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ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ
 ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

У НАШОМУ ІНСТИТУТІ
У першу неділю листопада Україна

відзначає День працівника соціальної
сфери. Це свято є свідченням високої
оцінки державою ролі працівників, які
щодня забезпечують реалізацію дер-
жавної політики з питань соціального
захисту, зайнятості, організації оплати та

тисяч осіб. Кредом професії можуть
слугувати слова Івана Франка: «Жит-
тя людини доти має цінність, поки лю-
дина може допомагати іншим».

1 листопада 2016 року у нашому ін-
ституті відбувся організований кафед-
рою соціальної роботи разом із студен-
тами круглий стіл на тему «Особливо-
сті професійної освіти соціальних пра-
цівників в Україні».

Вступним словом захід відкрила ди-
ректор Інституту економіки і права
Надія Семенівна Мякушко.

У рамках роботи круглого столу
відбулося обговорення наступних пи-
тань:

- модель професійної підготовки фа-
хівців соціальної роботи та її особли-
вості у системі вищої освіти;

- актуальні проблеми професійної
підготовки соціальних працівників для
роботи з різними групами клієнтів;

- професійна орієнтація молоді як
складова якісної професійної освіти
соціального працівника;

(Закінчення на с.2)
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безпеки праці, трудових відно-
син, соціальної роботи і допо-
моги різним категоріям людей.

Соціальний працівник або
фахівець із соціальної роботи -
це особа, яка має спеціальну
освіту і здійснює соціальну ро-
боту з різними категоріями на-
селення або відповідними соці-
альними групами на професі-
йних або волонтерських заса-
дах.

Сьогодні в соціальній сфері
України працює приблизно 150
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Підписано до друку
5.11.2016 р.
№ 2.

- використання досвіду
професійної підготовки фа-
хівців із соціальної роботи у
зарубіжних країнах в Україні;

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ
 ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

У НАШОМУ ІНСТИТУТІ
Подільської районної у м.
Полтаві ради, державної
служби України у справах ве-
теранів війни та учасників
АТО сектору Полтавської об-
ласті, магістрант спеціально-

- професійний супровід
діяльності соціальних праці-
вників в установах соціаль-
ного захисту.

У заході взяли участь ви-
кладачі кафедри соціальної
роботи, студенти спеціаль-
ності «Соціальна робота», а
також керівники та провідні
фахівці Полтавського облас-
ного центру зайнятості, слу-
жби у справах дітей Полта-
вської обласної державної
адміністрації, відділу у спра-
вах сім’ї та молоді Полтавсь-
кої обласної державної ад-
міністрації, Полтавського мі-
ського реабілітаційного цен-
тру дітей-інвалідів, Зінькі-
вського дитячого будинку-
інтернату для дітей-інвалідів
імені О.В.Синяговського,
Полтавської спеціальної за-
гальноосвітньої школи-ін-
тернату І-ІІІ ступенів Полта-
вської обласної ради, цент-
ру адаптації для бездомних
осіб та звільнених із місць
позбавлення  волі
БО «Світло надії»,
державного на-
вчального закладу
«Полтавське вище
міжрег іональне
професійне учили-
ще імені Бірюзо-
ва», територіаль-
ного центру соці-
ального обслуго-
вування (надання
соціальних послуг)

сті «Психологія» інституту
соціальних технологій уні-
верситету «Україна», управ-
ління соціального захисту
населення Подільської рай-
онної у м. Полтаві ради.

Актуальними для обгово-
рення виявилися питання
соціальних викликів сього-
дення і їх вирішення фахів-
цями різних соціальних
служб, проблеми універса-
лізації та спеціалізації дип-
ломанта під час отримання
освіти, йшлося про необхід-
ність перегляду наповнення
навчального плану актуаль-
ними навчальними дисцип-
лінами, а також про збіль-
шення кількості і поліпшен-
ня якості практичної підго-
товки студентів спеціаль-
ності «Соціальна робота»,
тощо.

Наш студкор.

(Закінчення.
Початок на с.1)
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14 жовтня - День захисни-
ка України. Це свято пам’яті
про наших гордих предків,
які вогнем і мечем виборю-
вали право на незалежність
рідної держави; свято вша-
нування козацької доблесті
та звитяги; свято вдячності
ветеранам Другої світової,
які  героїчно воювали за
свою землю. 14 жовтня -  це
День усіх героїв сьогодення,
які хоробро боронять кордо-
ни України від зазіхань пів-
нічного сусіда-агресора, та
всіх тих, хто поклав своє жит-
тя на Сході країни в ім’я су-
веренності та єдності нашої
держави.

