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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ «Людина буває цілком людиною лише тоді, коли грає». 
Фрiдрiх ШИЛЛЕР, нiмецький поет, фiлософ

ГРА

СПОРТ

  СЛОВО  СТУДЕНТА
ВРАЖЕННЯ ВРАЖЕННЯ 
ВIД  ВИРОБНИЧОЇ ВIД  ВИРОБНИЧОЇ 
ПРАКТИКИПРАКТИКИ 
Наталія ЧОРНА, студентка IV курсу спе-
ціальності «Право» Херсонського коо-
перативного економіко-правового коле-
джу, вирішила поділитися своїми думка-
ми з приводу проходження виробничої 
практики. Редакція залюбки надає газет-
ну площу для слова успішним студен-
там кооперативних закладів вищої осві-
ти, тож читайте, думайте і долучайтеся 
до когорти наших дописувачів.

«Начебто тільки були на першому 
курсі, знайомились із коледжем, а вже  
майже його випускники. За чотири неза-
бутніх роки коледж став для мене рід-
ною домівкою. ХКЕПФК – це місце, яке 
дає змогу здобути багаж знань, такий 
необхідний у майбутньому професійно-
му житті.  

Виробничу практику я проходила у 
адвоката Світлани Амінової. Кожен день 
переконувалась у точності слів П.Буаста: 
«Освіта – скарб, праця – ключ до нього». 
Всі наші результати залежать від бажан-
ня їх досягти. Тож я ставлю цілі щодня та 
намагаюся максимально скористатися 
всіма можливостями для їх втілення.

На практиці я працювала із державни-
ми реєстрами. Це невід’ємна частина 
здійснення адвокатської діяльності, 
адже за допомогою них можна здобути 
необхідну інформацію. Окрім цього, я 
закріпила навички у складанні процесу-
альних документів: заяв та запитів адво-
ката. Правильно написаний документ, з 
дотриманням усіх вимог – це половина 
справи. Мені дуже пощастило з керівни-
ком практики, адже Світлана Рінатівна – 
не тільки досвідчений адвокат, а й чудо-
вий наставник. 

Ще в коледжі мені привили любов до 
професії, а на практиці я усвідомила, що 
адвокатура – моє покликання. Кожен 
день ти зіштовхуєшся з вирішенням но-
вих завдань та пошуком правильної від-
повіді на складні запитання. 

Спасибі, тобі, коледжу! Постійна тур-
бота, увага, душа – ось справжні пріори-
тети у навчанні!

Тому, майбутні абітурієнти, не вагай-
теся: Херсонський кооперативний еко-
номіко-правовий фаховий коледж – пра-
вильний вибір! Вступайте до ХКЕПФК на 
спеціальність «Право» та переконайте-
ся, що професія юриста є дуже цікавою 
та різноманітною!»

      

Студенти поділилися на дві команди – 
«Люди У» та «П’ять +», кожна з яких мала 
свою групу підтримки. Розпочався захід із 
заохочення вчити математику та гасла «По-
всякденні математичні вправи тренують мо-
зок!» 

Викладачка переконливо довела, що ма-
тематика супроводжує нас із дня народжен-
ня (маються на увазі кількісні характерис-
тики – дата народження дитини, зріст, вага, 
температура тіла, режим дня, калорійність 

у харчуванні) та впродовж усього життя (сі-
мейний бюджет, купівля товару, участь в ак-
ціях, ремонт у будинку тощо). Це мотивувало 
студентів до участі у брейн-ринзі, а високі 
оцінки найактивнішим і найкмітливішим 
заохотили до перемоги. 

Гра була динамічною та постійно трима-
ла у напрузі всіх учасників. Раунди зміню-
вались один за одним, разом з ними зміню-
вались і завдання. Розминка, задачі із сірни-
ками, захоплююча фізика, ребуси, конкурс 

капітанів – все це вимагало креативності, 
кмітливості й ініціативи.

Навіть члени журі, заступник директора 
з навчально-виховної роботи О.П. Бєляєва та 
голова циклової комісії Ю.О. Руденко, не за-
лишились осторонь математичних баталій 
і шукали відповіді на запитання гри. 

З невеликим випередженням перемогла 
команда «Люди У», та емоційне обговорення 
тривало ще довго.

Такі заходи переконливо доводять: мате-
матика – не нудна наука. Вона цікава та за-
хоплююча, і головне – важлива та необхідна 
в усіх галузях. 

