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Привіт! Сьогодні ми випускаємо нашу першу газету про життя у гуртожитку. У ній ми хочемо описати наше 

дозвілля протягом 2015-2016 н.р. Показати вам, що вільний час можна використати з корисною ціллю. Завдяки цій 

різноплановій роботі ми отримали море позитивних емоцій, великий досвід та нові знайомства.

Студентські роки – це найкращий період у житті кожної людини. Адже це – чи не єдині «безтурботні» моменти 

людського життя, коли можна мріяти і здійснювати мрії, робити божевільні вчинки, знаходити нових друзів і навіть 

кохання… Кожен день у житті студента – подія, тому що наш будинок – це гуртожиток, у якого є одна якість: тут 

можливо дивацтво… Метушня, друзі, веселощі, які вмить піднімуть твій настрій. І не важливо твоє  ім’я і статус, 

самотність тебе тут не знайде. Ми живемо як велика родина, тут пролітає наша юність. Ми всі різні, цікаві, один для 

одного і зовсім невідомі.   

Гуртожиток – це колосальний досвід у житті молодої людини, це перший крок у доросле життя.

Отже, ми запрошуємо свого читача поринути у світ студента в позанавчальний час.

А. Рябуха,
головний редактор видання, студентка групи ПК-11-А, ПЮК
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 Ромео і Жасмин
Нещодавно, а саме 16 травня 2016 року, студенти мали 

змогу відвідати чергову виставу, яка відбулась вже у знайо-
мому для нас закладі (полтавському ОЦЕВУМі), від якої ми 
отримали величезне задоволення, навіть після закінчення 
вистави залишилися під незабутнім враженням, а обго-
ворення не вщухали до наступного дня. Творці досягли 
неймовірного ефекту, адже сколихнути почуття сучасної 
молоді досить непросто…

Після вистави ми мали змогу поспілкуватися з режи-
сером-постановником Ладою Юрієвною Лабзовою. Вона 
розповіла нам про те, що вистава була створена за мотивами  
п`єси сучасного українського журналіста, прозаїка, драма-
турга Олександра  Гавроша, яка у 2007 році здобула перемо-
гу Міжнародного літературного конкурсу «Коронація сло-
ва», а у 2012 році представляла Україну на Міжнародному 
театральному фестивалі «Нові п`єси з Європи» у Вісбадені 
(Німеччина). Успіх драматичного твору у тому, що в простій 
історії закладені глибокі філософські роздуми про кохання, 
віру, відчуття свободи, побутове рабство, людську зраду, 
одвічне право на вибір.

  Дія відбувається на сільському подвір`ї, куди потрапляє 
підстрелена  на полюванні чапля. Саме ця болотна пта-
ха стане справжнім символом свободи, а ставлення до неї 
людей і мешканців обійстя виявиться брудність життєвої 
моралі обивательського «болота» та викличе глибоке і щире 
кохання старого пса, відкривши у вірному служанці душу 
справжнього романтика. Чаплю планують набити тирсою. 
Аби продати опудало в музей, а старого пса женуть геть, 
адже отримали в подарунок молодого. Тоді Ромео і Жасмин 
замислюють безумний політ. Говорять, любов окрилює, а 
віра творить дива.

Ми з нетерпінням чекаємо нових прем’єр, адже творчість 
дитячо-юнацької театральної студії «Ну і дітки» не залиши-
ла нас байдужими.

С. Педченко,
студент групи ПК-13-А, ПЮК

Гуртожиток

Студентські роки – найщасливіший час життя, як вважа-
ють більшість людей. Ти молодий, спрямований в майбутнє, 
перед тобою відкриті всі дороги, головне – вибрати пра-
вильну дорогу і не збитися з шляху. Школа залишилася за 
спиною, а попереду... студентське життя... доросле, без опіки 
батьків і з усіма принадами, які дарує тобі свобода!

Невід’ємною частиною студентського життя є гурто-
житок, який на час навчання повинен стати твоєю другою 
домівкою. Ось з цього самого гуртожитку і починаються 
наші студентські «переваги».

