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7 жовтня - День працівників освіти.
Зі святом Вас, шановні викладачі,
студенти і співробітники інституту!
ВІДЗНАЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОГО
СВЯТА
В ІНСТИТУТІ

великого людського щастя.
цертом художньої самодіяльСтуденти інституту привітали ності і запашними осінніми
своїх наставників запальним кон- квітами.

Своє професійне свято - День
працівників освіти - урочисто
відзначив колектив нашого
інституту.
Директор інституту Надія Семенівна Мякушко тепло привітала присутніх на святі викладачів, студентів і співробітників
інституту і в їх особі - весь колектив вищого навчального закладу, щиро побажала всім міцного здоров’я, успіхів у праці і
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Галина Миколаївна
Бойко працює на кафедрі фізичної реабілітації нашого інституту
економіки і права з
2001 року. За цей час їй
довелося попрацювала на різних посадах:
старшого викладача,
доцента, завідуючого
кафедрою, професора
випускової кафедри фізичної реабілітації.
Нині кандидат психологічних наук Галина
Миколаївна - професор
кафедри фізичної реабілітації, доцент, Заслужений працівник фізичної культури та спорту
України, Заслужений
тренер України, член

президії Української федерації спортсменів із
вадами розумового та
фізичного розвитку, стипендіат Президента України в галузі фізичного
виховання і спорту протягом 2007-2012 років.
Галина Миколаївна
Бойко за вагомий внесок
у розвиток паралімпійського спорту (плавання) нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня, Грамотою Національного олімпійського
комітету України (2011
рік), Грамотами Кабінету міністрів України
(2008, 2012 р.), Полтавської обласної ради
(2008, 2010, 2012).
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Галиною Миколаївною особисто підготовлено два Заслужених
майстри спорту України, 5 майстрів спорту
України міжнародного
класу, 9 майстрів спорту України.
Г.М. Бойко успішно
поєднує викладацьку,
тренерську та наукову
діяльність. Вона є автором близько 100 наукових праць, із них 39
- у фахових наукових
виданнях ВАК України
в галузі фізичного виховання і спорту, педагогіки та психології, навчального посібника
«Реабілітаційна психологія» з грифом Міністерства освіти і науки
України (2007 р.), наукової монографії (2012
р.).
У 2009 році Галина
Миколаївна закінчила
докторантуру Національного університету
фізичного виховання
та спорту України (м.
Київ).
Галина Миколаївна
брала участь у міжнародних семінарах-практикумах із проблем
класифікації спортсменів із вадами розумового та фізичного
розвитку у м. Больнас
(Швеція, 2004 р.), м.
Євпаторія (2007, 2008
р.), м. Лоано (Італія,
2011 р.), що проводилися під егідою Міжнародної федерації
INAS FID та Міжнародного паралімпійського
комітету ІРС.
Наш студкор.
стор. 2

СВЯТО ПЕРЕКЛАДАЧІВ
торним вокалом студентка 4 курсу Цапенко
Юлія. Та ще й виконувала во-на свій власний
переклад пісні з англійської мови. Також виступили зі своїми дотепними жартами про перекладачів та про різні кумедні ситуації, пов’язані
з перекладом, студенти
4 та 1 курсів. До речі, можемо зазначити, що
першокурсники були

В останній день вересня весь світ відзначав Міжнародний день
перекладача і, звичайно ж, наші студенти майбутні перекладачі також із задоволенням
долучилися до святкування.
Це чудове свято розпочалося із привітань
для наших дорогих викладачів. Студенти подарували їм троянди
та безліч цікавих, веселих і яскравих виступів художньої самодіяльності.
Усіх присутніх зачарувала своїм непов-
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можна сказати, навіть
домашній атмосфері, і
студенти продемонстрували всі різнобарвні сторони вибраної ними професії та свої численні
таланти, а також показали прекрасні знання іноземних мов, які вони набувають в інституті.
Даша ПРОЦАН,
студентка спеціальності «Переклад».