12 жовтня 2016 року у на-
шому інституті відбувся за-
хід до Дня Захисника Украї-
ни, у ході якого студенти й

ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ -
НАША СЛАВА І ГОРДІСТЬ!
Вітання студентів ПІЕП і батьків студентів,
які брали або беруть участь в АТО, волонтерів

що найвищим виявом любові
до рідної землі є готовність
боронити її ціною власного
життя.

Згадували Василя Михай-
ловича Мойсея, який загинув
від кулі ворожого снайпера
20 лютого 2014 року на Май-
дані. Василь був студентом
Університету «Україна» в Лу-
цьку і навчався за спеціаль-
ністю «Фізична реабілітація і
здоров’я людини».

Пом’янули Ігора Микола-
йовича Сердюка - підприєм-
ця з міста Кременчука Пол-
тавської області, який заги-
нув на Майдані 18 лютого,
Андрія Миколайовича Чер-
ненка з селища Слободо-
Петрівка, Гребінківського
району Полтавської області,
який загнув на Майдані 19

лютого. Низько схилили голо-
ви перед пам’яттю і подвигом
славних синів України - коза-
ків, героїв УПА, славних вої-
нів-визволителів у роки Другої
світової війни, героїв небесної
сотні і героїв АТО і промовили
молитву за душі загиблих.

Студенти були приголомше-
ні виступами військовослуж-
бовців та волонтера - викла-
дача кафедри фізичної реабі-
літації Євгенії Василівни Ви-
шар. На заході лунала патріо-
тична музика, українські пісні,
вірші, пісні під гітару.

Керівництво Полтавського
інституту економіки і права та

впродовж усієї
багатовікової
української іс-
торії.

У День пат-
ріотизму, муж-
ності та витри-
мки, День тих,
хто без вагань
готовий боро-
нити Українсь-
ку землю, сту-

денти Полтавського інститу-
ту економіки і права та Пол-
тавського коледжу Універси-
тету «Україна» взяли участь
у флешмобі та конкурсі кві-
ткових композицій, присвя-
чених Дню захисника Украї-
ни. На святі, яке проходило
за підтримки Полтавського
центру соціальних служб
для дітей та молоді і Пол-
тавської міської ради, відбу-
вся концерт, проведено бла-
годійний ярмарок, на якому
збиралися кошти на потре-
би учасників АТО.

Любі наші захисники, ми
щиро вдячні Вам за вашу
мужність, відданість і за наш
спокійний сон, за те, що Ви
- наші герої! Бажаємо вам
міцного здоровая, добробу-
ту, наснаги, сили, терпіння
та всього-всього найкращо-
го!

Слава Україні!
Героям Слава!

Олексій ЮЩЕНКО,
керівник Прес-центру

Студентської ради

Полтавського ко-
леджу, викладачі і
студенти щиро й
сердечно вітають
із Днем захисника
України - святом,
що увібрало в се-
бе багаті і славні
козацькі традиції,
уособлює муж-
ність і героїзм обо-
ронців та визволи-
телів рідної землі

викладачі  вшанували захис-
ників Вітчизни - учасників
АТО, серед яких немало й
студентів нашого інституту.
Наші студенти - учасники
АТО - розповіли про події, які
відбуваються на Донеччині
та Луганщині. Хвилиною
мовчання ми вшанували тих,
кого з нами вже немає, хто
віддав своє життя, захища-
ючи Україну. Викладач ка-
федри фізичної реабілітації
та фізичного виховання і во-
лонтер Євгенія Василівна
Вишар, чоловік якої став до-
бровольцем і захищає Віт-
чизну, розповіла про те, як
вона їздила в м. Сєверодо-
нецьк, щоб передати дітям
речі, яких вони потребують
зараз найбільше.

На заході відзначалося,

***
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Студенти нашого інститу-
ту і коледжу взяли участь у
заходах, присвячених 72 ро-
ковинам із часу вигнання з
України нацистських окупа-
нтів.

У рамках відзначення цієї
історичної дати і з метою
розвитку патріотичної свідо-
мості підростаючого поколі-
ння, виховання у молоді по-
чуття особистої та націо-
нальної гідності, популяри-

ХОЧ НАША КОМАНДА
І НЕ ЗАЙНЯЛА ПРИЗОВОГО МІСЦЯ...