По-перше, уявіть собі дев`ятиповерхову будівлю, на 
кожному поверсі якої знаходиться по 9 кімнат, по 4 студен-
ти у кожній. Помножте ці цифри і ви отримаєте кількість 
майбутніх сусідів, яких будете зустрічати кожен день в 
стінах свого нового «рідного дому». Приготуйтеся до того, 
що про самотність, як таку, ви забудете на весь час свого 
проживання в гуртожитку. Зате вам буде весело, так як 
нудьгувати в оточенні натовпу нереально.

По-друге, господарська перевага. Спільне харчування 
та приготування їжі. Подумайте, скільки нових рецептів 
ви зможете дізнатися за три роки! Навіть якщо ви ніколи в 
житті не пробували самі посмажити яєчню, то після «вихо-
ду» з студентського гуртожитку кожен стає практично шеф-
кухарем, зі знаннями приготування каші з «сокири». Тепер 
Вам не страшна «голодна смерть»!

Третя перевага пов’язана безпосередньо з освітнім про-
цесом. Ви пропустили заняття або не знаєте, як зробити 
домашнє завдання? Це не проблема! Студентський гуртожи-
ток рясніє «ботаніками». Зверніться за допомогою до сусіда 
по кімнаті або сходіть на інший поверх до однокурсника за 
конспектом. Уявіть, скільки складнощів могло б виникнути, 
якщо б ви жили на орендованій квартирі.

Так само з легкістю забезпечить твоє дозвілля вихова-
тель гуртожитку, запропонувавши зайнятися корисною 
справою: приготуванням незвичайних страв, відвідати 
власний кіноклуб, зайнятися будь яким видом прикладно-
го мистецтва або просто поговорити. Життя в гуртожитку 
складне, але й цікаве.

Існує вираз: «Не жив у гуртожитку - не був студентом».     
Проживши своє студентське життя в гуртожитку, ти 

придбаєш корисні навички, які знадобляться тобі в подаль-
шому житті. Тебе чекає багато цікавого.

Ось така справжня школа життя! Хтось з неї виносить 
краще, а комусь хочеться просто про неї забути.

А. Рябуха,
студентка групи ПК-11-А, ПЮК
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Студенти готуються         
до новорічних свят
10 грудня 2015 року в гуртожитку Полтавсько-

го юридичного інститут Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого відбувся вечір 
творчості, де студенти (Бай Вікторія, Сабадирь Вален-
тина, Холод Інна, Дубина Юлія, Конюшенко Анна, Гон-
тарь Микита, Рябуха Анна, Кругліковський Ростислав, 
Письменна Анна, Мізько Даша) навчалися техніці де-
купаж.

Вихователь гуртожитку Олена Володимирівна Дрозд 
запропонувала першокурсникам виготовити прикраси 
для новорічної ялинки коледжу.  А також до участі до-
лучилася  Любов Леонідівна Старостіна, тимчасово ви-
конуюча обов’язки директора Полтавського юридично-
го коледжу. Було виготовлено велику кількість іграшок, 
частина яких була продана на новорічному благодійному 
ярмарку, решта ж – прикрасила ялинку коледжу. 

Якщо вам не страшні експерименти і ви хочете 
власноруч виготовляти оригінальні ялинкові іграшки, 
вас, напевно, зацікавить декупаж новорічних куль. 
Запрошуємо всіх бажаючих на майстер клас, який до-

поможе вам перетворити будь-які ялинкові іграшки на 
ексклюзивні речі.

Творіть, фантазуйте і насолоджуйтеся отриманими 
результатами! 

Декупаж новорічних куль – справа зовсім нескладна, 
а готовий виріб напевно стане справжньою прикрасою і 
вашої новорічної ялинки.

До речі, декупажити можна не лише новорічні 
іграшки, а й оздоблювати практично все, що підкаже 
вам ваша фантазія: горщики для квітів, вази, декоратив-
ний посуд, сумки і навіть меблі. Одним словом, що за-
вгодно, головне, що всі речі будуть гарними та корисни-
ми у господарстві.  

А ми бажаємо вам успіхів у вашій творчості!
Н. Коробко, 

студентка групи ПК-23, ПЮК

Запальні гравці
У вівторок, 6 жовтня, у гуртожитку Полтавсько-

го юридичного інституту Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого відбувся турнір з 
комп’ютерної гри Mortal Kombat X.