надзвичайно раді, що
й їм довелося взяти
участь у проведенні першого в їх житті професійного свята, і тому були
напрочуд активними. До
того ж вони перемогли у
конкурсі тематичних
плакатів, що проводився наприкінці концерту.
Ще учасники радували
глядачів власними перекладами віршів, а студенти 2 курсу заспівали
чудову пісню англійською мовою та ще й супроводжуючи її грою на
гітарі.
У цілому свято пройшло у дружній та веселій,
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стор. 3

ЮРИСПРУДЕНЦІЯ РУШІЙ СЬОГОДЕННЯ
Загальновизнано, що
юриспруденція є однією з
найшанованіших професій сьогодення.
Як говорить Марина Вешко, НR менеджер юридичної фірми Ulysses,
юрист - це не одна професія, а цілий ряд різноманітних професій, кожна з
яких має свою специфіку.
Професії суддів, нотаріусів і прокурорів, хоча й є
юридичними, проте настільки специфічні, що кожна з них є унікальним видом праці. Також потрібно
враховувати той факт, що
юрист повинен знати не
тільки набагато більше,
ніж юридичне підгрунтя, а
й бути хорошим психологом, аналітиком та дипло-

матом для співпраці з громадянами, незалежно від
того, яку посаду він обіймає.
Правознавець - рушій
майбутнього суспільства,
адже він захищає і відстоює права та інтереси
громадян, юридичних осіб,
держави та інших категорій
осіб; створює закони, стежить за їхнім виконанням;
забезпечує дотримання
безпеки громадян; бере
участь у визначенні політичного курсу країни; досліджує та аналізує проблеми
у суспільстві; готує нових
кваліфікованих працівників.
Не дивним стає той факт,
що більшість випускників
загальних навчальних за-

кладів сьогодення бажають отримати саме юридичну освіту.
А здобувають юридичну
освіту на кафедрі правознавства нашого інституту.
Тут працюють та викладають висококваліфіковані
фахівці у галузі права, які
нагромадили значний досвід практичної роботи у
своїх професійних сферах
та володіють сучасними
методиками проведення
навчального процесу. Так,
на кафедрі правознавства,
у відповідності до вимог
МОНМСУ, працюють доктори наук, кандидати наук,
а також особи, які мають
статус адвокатів (Кальян
О.С., Прохазка Г.А.), більшість із представників професорсько- викладацького
складу має досвід роботи
у судових та правоохоронних органах, що дає змогу
поєднувати теоретичне

ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ
І ПРО ПЕРШОКУРСНИКІВ
Восени нинішнього 2012
року в нашому Полтавському інституті економіки і
права з’явилося нове поповнення, серед якого і
група першокурсників-перекладачів соціально-гуманітарного факультету 11ФП12.
У групі вісім осіб - сім
дівчат і один хлопець.
Відрадно відзначити,
що студенти групи з самого початку показали себе
серйозними, відповідальними. Вони вже розподілили між собою всі обов’язки по управлінню групою. В групі вже є староста, його заступник.
Хоча група налічує таку
маленьку кількість студентів, усе одно талантів
вона має немало. Майже
кожен студент володіє
якимось музичним інструментом, а дехто - і двома;
хтось танцює, хтось дуже
гарно малює, хтось хорошо пише і володіє ораторськими здібностями.
Звичайно ж, кожному
7 жовтня 2012 р.

ще не досить комфортно у
новій атмосфері, незвично,
адже все абсолютно нове.
Але ось такими є перші
кроки студентів у нове життя.
У всіх є велике бажання
брати участь в активі інституту, у різних заходах тощо.
Щоб дізнатися про перші
враження першокурсників,
було проведено студентське опитування, на основі
якого можна зробити певні
власні висновки. Ось що
говоряь студенти:
Шахова Валерія,
Крайник Каріна:
«Наші перші враження позитивні. Викладачі мають високий рівень знань.
Нам дуже подобаються аудиторії, в яких проводяться лекції».
Курочка Анжела:
«Мені надзвичайно подобається навчатися в інституті економіки і права. У
мене напрочуд хороша група, викладачі вимогливі - і
це дає відчутний стимул
для того, аби повністю від-