зації героїчного минулого на-
шого народу відбувся турнір
з інтелектуальної гри «Брейн-
ринг». Було представлено 16
навчальних закладів міста
Полтави. Хоч наша команда
«Трансценденція», на жаль, і
не зайняла призового місця,
та показала себе досить при-
стойно. Перемогла дружба!

Інна РОСТОВСЬКА,
секретар

студентської ради.

4 жовтня викладач ка-
федри соціальної роботи
нашого інституту Олена
Стрельник узяла участь у
проекті «Суспільний уні-
верситет» Першого Наці-
онального каналу, метою
якого є популяризація на-
укових досліджень.

Олена Олександрівна
прочитала дві науково-по-
пулярні лекції: «Сім’я і ба-
тьківство в сучасній Укра-
їні» та «Гендерованість

Наша викладач Олена Стрельник
читає лекції на Пешому Національному

батьківства в сучасній Україні».
- Справжнім викликом,- ділиться

своїми враженнями лекторка,-
було завдання не тільки впорати-
ся з хвилюванням, але й відпові-
дати на заздалегідь непідготовлені
запитання ведучого та учасниць
програми. Зрештою, цей формат
цілком відображає реальну робо-
ту викладача зі студентами».

Про дату виходу програм в ефір
Першого Національного буде пові-
домлено пізніше.

Наш студкор.
На фото: Олена Стрельник із веду-

чим програми Геннадієм Попенком та
студентками Київського національно-
го університету ім. Тараса Шевченка.

ВІТАЄМО З ДЕРЖАВНОЮ
НАГОРОДОЮ!

Як уже повідомлялося в
нашій газеті, відповідно до
Указу Президента України
від 4 жовтня 2016 року, за
досягнення високих спор-
тивних результатів спорт-
сменів із плавання на XV
літніх Паралімпійських іг-
рах 2016 року в Ріо-де-Жа-
нейро нагороджено Бойко
Галину Миколаївну, заві-
дуючу кафедрою фізичної
реабілітації та фізичного

виховання Полтавського
інституту Університету «Ук-
раїна», доктора педагогі-
чних наук орденом Кня-
гині Ольги ІІ ступеня.

Щиро вітаємо Вас, ша-
новна Галино Миколаїв-
но, з нагородою! Бажаємо
наснаги в реалізації нових
проектів та досягнень за-
для процвітання українсь-
кого спортивного руху!

Ви - наша краса!
Ви чарівлива в палітрі

Ваших перемог!
Ви - просто ідеал!
Нехай Ваша професій-

на діяльність завжди при-
носить Вам здоров’я, бла-
гополуччя, море земних
щедрот, натхнення і лю-
бові!

ШАНОБЛИВО - адмі-
ністрація інституту,
колектив кафедри фі-
зичної реабілітації та
фізичного виховання,
студенти, професор-
сько-викладацький ко-
лектив, співробітники
інституту.
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Наші студенти взяли участь в акції
«Стань донором - врятуй життя!»

ДАРУЄМО ЗДОРОВ’Я ТИМ,
ХТО ПОТРАПИВ У БІДУ

Вирішивши стати доно-
ром, людина робить від-
повідальний вибір. Ще
вчора вона відповідала ті-
льки за стан свого здоро-
в’я, а сьогодні - вже і за са-
мопочуття інших людей.
Відтепер у її житті з’явив-
ся особливий, невідомий
раніше сенс - дарувати
здоров’я тим, хто потра-
пив у біду, і знаходити тим
самим «кровних хреще-
ників» - братів, сестер. До-
нор несе надію і здоров’я
десяткам людей.

Саме так і наші студен-
ти Полтавського інституту
економіки і права та Пол-
тавського коледжу Універ-
ситету «Україна» разом із

волонтерами товариства
Червоного Хреста 19 жов-
тня взяли участь у донор-
ській акції «Стань донором
- врятуй життя!».

Студенти пройшли огляд
лікаря і вже потім були до-
пущені до самої процеду-
ри. Відвідавши станцію пе-
реливання крові, студенти
мали змогу взнати свою
групу крові і стати донором.
Безпосередньо перед зда-
чею крові нас пригостили
солодким чаєм із печивом.

Одна здача крові може
врятувати життя багатьох
людей!

Юлія КОВАЛЬКО,
голова

Студентської ради.

***
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Постійний спостерігач місії ОБСЄ
Ентоні Робінсон -
гість нашого інституту

26 жовтня 2016 року в
Полтавському інституті
економіки і права відбув-
ся навчально-виховний
захід для учнів, студентів,
магістрантів та виклада-
чів. Провів захід Ентоні
Робінсон - талановитий
викладач СЕLТА, пості-
йний спостерігач місії
ОБСЄ та людина, яка во-
лодіє багатьма мовами.