                                           Mortal Kombat X  впевне-
                                           но посідає перше місце
             серед файтинґів сучасності.
            Це відполірована гра, яка
            виросла в усіх аспектах —
            брутальна, жорстока, крива-

ва і, в той же час, неймовірно захоплива і комфортна.
Учасники першого - третього курсів інституту та 

коледжу стали активними учасниками, та в результаті 
запеклої боротьби перемогу здобув студент 3 кур-
су (ПІ-34) Кравець Артем, який був нагороджений 
сертифікатом на безкоштовний похід в боулінг.

2 місце посів Шульга Максим, студент  ПІ-21, а 3 
місце зайняв Сагайдак Віталій – студент ПІ-12.

Гра приносить задоволення, і переможцям 
цьогорічного конкурсу це відомо не на словах.

І. Киричко,

голова ради гуртожитку студентського парламенту ПЮІ 

Юні кухарі 
попрацювали завзято
Студенти мають займатися не тільки навчанням, а 

й весело проводити вільний час. Розвиватися в одно-
му чи кількох напрямках, займатися спортом чи просто 
приготувати смачну страву – усе це під силу студен-
там гуртожитку Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого. Що стосується останнього, то в цьому 
напрямку активність студентів просто вражає. Хто ж 
відмовиться від смачної та ще й екзотичної страви?!

15 жовтня 2015 року мешканці 4 поверху дружньою 
компанією готували шурпу, чахохбілі, смачні млинці з 
домашнім варенням, фруктове желе та домашній узвар.

Чахохбілі — це національне грузинське блюдо. Свою 
назву воно бере від грузинського слова «хохоби», що в 
перекладі з грузинського означає фазан.

Шурпа - це східна кухня. Не можна сказати, яка 
конкретно, так як в тій чи іншій мірі шурпа присутня 
у різних національностей: шурпа, чорпіта, сорпа .... Як 
правило це суп з баранини.

Студенти займались сервіруванням столу (Сиза Інна, 
Коваленко Ольга, Мисечко Андрій та інші), яке показа-
ло їх вміння та навики у сфері столового етикету.

Подібний захід був проведений 29 жовтня 2015 року 
на першому поверсі гуртожитку, який був присвячений 
приготуванню незвичних страв.

Студенти коледжу (Письменна Анна, Леляк Ярос-
лав, Тріфанкін Андрій, Єнгалічева Владислава, Дави-
денко Валерія, Лавренчук Олена, Беседін Віктор, Чайка 
Вікторія, Киричко Ігор та інші) проявили ініціативу і 
довели, що мають таланти у сфері кулінарії. Вони готу-
вали роли та займалися сервіруванням столу. 

Роли – традиційна страва японської кухні, зроблена 
на основі рису, обробленого рисовим оцтом чи сіллю, та 
різноманітних начинок чи нашарувань, серед яких пере-
важають морські продукти, але можуть входити м’ясо, 
овочі, водорості, гриби чи яйця. Роли подають сирими 
або маринованими. 

Присутні мали змогу долучитися до приготування 
цієї страви, тому захід видався цікавим, смачним та ко-
рисним.

12 листопада 2015 р. жителі другого поверху завзя-
то готували борщ, галушки – страви української кухні. 
Після смачної вечері студенти влаштували чаювання та 
дружні бесіди.

Сподіваємося, що всі насолоджувалися приємною 
і дружньою атмосферою та наступного разу до таких 
заходів долучаться й інші студенти.

Рада гуртожитку дякує студентам коледжу та 
інституту за проведені заходи.

О. Лавренчук,
студентка групи ПК -14 -А, ПЮК
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НАШ КІНОКЛУБ
 

У 2014 році у рамках проекту «Кампанія за пра-
ва людини в Україні з використанням інструментів 
Міжнародного фестивалю документального  кіно про 
права людини «Docudays UA», що здійснюється за 
підтримки Представництва Європейського Союзу в 
Україні, була створена мережа кіноклубів медіапросвіти  
з прав людини Docudays UA та он-лайн центр DOCU/
CLUB.