датися навчанню. Чудовий
заклад».
Белиба Ярослав:
«Цей інститут є протилежністю всім моїм уявленням про такі заклади
взагалі. Я думав, що буду
спати на лекціях, не впишусь у групу, а також не
буду приділяти достатньо
уваги навчанню. Насправді ж викладачі вміють зацікавити, привернути увагу до матеріалу, який подається, група напрчуд комунікабельна, весела.
Отже, цей інститут стане
приємною сторінкою в моєму житті».
Науменко Анна:
«Перше враження від
навчання виключно позитивне. Професійні викладачі дають змогу вивчити
предмет майже досконало.
Подобається й те, що з самого початку нас залучають до різних заходів. Це
робить навчання значно
цікавішим».
Роганова Катерина:
«Мені дуже подобається
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викладення матеріалу з
прикладами із власної
юридичної практики.
Шанованими гостями
на святкуванні Дня юриста 8 жовтня 2012 р. у нас
будуть судді, адвокати,
працівники органів внутрішніх справ, податкової
служби, працівники органів місцевого самоврядування, які традиційно проводять у цей день оглядові лекції. Все це, у свою
чергу, створює одні з найкращих умов сприйняття
та засвоєння студентами
інформації правового характеру і спонукає їх до
поглиблення знань для
подальшої самореалізації у житті та на професійній ниві.
А.В. ЛИСА,
студентка
юридичного
факультету.

навчатися в університеті
«Україна», подобається
розклад наших занять і
найголовніше - я відчуваю, що дійсно зможу
оволодіти англійською та
українською мовами в
досконалості, а також,
звісно, перекладом. Хотілося б, щоб до нас приїжджали волонтери з-за
кордону, тому що для
того, аби знати добре мову, треба багато практикувати її з носіями мови. А
також хотілося б, щоб
наш інститут залишався
тут разом і з іншими факультетами, а не на базі
21-ї школи. Тому що багатьом студентам складно діставатися туди».
Отже, роблячи висновки, можна сказати, що,
звичайно, всім важко спочатку, але й не менш цікаво. У кожного є бажання
вчитися добре і здобути
професію, знайти багато
нових друзів. Але це поки
що лише початок, лише
перші кроки….
Вікторія ЧУНАДРА,
студентка спеціальності «Переклад»
стор. 4

МІЖНАРОДНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ:
ВІЗИТ ДО м. НЮРНБЕРГА
Кафедра соціальної роботи в Полтавському інституті економіки і права
створена понад 10 років тому. На кафедрі працюють талановиті викладачі,
які намагаються передати свій науковий та практичний досвід студентам.
Кафедра співпрацює з багатьма державними та недержавними організаціями, що забезпечує якісний рівень підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Одним із провідних викладачів та науковців кафедри соціальної роботи є Олена Олександрівна Стрельник - кандидат соціологічних
наук, доцент, професор кафедри. Коло наукових досліджень Олени Олександрівни: гендерна соціологія, батьківство та материнство, гендер та освіта, дослідження інвалідності.
Олена Олександрівна брала участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
У проектах: з 2012 року - учасниця Міжнародного проекту з підвищення
кваліфікації університетських викладачів «Гендер, сексуальність, влада»
(фонд Сороса). Переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Гендерні проблеми очима молоді» (м. Київ, 2005 рік).
Підготувала й опублікувала 47 наукових праць, у тому числі - навчальний
посібник (із грифом МОН), розділ у колективній монографії та публікація у
зарубіжному виданні англійською мовою. Має досвід проведення наукових, навчальних та прикладних соціологічних досліджень із широкого кола
проблем; авторка семінарів-тренінгів із формування гендерної культури для
державних службовців, соціальних працівників, студентів вишів, школярів,
учасниця Партнерства «16 днів протидії гендерному насильству» у Полтавській області (спільно з НГО «Європейський вибір»).

Право-радикальні та екстремістські рухи в сучасних європейських країнах - це явище,
ступінь серйозності якого важко переоцінити. Головна мета
таких рухів - це «захист» етнічної та расової однорідності населення. Йдеться, серед іншого, про застосування ксенофобської риторики, соціального
виключення та навіть насиль-

ства відносно «інших» - мігрантів, мусульман, представників
різноманітних «неєвропейських»
етнічних спільнот та расових
груп.
Україна дещо краще виглядає
порівняно з рештою європейських та навіть пострадянських
країн, адже в українському парламенті відсутні ультра-націоналістичні фракції. Тим не менше,

