має деякий запас про-
дуктів, щоб забезпечити
свої повсякденні потреби.
Найчастіше це запас на
строк 10-15 днів (18 уста-
нов) або до місяця (5 ус-
танов). У той же час в од-
ній установі повідомили,
що поставка продуктів іде
регулярно, а в одному -
що продукти на резуль-
таті.

5. Співробітники уста-
нов, які погодилися дати
інформацію, повідомили,
що не стикалися з про-
блемами комунікацій, во-
ди і світла. Однак було
виявлено дві установи в
Донецькій області, які
прямо вказали, що у них
відсутня вода. Це Білець-
кий будинок-інтернат для
людей похилого віку та ін-
валідів (320 клієнтів, 150
лежачих) і Стаціонарне
відділення для тимчасо-
вого проживання терито-
ріального центру соціаль-
ного обслуговування (яке
обслуговує більше 1500
осіб удома і 540 в стаціо-
нарі).

6. Опитані співробітни-
ки вказали, що всі клієнти
мають доступ до лікаря
(не профільних фахівців,
а терапевта), проте як мі-
німум в 11 установах від-
чувають гостру потребу в
препаратах і ліках. Ще
для 6 установ проблемою
є багато продуктів. Одна
установа вказало на те,
що має гостру потребу в
памперсах і ще 4 - в за-
собах гігієни та побутової
хімії. Дві установи вказа-
ли, що їх персонал пра-
цює без заробітної плати,
яку не виплачують. Дві ус-
танови мають потребу в
генераторах, одна - в за-
собі для підігріву води. Як
мінімум трьом дитячим
установам потрібні зимові
речі.

(Інформація з офіцій-
ного сайту Асоціації ук-
раїнських моніторів з
дотримання прав лю-
дини в діяльності пра-
воохоронних органів)

Волонтерство:
співпраця з координатором уповноваженого
з дотримання прав людини в Полтавській області
та Харківським інститутом соціальних досліджень

стикаються їх клієнти і
співробітники, поки зали-
шається неясною. Зрозу-
міло одне - ця категорія
людей знаходиться в се-
рйозній зоні ризику, навіть
більшою мірою, ніж зви-
чайні жителі, які стражда-
ють від бойових дій. Для
того, щоб прояснити ситу-
ацію, представники АНМ
та Харківського інституту
соціальних досліджень ви-
ступили з ініціативою про-
вести первинний збір ін-
формації про стан справ і
почати складати карту по-
треб соціальних установ у
зоні, де йдуть чи можуть іти
бойові дії.

Оплата мобільного зв’яз-
ку та підготовка звіту були
забезпечені співробітника-
ми Харківського інституту
соціальних досліджень.

Попередній звіт по Доне-
цькій області:

1. Завдяки волонтерам
вдалося встановити зв’я-

установ повідомили, що
евакуйовані.

2. Згідно з отриманими
даними, тільки ті 39 уста-
нов, які погодилися нада-
ти інформацію, обслугову-
ють 7875 клієнтів.Серед
них - 1400 не є мобільни-
ми - тобто можуть пересу-
ватися тільки за допомо-
гою інвалідного крісла або
повністю прикуті до ліжка.
Співробітники установ по-
відомили, що 926 їхніх
клієнтів потребують пості-
йних ліків або процедур
(наприклад, інсуліноза-
лежні).

3. В 12 установах кошти
на рахунок клієнтів надхо-
дять, в 14 - ні (у більшості
з липня). Більшість уста-
нов, клієнти яких не отри-
мують кошти на свої рахун-
ки, знаходяться на терито-
ріях, де йдуть бойові дії.
Однак, є й установи, де
клієнти не отримують ко-
штів, які знаходяться на
вже звільнених територіях.
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«Ода спорту» - круглий стіл на
таку тему, присвячений Дню фізич-
ної культури і спорту України, про-
вели спільно з Полтавською облас-
ною бібліотекою для дітей ім. Па-
наса Мирного студенти І і ІV курсів
кафедри фізичної реабілітації та
фізичного виховання нашого інсти-
туту. Згідно з новим навчальним
планом, студенти вивчають дисцип-
ліну «Історія спортивного та олім-

ОДА СПОРТУ
Такою була тема недавнього круглого столу,

присвяченого Дню фізичної культури і спорту України
пійського руху». Цей
предмет має важливе
значення для сучасного
світу, бо олімпізм по-
трібен як життєва філо-
софська течія, на основі
якої можна будувати
спосіб життя, де є пова-
га до етичних принципів
кожної особистості, де
спорт об’єднується з

культурою та мистецтвом. Адже
спорт, окрім побудови тіла, за ви-
словом фундатора олімпійського
руху П’єра де Кубертена, вчить

справедливості, виховує чесність,
шляхетність.

Загальновідомо, що П’єр де Ку-
бертен був автором славнозвісної
«Оди спорту». Хто її читав, пам’я-
тає, що всі дев’ять частин оди по-
чинаються ключовими словами:
«О, спорт! Ти - насолода!.. Ти - зод-
чий!.. Ти - справедливість!.. Ти -
виклик!.. Ти - благородство!.. Ти -
радість!.. Ти - прогрес!.. Ти - мир!..».
У цих ключових словах Кубертен
визначив суть спорту, його значен-
ня для фізичного і морального ви-
ховання, об’єднання всіх людей на
Землі.

Саме так і розставила акценти
свого виступу на круглому столі
директор Полтавського обласного
національного олімпійського комі-
тету України Гетьман Іннеса Ру-
дольфівна, приділивши особливу
увагу розвитку олімпійського спорту
в області.