 15 листопада 2014 року кіноклуб Docudays UA 
було відкрито у Полтаві на базі Клубу документального 
кіно «Вертикаль». А вже з вересня 2015 року розпочав 
свою діяльність кіноклуб на базі Полтавського юридич-
ного коледжу Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого. В рамках XІІ Мандрівного 
міжнародного фестивалю документального кіно про 
права людини було переглянуто ряд документальних 
фільмів: «Вєрка», «Точка відліку», «В’язні Кануна», 
«Зламані гілки», «Абетка». У цих заходах взяли участь 
близько 150 студентів. Ми переконані, що кожен до-
кументальний фільм – це потужний акт боротьби за 
моральні цінності. Це інструмент, який пробуджує в 
людях людське, навчає і надихає захищати це людське в 
собі та в інших.

Також ми мали змогу переглянути і художні фільми.  21 
жовтня  2015 року в актовому залі гуртожитку відбулося 
чергове засідання кіноклубу. Бажаючі мали можливість 
на 90 хвилин поринути у світ «Малефісенти». 

Це — американський фантастичний художній фільм 
2014 року режисера Роберта Стромберга, знятий за 
сценарієм Лінда Вулвертон з Анджеліною Джолі, Ель 
Феннінг і Шарлто Коплі в головних ролях. Картина є 
рімейком діснеївського мультиплікаційного фільму 
1959 року «Спляча красуня», а також вільним пере-
казом і переосмисленням самої казки, який присвяче-
ний Малефісенті, головної лиходійці оригінального 
мультфільму.

Пам’ятаю не марно п’ятий день листопада
І змову порохову.
Минають століття, та сум і скорботу
Ніколи мені не забути.
П’яте листопада – не лише день кінопоказу в гур-

тожитку, а і чудове свято у Великій Британії - День 
порохової змови. Увечері 5 листопада британці палять 
багаття і запускають феєрверки, у пам’ять про Гая Фок-
са, людину, що у 1605 році спробувала підірвати парла-
мент. 

Тому, у зв’язку з цією датою ми запропонували  пере-
глянути  фільм «V – означає Вендетта», у якому дата 5 
листопада є ключовою.

Переглянути стрічку виявили бажання 17 чоловік, се-
ред яких Киричко Ігор, Олександр Лазоренко, Корнієнко 
Артем, Бєседін Віктор, Тріфанкін Андрій та інші. Сту-
денти  мали можливість спостерігати за цікавим розвит-
ком подій, які перейшли у неочікуваний фінал. У залі 
панувала приємна атмосфера. 

А вже 18 листопада 2015 року до перегляду було за-
пропоновано російсько-український повнометражний 
біографічний історико-драматичний фільм 2015 року 
«Незламна». В основу сюжету покладений життєвий 
шлях жінки-снайпера, майора Людмили Павліченко, 
протягом 1937-1957 років. 

Картину можна характеризувати як психологічний 
біографічний фільм про трагічну долю жінки на війні. 
Наші студенти-глядачі не втримували сліз, адже в 
стрічці показані не лише воєнні дії, а й зворушливі спо-
гади про кохання, жорстокість, віру та одвічне право на 
вибір.

Сподіваємося, що наступного року до нас долучаться 
більше любителів кіноклубу. Адже в нашому кіноклубі 
панує невимушена атмосфера та доброзичливість.

Студентська рада гуртожитку виносить подяку в 
організації та проведенні кіноклубу вихователю гурто-
житка О.В. Дрозд та студентам ПЮІ НЮУ імені Ярос-
лава Мудрого Д. Небораку (група ПІ-23) та Б. Гладень-
кому (група ПІ-21). 

А. Конюшенко, студентка групи ПК-11-А, ПЮК
О. Лазоренко, студент групи ПІ-31, ПЮІ 

Ну, й дітки 
понаставали!

Пересвідчитися, які нині дітки понаставали, мали 
можливість студенти нашого закладу, відвідавши 14 
листопада 2015 року виставу за найвідомішою і попу-
лярною вже більше ста років жартівливою п`єсою Сте-
пана Васильченка « На перші гулі».