соціологічні дослідження свідчать про підвищення рівня ксенофобії та зниження рівня національної толерантності серед
українського населення протягом останніх 10 років.
Попри велику вагу європейської наукової спільноти до цих
проблем, особливості участі жінок та чоловіків у діяльності екстремістських груп та електоральної підтримки право-радикальних партій дотепер фактично не вивчені.
Щоб заповнити цю прогалину
27-28 вересня у м. Нюрнбергзі
(Німеччина) відбувся Міжнародний європейський семінар,
присвячений гендерним аспектам право-радикальних та екстремістських рухів. Семінар був
організований Університетом
прикладних наук імені Дж. Ома
спільно з німецьким Центром
досліджень ролі жінок у праворадикальному екстремізмі. Місце проведення подібного семінару є надзвичайно символічним, адже саме в Нюрнбергзі
відбувалися з’їзди націоналсоціалістичної партії Гітлера та
пізніше - у 1945-1946 роках міжнародний судовий процес
над керівниками гітлерівської
Німеччини.
У роботі семінару брали
участь науковці з 12 європейських країн, у тому числі з Німеччини, Угорщини, Польщі, Сербії, Італії, Великобританії, Франції. Я мала честь бути запрошеною від України з доповіддю,
що була присвячена особливостям українських право-радикальних рухів та партій, активність яких стає усе помітнішою
останнім часом.
Зміст семінару, можливість
спілкування з європейськими
колегами, прогулянки містом
залишили незабутні враження
та дали наснагу для подальшої
роботи.
Олена СТРЕЛЬНИК,
кандидат соціологічних наук,
доцент, професор
кафедри соціальної роботи.
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Студентська програма обміну Work And Travel
надає можливість побачити США
В останні роки, завдяки програмі студентського обміну Work and
Travel, тисячі українських студентів відвідали
США, де протягом
трьох літніх місяців вони жили та працювали
у сфері обслуговуван-

вою, але робочий день
був дуже довгий - 11 годин на добу, і вихідні дні
в мене були досить рідко. Американці помітно
відрізняються від наших
співвітчизників у багатьох аспектах. Перше,
що кидається в очі,-

моєю проблемою був
брак вільного часу.
Після завершення
програми я разом зі своєю подругою подорожувала у Каліфорнію і
Нью-Йорк.
Насправді це було моє
найкраще літо.
А ось що розповідає
Ірина Мотієнко, студентка 4 курсу спеціальності «Переклад»: «Я
брала участь у цій програмі влітку 2011 року, і
в мене залишилися лише найкращі враження
про США. Я жила і працювала касиром у супермаркеті у штаті Північна Кароліна у місті
Корона. Люди у цій країні просто чудові! Надзвичайно ввічливі і привітні, і завжди готові до-

ня у різних штатах, і наприкінці програми мали
змогу подорожувати.
У нашому Полтавському інституті економіки і права також є студенти - колишні учасники цієї програми, які з
радістю хочуть поділитися своїм досвідом і
спогадами.
Зокрема я, Аніта Сьоміна, студентка 4 курсу
спеціальності «Переклад», минулого літа
разом зі своїми друзями брала участь у програмі Work and Travel.
Я разом із трьома дівчатами працювала у
штаті Техас на острові
Галвестон у Rain Forest
Cafe на позиції продавця-консультанта. Але я
пропрацювала у тому
закладі лише місяць, а
потім змінила місце роботи. До кінця літа я
працювала майстром
тимчасових татуїровок.
Робота була нескладною і в деякій мірі ціка-

вони постійно посміхаються і дуже привітні до
іноземців. Спочатку мені
було важко адаптуватися до спекотного клімату і важко було спілкуватися й розуміти мешканців Техасу через їх так
званий техаський акцент, який, до речі, розуміють не всі американці. Але згодом я звикла до всього і єдиною