Провідний бібліотекар Л.В. Чижик
ознайомила студентів із добіркою
літератури з проблем спортивного
та олімпійського руху.

Студенти прочитали напам’ять
«Оду спорту» у віршованому пере-
кладі київського поета Олексія По-
зняка.

За краще декламування поезії
студентка 1 курсу Радченко Кате-
рина була відзначена і нагородже-
на олімпійським щоденником.

І. ГЛУШКО,
студент спеціальності

«Фізреабілітація»
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Намагаючись звеличити красу
життя, люди не тільки почали писа-
ти вірші, музику, але й вигадали спе-
ціальне свято - Міжнародний день
краси, який відзначається 9 верес-
ня.

Альманах відкрили словами Ліни
Костенко:

«Буває часом сліпну від краси,
спинюсь, не тямлю,-
                              що воно за диво,-
оці степи, це небо, ці ліси -
усе так гарно, чисто, незрадливо,-
усе як є - дорога, явори,
усе моє, все зветься Україна.
Така краса висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори…».
«Шукай красу, добре шукай; вона

є все; вона є всюди»- писав І.Я.
Франко.

Так, ми любуємося гілкою бузку,
вишневою вуаллю саду; нас чарує
веселка; широта морського просто-
ру; ніжний схід Сонця… Перенесе-
на на полотна художників, у бронзі,
мармурі, граніті, дереві, поезії, тка-
нині краса ніби відповідає оклику
Гетевського Фауста: «Зупинися,
мить, ти прекрасна!» Цей вислів і
став темою інтелектуального аль-
манаху, який провели спільно з об-
ласною бібліотекою для дітей імені
Панаса Мирного студенти нашого
інституту.

Вони цікаво розкрили сторінку
альманаху - «Говорять про красу
філософи та мислителі різних на-
родів».

Із великим інтересом слухали учні
вірші Ліни Костенко - поета у най-

повнішому, справжньому розумінні
цього слова, про красу природи, дум-
ки, почуття, вчинки. Саме на грунті
возведеної до культу краси і поста-
ють її поетичні шедеври, які майстер-
но виконали студенти.

Говорили і про незбагненну силу
впливу краси, створеної людськими
руками. Це скульптури Венери Мі-
лоської, Мирона «Дискобол», вер-
шини образотворчого мистецтва:
відомі картини Леонардо да Вінчі
«Джоконда», Рафаеля «Секстинсь-
ка мадонна», Катерини Білокур «Сні-
дання».

А ще майбутні фізичні реабілітоло-

ги порадили, як можна навіть не-
доліки у своїй зовнішності, що іноді
мають місце і завдають клопоту ба-
гатьом особам жіночої статі, вико-
ристати не для боротьби зі своєю
природою, а бачити в цьому тільки
позитивні моменти.

Зачаровані учасники альманаху
слухали соло на флейті у виконанні
викладача школи мистецтв Мака-
рової Оксани Володимирівни.

Лейтмотивом прозвучала крила-
та фраза Ф. Достоєвського «Краса
врятує світ». Це не завжди є реаль-
ністю, про це свідчать події на Сході
України, де терористи перетвори-
ли в тлін усе, що недавно було
людською красою… Іноді людство
робить жорстокі помилки. Але

обов’язково воно повертається на
магістральний шлях краси. Бо кра-
са вічна, а прекрасне не можна зни-
щити.

Л.В. Чижик провела з учасника-
ми психічну вправу - прийом візуа-
лізації зорових образів та зробила
огляд літератури на тему «Краса є
все, вона є всюди», ознайомила з
експонатами виставок прикладно-
го мистецтва.

В.о. директора обласної бібліоте-
ки для дітей імені Панаса Мирного
Л.І. Митрофанова вручила студен-
там сертифікати про творче висвіт-
лення теми інтелектуального аль-
манаху «Зупинися, мить, ти пре-
красна» (до Міжнародного дня кра-
си).

М. СОХАНЬ,
студент спеціальності

«Фізреабілітація»

ВСЕПЕРЕМАГАЮЧА СИЛА КРАСИ
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Наші на параді вишиванок
У Полтаві відбувся грандіозний

парад вишиванок, який по праву
вже можна назвати традиційним,
бо він проходить у нашому місті в
чарівну пору початку осені вже
кілька років поспіль. Це яскраве

свято поетичної ідентифікації украї-
нської нації присвячене Дню міста і
71-й річниці визволення Полтави від
німецько-фашистських загарбників.
А ще це барвисте свято переконли-
во засвідчує про безмежну любов ук-

раїнців до своїх прадавніх народ-
них традицій і до сучасного онов-
лення своєї багатостраждальної
Батьківщини, якої ніколи не дасть
здолати підступним терористично-
путінським загарбникам.

Наш студкор

Пробіг заради здоров’я
до Дня працівника фізичної культури і спорту
11.09.014 у парку “Пере-

мога” викладачами ка-
федр фізичного вихован-
ня вузів м. Полтави було
проведено пробіг, присвя-

чений відзначенню Дня
працівника фізичної куль-
тури і спорту.

Студенти нашого вузу
також узяли учать у заході,

при цьому вони вигідно ви-
різнялись серед інших сту-
дентів полтавських вишів
організованістю та фор-
мою з логотипом ПІЕП.
Пробіг тривав близько го-

дини. Переможців і пере-
можених не було, тому
що мета цього заходу - оз-
доровлення студентської
молоді...

Наш студкор