Проблема батьків і дітей - тема одвічна. Завжди стар-
ше покоління критикує молодих: «Як ви говорите? Що 
за музику слухаєте? У що одягаєтеся? Все вам гульки на 
думці. Ось ми у ваші роки...» Тільки у тому й справа, 
що у будь-які часи: і в 20 років тому, і 60, і 100 – батьки 
наші, і діди - прадіди, коли були молодими, так само і 
розваг хотіли, і веселощів, і про зустрічі з коханими під 
зоряним небом мріяли.

Вистава пропонувала свою версію уявлення сучасної 
молоді про життя однолітків минулих часів. Кумедність 
ситуацій, соковитий народний гумор і запальні танці 
підкорили глядача будь-якого віку, покращили настрій 
і залишили незабутні враження.

Д. Мізько,
студентка групи ПК-12-А, ПЮК

Клуб любителів поезії 
«Фокус» відкриває двері 

юним авторам
Засідання клубу любителів поезії «Фокус», 

яке відбулося  27  квітня  2016  року при відділі 
соціокультурної діяльності Полтавської обласної 
універсальної науково-публічної бібліотеки імені 
І.П. Котляревського, було присвячене юній поетесі 
Анастасії Черкаській, вихованці гуртка літератури та 
публіцистики «Діалог» Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді.  

Анастасія Черкаська – автор трьох поетичних збірок 
«Мій час», «Аквамарин» та «Present Continuous», друку-
валася в альманасі «Рідний край», журналі «Дієслово», 
літературному альманасі гуртка «Потяг», була гостем те-
лепроекту «Ранок на Лтаві», радіопрограм «Я – особли-
вий» і «Калейдоскоп захоплень» Полтавської обласної 
телерадіокомпанії «Лтава», має нагороди обласних, 
всеукраїнських та загальнонаціонального рівнів. 

На заході відбулося коротке представлення 
діяльності гуртка, у якому Анастасія навчається уже 
близько семи років. Але основою творчого вечора ав-
торки стало представлення та порівняння її творчих 
доробків (трьох поетичних збірок).

Розділили радість дебютного вечора поетеси і 
вихованці гуртка, які вітали Настю не лише з цією 
подією, а й з 18-річчям, яке вона святкує в квітні. Як 
дарунок для неї, а також усіх гостей заходу, які цьо-
го дня завітали на засідання клубу любителів поезії 
«Фокус», стало музичне вітання від вихованців 
інструментального ансамблю «Ноктюрн» Полтавсь-
кого ОЦЕВУМу. У свою чергу Анастасія вражала усіх 
присутніх не тільки своїми поетичними рядками, а й 
виконанням їх під власний акомпанемент. 

Послухати поетичні твори та поринути в творчу ат-
мосферу вечора прийшли і студенти нашого гуртожит-
ку Кругліковський Ростислав, Поляков Артем, Коробко 
Наталія, Холод Інна, Сабадирь Валентина.

О. Дрозд,
вихователь гуртожитку
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Дарувати радість – це 
так просто!

Нині багато дитячих будинків, лікарень, благодійних 
організацій і не тільки, які потребують допомоги.

Волонтерство – це добровільна допомога людині, яка 
опинилась у важкій ситуації.

Опираючись на це твердження, студенти Полтавсь-
кого юридичного коледжу вирішили об’єднатися та 
створити гурток, на зборах якого будуть робити добрі 
справи. За період існування цього волонтерського 
об’єднання виготовлено велику кількість смаколиків: 
це квіткові композиції з використанням кондитерської 
продукції та професійного флористичного матеріалу.

 Їх продано було на численних волонтерських ярмар-
ках: «Восьме березня», «День відкритих дверей», «Ту-
ристичний зліт».

Не залишився поза увагою волонтерів і День пам`яті 
та примирення.

Активістами було вирішено виготовити чудові 
квіточки-маківки, які символізують мирне небо над го-
ловою, вічність незламного духу та єдність нашого на-
роду. 

Олена Володимирівна, вихователь гуртожитку, роз-
робила ескіз та виготовила зразок, за яким усі охочі 
жителі гуртожитку робили маківки. Частину квітів про-
дали на волонтерській ярмарці. Відвідувачі коледжу на 
день відкритих дверей, що відбувся 2 квітня 2016 року, 
охоче купували їх. 

