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  ТРЕНІНГ

ВОЛОНТЕРСТВО

ПРОЄКТ
НА ПРЯМОМУ 
ЗВ’ЯЗКУ 
ІЗ ОМБУДСМЕНОМ      

Нещодавно для студентів Херсон-
ського кооперативного еконо-
міко-правового фахового коле-
джу провела онлайн-тренінг 
Оксана Тропіна, регіональний 
координатор взаємодії з гро-
мадськістю Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав 
людини у Херсонській області.

Під час спілкування майбутні 
юристи ознайомилися із діяль-
ністю омбудсмена, визначили 
порядок звернення до Уповно-
важеного. Оксана Леонідівна ак-
центувала увагу учасників тре-
нінгу на основних порушеннях 
прав людини, зокрема: права на 
захист, на утримання, на приват-
ність тощо. Саме тема порушен-
ня права на приватність викли-
кала неабияку дискусію. 

Молодь дедалі більше зану-
рюється у віртуальне життя, 
таке просте і доступне. Але ж 
насправді життя – це не вірту-
альний фрагмент, це постійна 
дорога. Тож давайте розфарбо-
вувати своє життя всіма кольо-
рами веселки та не забувати, 
що після кожної зливи з’явля-
ється сонце. 

Вікторія УНЧИКОВА  

СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

Четвертий рік поспіль ПУЕТ 
реалізує проєкт «Університет тре-
тього віку». 2020–2021 навчально-
го року люди поважного віку че-
рез локдауни навчалися переваж-
но дистанційно. 45 викладачів та 
кураторів закладів вищої освіти 
і шкіл міста Полтави на високому 
рівні проводили заняття в офлайн 
та онлайн-форматі.

Викладачами розроблено дис-
танційні курси на платформі 
MOODLE, які 552 слухача опано-
вували онлайн. Змішана форма 
навчання непроста для старшого 
покоління, але слухачі справи-
лись, продемонструвавши нави-
чки використання інформаційно-
комунікаційних технологій для 
саморозвитку, самовдосконален-
ня та спілкування.

Проєкт об’єднав громаду міс-
та, адже він реалізується коман-
дою ПУЕТ разом із викладачами 
Полтавського національного пе-
дагогічного університету ім. В.Г. 
Короленка, Полтавського держав-
ного медичного університету, 
вчителями шкіл міста та небай-
дужими полтавчанами, які бе-
руть участь у партиципаторному 
бюджетуванні «бюджет участі», 
та ось уже третій рік поспіль під-
тримують проєкт, віддаючи йому 
найбільшу кількість голосів.

Упродовж 2020–2021 навчаль-
ного року 691 слухач (а це 24 ака-

демічні групи) опановував такі 
дисципліни:

 Здоровий спосіб життя
 Англійська 
    та німецька мови 

 Психологія 
 Інформаційно-комунікаційні 
     технології 
 Краєзнавчі студії Полтавщини 
 Хочу жити в якісному світі 

 Хореографія 
 Дизайн-терапія 
 Фізичне навантаження 
    для людей 55+ 
 Майстер-класи, 
    Справжня леді 
 Творча лабораторія 
    «Ретро-бабуся» 
 Соціально-адаптивний курс .
Низький уклін кожному викла-

дачу та куратору проєкту, вели-
чезна вдячність всім небайдужим 
учасникам за підтримку високої 
планки організації навчання у 
цьому навчальному році слухачів 
університету третього віку.

Пресслужба ПУЕТ

IV ВИПУСКНИЙ УНIВЕРСИТЕТУ 
ТРЕТЬОГО ВIКУ У ПУЕТі
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є лідером у багатьох 
напрямах сучасної освіти. Університет розділяє принципи та цінності міжнародного 
об’єднання університетів третього віку, яке діє під девізом: «Найбільшим культурним досяг-
ненням народу є його щасливі люди похилого віку».

У Харківському кооперативному торгово-
економічному фаховому коледжі діє благо-
дійний центр «Турбота», який очолює сту-
дентка третього курсу Ганна Хрипчук. Вона 
не бачить нічого складного в тому, щоб вчи-
тися на відмінно, бути в складі студентської 
ради, писати наукові розвідки про Харків-
ський військовий шпиталь, проводити безко-
штовні екскурсії, плести маскувальні сітки 
для бійців АТО…, бо вважає: «У тебе є краї-
на. У тебе є армія. Поки є. І є за що боротися 
і що виправляти. Є кому допомагати. Є з ким 
об’єднуватися. Є з ким координувати дії. Є, в 
кінці кінців, те, що ти можеш зробити сам». 

Пліч-о-пліч із Ганною займаються волон-
терством студенти коледжу Катерина Зубчен-
ко, Вікторія Покотило та Даніїл Гришин. Раз на 
тиждень вони збираються у волонтерському 
громадському об’єднанні «Берегиня». 

– Молодіжна субота для нас – це як свято. 
Тепла, дружня атмосфера і гарячий чайок – 

саме те, що потрібно для плетіння маскуваль-
ної сітки! – розповідає Даніїл. 

Варто відзначити, що навіть під час каран-
тину та літніх канікул наші волонтери продо-
вжували відвідувати Харківський військовий 
госпіталь для облаштування каплички і парко-
вої зони для відпочинку воїнів, а зараз допома-

гають встановлювати пам’ятний знак захисни-
кам, загиблим у російсько-українській війні. 

Допоки є молодь з гарячими та чуйними 
серцями – в України є майбутнє!

Оксана МЕНТКЕВИЧ, 
координатор студентської ради

ТЕ, ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ КОЖЕНТЕ, ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ КОЖЕН