помогти. Я знайшла багато друзів із різних країн завдяки цій програмі,
і ми досі підтримуємо
стосунки. Моєю найулюбленішою частиною того літо було подорожування. Я дуже багато подорожувала після закінчення роботи. Я відвідала Нью-Йорк, Вашингтон, Філадельфію. Отримала дійсно незабутні
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враження і величезний
досвід».
Своїми враженнями
від поїздки до США поділився і Віктор Федченко, студент 4 курсу
спеціальності «Переклад»: «У 2010 році я
брав участь у програмі
Work and Travel. Прибув у Штати 26 травня
на роботу рятувальником у басейні в Вашингтоні. Кілька разів змінював роботу через те,
що переїжджав із міста
в місто. Побував у 9
штатах, найбільше часу провів у Пенсильванії та Нью-Йорку. Загалом подорож надзвичайно сподобалась і
сильно змінила моє життя. Я завів багато нових друзів, познайомився з американською
культурою. Звичайно,
були і складнощі, але
куди ж без них. Раджу
всім, хто може, спробувати взяти участь у цій
програмі. Співбесіду
пройти легко - сильної
англійської від студентів не вимагається, а
вже в штатах за літо ви
зможете навчитися добре розуміти англійську».
У кожного студента
було своє літо, свій досвід і враження, але,
безперечно, можна відзначити, що ця програма допомагає зробити
певний крок у доросле
життя, формує особистість і допомагає стати самостійним. Також
вона ідеально підходить для тих, хто прагне поліпшити свої знання англійської мови і
отримати досвід роботи у США.
Аніта СЬОМІНА,
студентка 4 курсу
спеціальності
«Переклад».
стор. 6

ПАРАД ВИШИВАНОК
У ПОЛТАВІ
23 вересня, на День
міста і свята визволення
Полтави від німецько-фашистських загарбників у
Великій Вітчизняній війні,
в нашому місті відбувся
парад «Полтава вишивана». У цей день до міста
завітала представник Національного реєстру рекордів.
Почалося все з того, що
на сцені біля театру Гоголя студентки ПНПУ ім.
В.Г.Короленка, на очах сотень полтавців та гостей

міста, закінчували вишивати довжелезне полотно.
Завширшки воно - до півметра, а важить лише півкілограма. Як згодом дізналися глядачі, то готувався
до рекорду найдовший рушник в Україні з домотканого полотна, зробленого
ще в 19 столітті. Дівчата вишивали його нитками пастельних тонів, притаманних для традиційної вишивки Полтавщини.
Честь зробити останній
стібок на вишитому полотні
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нального педагогічного
університету імені В.Г. Короленка Миколі Степаненку. Саме йому і належить ідея вишити найдовший рушник в Україні, а
викладачі та студенти
придумали ескіз і втілили
задум ректора у життя.
Тепер унікальний витвір
мистецтва зберігатиметься в музеї’ ВДНЗ, куди на
екскурсію запрошуються
всі бажаючі.
А загалом у параді вишиванок у Полтаві взяло
участь понад 3000 осіб.
Наш студкор.

мамі. Потім було багато
сліз, коли колола пальці і
завжди щось не виходило. У всіх дівчат у школі
завжди були красиові нігті
і тільки в мене були поколені пальці і маленькі нігтики, так як вони мені заважали під час вишивання. А потім усе пішло само
собою - стали з’являтись
спочатку маленькі картинки, а потім усе більші і більші, а тепер з’являються
і весільні рушники, і рушники на всі випадки життя, сорочки і т.д.
Нині я розумію, що в мене є велике бажання вишивати, але, на жаль, не
завжди вистачає часу.
Свої роботи я вже виставляла в інституті, мені
було дуже приємно, що
багато людей цікавляться
цим. Жаль, що нині немає
можливості робити свої
виставки, я хотіла б показати всьому світу, що вишивання - це саме найкраще, що може бути, і
цим потрібно займатися.
На мою думку, навчитися вишивати можливо в
будь-якому віці, головне тільки бажання і старанність, а найважливіше підтримка близьких.
До речі, якщо хто захоче, - я можу провести безкоштовні курси і навчити
бусь я змогла навчитися всього, чого сама знаю.
дуже важливого для мене
Даша ПРОЦАН,
на даний час ремесла. За
студентка спеціальте, що мене підтримали, я
ності «Переклад».
вдячна більш за все своїй

дуже зацікавила. А далі
були різні запитанння до
бабусі (що? як? де?). Перший час хоч я й дуже сибабуся з маминої сторони льно старалася, але, на
займалася цим тільки для жаль, у мене нічого не виходило. Тільки завдяки
душі.
Колись мене відвезли до підтимці моїх батьків і ба-