Містер Робінсон розпо-
вів про нові слова в ан-
глійській мові у різних
сферах життя та промис-
ловості й продемонстру-
вав усе презентацією.

Студенти слухали з цікаві-
стю, ставили запитання та
жваво спілкувалися з ви-
кладачем.

Робота з професіоналом

такого високого рівня та
знайомство з новими куль-
турами і мовними явища-
ми як для студентів-філо-
логів, так і для студентів ін-

ших спеціальностей - за-
вжди цінний досвід. Ми
дуже вдячні Ентоні Робі-
нсону та з нетерпіннямче-
каємо наступної зустрічі.

Yesterday it was a great event for our students. New
experience, new knowledge and new emotions were
presented by a prominent CELTA teacher, permanent
OSCE observer and a person who speaks many languages
Anthony Robinson. Mr. Robinson spoke about new words
in English language from different spheres of life and

«Practice makes perfect» industries. Students were veiy interested asking questions
and interacting with the teacher.

It is always a valuable experience to work with such
highly professional people, getting to know about new
cultures and language phenomena especially for students-
philologists. We are very grateful to Anthony Robinson
and looking forward to meeting in the nearest future

«Міжнародний сертифікат рівня В2
- вимога сучасності»

24 жовтня 2016 року у Пол-
тавському інституті економі-
ки і права відбувся семінар-
презентація від Авторизова-
ного екзаменаційного цент-
ру Оксфорд Клас UА009 на
тему «Міжнародний серти-
фікат із англійської рівня
В2 - вимога сучасності».

Семінар провела Маноха
Оксана Вікторівна, директор
Екзаменаційного центру Окс-
форд Клас, м. Київ.

Під час презентації учас-
ники дізналися більше:

• про міжнародні Кембрид-
жські екзамени, історію їх
створення та їх різновиди;

• що таке СЕFR та який Ке-
мбриджський екзамен відпо-
відає якому рівню,

• а також усе про екзамен
FСЕ (рівень В2) - формат, за-
вдання та підготовка.

Усі присутні разом спробували
вирішити тест рівня В2, а також ви-
конати й пройти всі види робіт (чи-
тання, розуміння, говоріння тощо),
які перевіряють міжнародні іспити.

Інформація, одержана на семі-
нарі-презентації, була дуже цікавою
і корисною для студентів, магістрів,
а також і всіх тих, хто планує всту-
пати до магістратури та аспіранту-
ри вищих навчальних закладів Ук-
раїни або продовжити навчання за
кордоном, корисно це і для майбут-
ніх доцентів та професорів.

Наприкінці семінару відбулася
лотерея. Переможцем лотереї ста-
ла Валерія Галей - студентка 1 кур-
су спеціальності «Філологія»; вона
отримала в подарунок книгу та ро-
бочий зошит для підготовки до В2,
блокнот, ручку, плакат і симпатич-
ну сумку від Оксфорд-класу, та най-
головніше - знижку на складання
Кембриджських іспитів.

Наш студкор.
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Хелоуїн - “найстрашні-
ша” подія року. Це свято
стає все популярнішим в
Україні, і воно не оминуло
наш інститут. Активісти
Студентської ради, у від-

Хеллоу, свято Хеллоуїн!

повідності з традиціями
хелоуїну, прикрасили сті-
ни інституту та, “переодяг-
нувшись”, ходили від ка-
федри до кафедри, від
декана до декана, від ди-
ректора до навчальної ча-
стини з гаслом «Цукерки
або смерть». Викладачі та
адміністрація добре підго-
тувалися і частували нас
солодощами. Повеселив-
шись досхочу,
студенти тради-
ційно, за чаєм
та цукерками
п ерегл янул и
фільм.

Хеллоу, свято
Хеллоуїн! Хто
вампір, хто бе-
дуїн, хто святий,
а хто бісок, три-
майте від адмі-
на поздравок!

Веселися, за-
звичай, весели-
ся, тільки з ніг,
звичайно, не ва-
лилися! У цю ніч
пісні співай, хоч
кричи, а хоч
стрибай!

Ця ніч, лишень,
одна така: гарбуз
обрізаний - то

всьому голова! У цю ніч ти,
звичайно, не один. Хеллоу,
свято Хеллоуїн!

Інна РОСТОВСЬКА,
секретар студради.
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