Близько ста п’ятдесяти маківок було продано се-
ред студентів Полтавського юридичного коледжу. А 
сімдесят дві квіточоки відправили дітям в школу-
інтернат для дітей обмеженими можливостями, що 
місті Сєверодонецьк Луганської області.

Мета цієї проробленої справи – це привернути ува-
гу студентської молоді, громадськості міста, заклика-
ти всіх бути небайдужими, у першу чергу до дітей, що 
позбавленні багатьох можливостей, які є в більшості нас.  
Цінуймо один одного, любімо нашу рідну Батьківщину 
та допомагаймо тим, хто цього  потребує, адже це так 
просто!

Активну участь у цій роботі брали: Юхимович 
Вікторія, Чайка Вікторія, Бабак Дарина, Дігтярь Марина, 
Рябуха Анна, Коробко Наталія, Лагута Ірина, Кірякіна 
Олександра, Обихвіст Тетяна,  Кругліковський Ростис-
лав, Лавренчук Олена, Поляков Артем, Бай Вікторія, 
Ковпак Марія, Мізько Даша, Конюшенко Анна, Дуби-
на Юлія, Максимич Іванна, Пивовар Даша, Сокол Яна, 
Філінська Яна, Писаренко Олена та інші.

Дякуємо вам, дівчата та хлопці, – ВИ НАЙКРАЩІ!

Р. Кругліковський, студент групи ПК-13-А, ПЮК 
А. Рябуха, студентка групи ПК-11-А, ПЮК

Ми небайдужі до того, 
хто опинився в скруті

Під цим девізом протягом листопада 2015 року 
у гуртожитку Полтавського юридичного інституту 
Національного юридичного університету імені Яросла-
ва Мудрого відбувся збір коштів для допомоги хлопцю, 
який бореться з онкозахворюванням.

Було зібрано майже одна тисяча гривень з усього гур-
тожитку. Студенти допомагали, хто як міг, але в цілому 
була задіяна велика кількість людей. Завдяки цим збо-
рам вдалося у максимально короткі строки перераху- 
вати кошти на рахунок хлопця, допомогти його рідним 
та близьким в скрутний для них час і врятувати йому 
життя. 

Благодійність – поняття для кожного своє, дехто має 
змогу пожертвувати невеликі кошти, дехто – більші, але 
всі ми таким чином можемо допомогти врятувати хоча 
б одне людське життя. А також самореалізуватись як 
особистість у такий неважкий спосіб.

 

І. Киричко,
голова ради гуртожитку студентського 

парламенту ПЮІ НЮУ ім. Ярослава Мудрого

Разом ми – сила, разом 
ми – Україна!

27 травня відбулося свято останнього дзвони-
ка в школі-інтернаті для дітей-інвалідів, що в місті 
Сєверодонецьк  Луганської області. Як відомо, ми вже 
мали змогу спілкуватись з цими дітьми. Цього разу ми 
також не могли їх не привітати з цим чудовим святом! 
Залишалось тільки знайти спосіб, і, зібравши невеликі 
збори волонтерського сектору, ми вирішили виготовити 
прикраси, які символізують свято останнього дзвоника. 
Працювати потрібно було швидко, адже  дітей в школі-
інтернаті 72. Саме таку кількість жовто-блакитних 
бантиків з дзвіночками ми виготовили протягом тиж-
ня. І додавши до прикрас ящик печива, посилку було 
надіслано до адресата.

Найвищою мірою задоволення від зробленої справи 
були слова Вікторії Мірошніченко, волонтера, яка пи-
сала на своїй сторінці facebook: «Якби ви бачили, яке 
нам влаштували діти свято! Які вони були гарні в ви-
шиваночках! Як вони раділи, коли ми всім подарували 
бантики з дзвіночками, які з любов’ю зробили студен-
ти Полтавського юридичного коледжу!» Чесно кажучи, 
після таких слів хочеться працювати ще активніше та 
завзятіше.

Приєднуйтеся до нас, нам інколи дуже не вистачає 
робочих рук, адже разом ми – сила, разом ми – 
Україна!    

Ю. Дубина,
студентка групи ПК-12-А, ПЮК