ВИШИВКУ Я ПОЛЮБИЛА
ЩЕ З ДИТИНСТВА...
Вишивка хрестиком один з найпопулярніших
видів рукоділля, мистецтво це бере своє коріння з
епохи первісної культури,
коли люди використовували стьобання кам’яними голками при шитті одягу з шкур тварин. Із часом
вишивка стала прикрасою. У ті далекі часи практично кожна жінка займалася рукоділлям, про що
свідчать багато віршів і
пісні, прикрашалися вишивкою верхній одяг, паски, рукавиці, взуття, сорочки. У сільських сім’ях
одяг шили з домотканих
вовняних і льняних тканин, прикрашали кольоровим ситцем, мережками, вишивкою. На масляну, на весіллі, при народженні або смерті людини
вишиті рушники вважалися священим оберегом.
Особливу силу оберігати
людей від злих сил, хвороб і стихій приписували
звичайному рушнику.
Я почала займатися вишиванням, коли мені було
всього вісім років. У моїй
сім’ї до мене цим займались мої бабусі (з маминої і татової сторони). Бабуся по татовій лінії працювала в Пакистані два
роки і брала участь у конкурсах вишивки, на яких
займала перші місця. А

випала меру Полтави Олександру Мамаю. За його
словами, у цей момент йому знадобилися навички,
отримані на уроках праці в
школі.
Згідно з замірами представника Національного
реєстру рекордів, довжина
«найбільшого цільного рушника, вишитого вручну»,
склала 7 метрів і 10 сантиметрів, про що було зроблено відповідний запис у
Книзі рекордів України.
Очільник міста, отримавши Почесний Диплом від
національного реєстру рекордів, передав його ректору Полтавського націо-

бабусі (по татовій лінії), мені завжди було в неї нудно,
і якось мені випадково потрапила на очі бабусина
вишиванка, мене вона
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«ПОСМІШКА ЦЕ НАЙВИЩА ПРОБА ДУШІ»
Як відомо, 2012 рік
оголошений в Україні
роком спорту, здорового способу життя. Своїм обов’язком студенти
Полтавського інституту
економіки і права (кафедра фізичного виховання, спорту, здоров’я
людини) вважають вести постійно просвітницьку роботу щодо

Напередодні всесвітнього дня посмішки,
який святкується у першу п’ятницю жовтня,
студенти груп 11 ФР, 21
ФР зустрілися з учнями
11-го класу гімназії №21
м. Полтави і провели
ерудиціон на тему «Посмішка - це найвища
проба душі» (Ф. Достоєвський).

Розпочали нетрадиційно змістовною загадкою, в якій відображено
всі грані посмішки, слова, що не знайшло місце
ні в педагогічних, ні в
психологічних джерелах. А майбутні фахівці
з фізичної реабілітації
змогли цікаво розповісти про посмішку як прояв життя, де вона народжується, хто є її матір’ю,
що здатна створити
енергія посмішки, її способи вираження, дали

змістовні рекомендації
щодо використання посмішки для здоров’я.
Студенти також пофантазували: як може
змінитися наше життя
та світ, коли посмішок
стане більше.
У форматі зустрічі
звучали думки мислителів, письменників,
поетів про посмішку Льва Толстого, Вільяма Шекспіра, Василя
Симоненка.
Бібліотекар Лариса
Чижик розкрила таємницю посмішки знаменитої «Джоконди» Леонардо да Вінчі. Звучали пісні про посмішку.
Окрасою заходу став
ліричний етюд «Сонце» у виконанні асистентів кафедри А. Оріховської та О. Бондарчука. Учасники дійства
розтанули у посмішці,
бо кожен із них є теж
маленьке сонечко, так
як у серці кожного тепліє посмішка для інших.
Л.Д. БОЙЧЕНКО,
доцент кафедри
фізичної реабілітації.

здорового способу життя. Про це свідчить робота, яку ведуть студенти разом із відділом
естетичного виховання
Полтавської обласної
бібліотеки для дітей ім.
Панаса Мирного серед
школярів міста.
Тематика різноманітна: «Діалоги про здоров’я », «Здоровий спосіб
життя - це стильно»,
«Психологія на службі
здоров’я », «Ода Олімпійським іграм».
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