Тож хочеться побажати студентам терпін-
ня і творчого натхнення у подальшому ви-
вченні математики та підкоренні нових вер-
шин у науці. Викладачам – здоров’я та всьо-
го найкращого в їх праці. Щодо наших сту-
дентів, то всі молодці та математично натре-
новані!

Ольга РУДЕНКО,
викладач математики

Юлія РУДЕНКО,
голова циклової комісії фінансів, 

бухобліку та IТ

ЯК У СУМСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ 
МIЗКИ ТРЕНУВАЛИ
Ольга Руденко, викладач математики Сумського фахового коледжу економіки і торгівлі, вже вкотре 
досягає високих результатів у навчанні студентів. Жодне її заняття не проходить нудно, а наприкін-
ці року Ольга Валеріївна традиційно проводить різні цікаві заходи. Ось і цьогоріч брейн-ринг «Ці-
кава математика» серед першокурсників пройшов успішно.

У Полтаві розпочала свою ро-
боту футбольна школа Акаде-
мії ФК «Шахтар», яка є п’ятою 
в Україні. Її діяльність у місті 
лише набирає обертів. Завдяки 
цьому проєкту полтавські ді-
тлахи вчаться грати у профе-
сійний футбол. Тренувальною 
базою Академії став спортив-
ний комплекс «Олімп» Полтав-
ського університету економіки 
і торгівлі. 

– Такий вибір керівництва 
Академії обумовили якість фут-
больного поля, зручність і су-
часність роздягалень, уся інф-
раструктура спортивного міс-
течка, – говорить завідувачка 
кафедри фізичного виховання 
ПУЕТ, майстер спорту зі спор-
тивної гімнастики Наталія Но-
вицька. 

Університет має свої блиску-
чі спортивні досягнення: пере-
моги збірних команд із плаван-
ня, легкої атлетики, футболу, 
футзалу, баскетболу, волейбо-
лу, настільного тенісу, греко-
римської боротьби, боксу. Се-
ред останніх – «бронза» коман-
ди з баскетболу 3х3 у Чемпіона-
ті України 2019 року серед сту-
дентських команд. Щорічно ви-
соко оцінюються на змаганнях 

найвищих рівнів яскраві висту-
пи колективу естрадно-спор-
тивного танцю «Екстрим». 

– Вражають і особисті досяг-
нення студентів-спортсменів, – 
з гордістю розповідає пані На-
таля: – семиразового чемпіона 
світу, триразового чемпіона Єв-
ропи з вільної боротьби А. Ма-
гомеда; дворазового чемпіона 
України із плавання Л. Лемеш-
ка; чемпіонки України та світу з 
боксу А. Торської; чемпіона сві-
ту з кікбоксингу за версіями 
WMF, W5 і GPRO А.  Набієва; 
чемпіона України з кіокушинкай 
карате Ю.  Шеремета; майстра 
спорту міжнародного класу се-
ред юніорів із пауерліфтингу 

Г. Чіпка; гросмейстера із шахів 
С.  Набоки; майстрів спорту з 
плавання – К.  Теркун, боксу – 
А. Капусти, легкої атлетики – О. 
Корсун, дзюдо – І. Миргород-
ської, греко-римської боротьби 
– В. Воронцова, вільної бороть-
би – М. Гаджимагомедова; кан-
дидатів у майстри спорту з фут-
залу – В. Гайдук, баскетболу 
Х. Ярич та багатьох інших.

Запорукою таких спортивних 
досягнень є професіоналізм 
тренерів – викладачів кафедри 
фізичного виховання ПУЕТ. Та-
кож у розпорядженні студентів є 
оснащені сучасним спортивним 
знаряддям дві студії для занять 
фітнесом, зали (велика спортив-

на ігрова, дві тренажерні, по од-
ній для боротьби, гри в більярд 
та настільний теніс, стіна для 
скелелазіння), майданчики (фут-
больний із новим штучним по-
криттям, зі стрітболу та із трена-
жерами). 

ПУЕТ пишається своїми ви-
пускниками – цілеспрямовани-
ми та успішними спортсменами, 
а це понад 60 майстрів спорту, 
10 майстрів спорту міжнародно-
го класу, чемпіони Полтавщини, 
України, Європи та світу. Впев-
нені, що в історію світового 
спорту буде вписано ще не одне 
прізвище студентів ПУЕТ. 

Пресслужба ПУЕТ   

ТУТ ВИХОВУЮТЬ НОВI ПОКОЛIННЯ ЧЕМПIОНIВ   


