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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

З
приходом вес-
ни, все навко-
ло цвіте і пах -
не, а в студен-
тів пробуджує -

ться жага до на-
вчання... 

Усім відомо, що студентство —
це люди веселі, творчі та комуні-
кабельні, але наближення cесії —
щось неочікуване... Як багато рід-
ного і хвилюючого для кожного
студента в цьому слові. Отже,
студентська сесія — не тільки хви -
лювання стосовно того, якими
оцін ками наповниться заліковка.
Це ще й час певної рефлексії над
усім тим, чим ти займався протя-
гом семестру чи кількох років.

Ми будемо сподіватися, що літ-
ня сесія пройде успішно і порадує
нас хорошими результатами.

Випуск… Надзвичайно зворуш-
лива подія у житті Фінансово-пра-
вового коледжу, якої немає у жод-
ному календарі. Довга й тернис-
та, та одночасно безтурботна
нива знань тривалістю у чотири
роки, впресованих у короткий вік
щасливої юності для хлопців і дів-
чат наближаються до завершен-
ня навчання. 

Студентам Коледжу хочемо по-
бажати максимально поповнити
свій багаж всім тим, що допомо-
же реалізувати себе в обраній
професії і стати успішними осо-
бистостями.

Всім, хто причетний до газети
«Сту дентІнформ» бажаємо, щоб
ніколи не полишали ваші журна-
лістські матеріали оригінальніс-
тю, яскравістю та актуальністю.
Тож наснаги всім у цій справі. 

Поліна КОЗАЧУК, 
головний� редактор�
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Випускникам
2017 року

присвячується...

Устудентів-випускників Фінансово-правового коледжу стрімко наближаю -
ться державні іспити, перші захисти дипломних проектів. Усе, що вони
освоїли протягом всього навчання у Коледжі буде просіяно та підля-

гатиме ретельному аналізу. Самовпевненість у них межує із зухвалістю, але
неві дома небезпека робить їх такими ж боязкими дітьми-першокурсниками,
які ніби-то тільки прийшли вчитися до вузу. Випускники, а переважна їх біль-
шість були сумлінними і активними у навчанні, які впевнено йдуть до фініш-
ної прямої.

Для того вступили студенти до вищого навчального закладу, щоб пізнати,
змінити все навколо, зробити його кращим, привабливішим, у запалі моло-
дості розкрити грані всесвіту, до того непізнані, знайти друзів пізнати перші
тендітні почуття закоханості та навчитися цінувати все, що дає життя.

Сьогоднішні випускники вже стоять на порозі нового важливого етапу сво-
го життя — вибору для продовження наступного місця навчання чи вимрія-
ного місця роботи. Їм належить зробити в житті не один вирішальний та від-
повідальний крок. Сподіваємось, що кожного разу вибір буде зроблено пра-
вильний, свідомим та успішним.

Ви — молоді, повні сил, енергії, великих планів на майбутнє. Щиро бажає-
мо, щоб всі ваші мрії здійснилися. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому.
Ви — майбутнє нашої країни, люди, від яких залежить, якою стане наша дер-
жава. Бажаємо вам побільше оптимізму, натхнення, наполегливості, кар’єр-
них здобутків, особистих перемог, реалі зації задумів і творчих планів, щед-
рої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму та неви черпної енергії!

Від щирого серця вітаємо вас із закінченням навчання у Фінансово-право-
вому коледжі та здобуттям фахового рівня молодших спеціалістів та бакалав-
рів. Сподіваємося, що час, який був проведений вами в стінах нашого на-
вчального закладу, назавжди буде закарбований у ваших серцях, а ті знан-
ня, що ви здобули, будуть освітлювати ваш життєвий та професійний шлях.

Шановні випускники, закінчуючи навчання, ви робите перший відповідаль-
ний крок у доросле життя! Ідіть по життю красиво і впевнено, даруйте лю-
дям світло і радість, ніколи не забувайте своїх викладачів, шануйте батьків,
виправ довуйте їхні надії та сподівання! 

Вірте у власні сили і досягнете успіху! 
Щасти вам у всьому! 

З� повагою,� директор�Коледжу,�
к.�ю.� н.� ГУБАНОВА Т. О.
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В
ибір професії — один з найвідповідальніших момен-
тів у житті кожної молодої людини. З якою профе-
сією пов’язати своє майбутнє, адже займатися тим, що
тебе цікавить, приносить радість — одна з найважли-
віших умов життєвої повноцінності. Вибір професії

значною мірою впливає на все наступне життя.
День відкритих дверей стає першим кроком для випускни-

ків шкіл, який краще орієнтує у правильному вибору профе-
сії, а також чудова нагода показати абітурієнтам можливості,
досягнення та успіхи Коледжу.

Весняного березневого дня Фінансово-правовий коледж гос-
тинно зустрічав майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Весь ко-
лектив Коледжу подбав про те, щоб гості максимально корис-
но провели свій час та ознайомилися з навчальним закладом,
зі спеціальностями та умовами вступу. У відкритій доброзич-
ливій атмосфері відбулося спілкування адміністрації, виклада-
чів та студентів закладу з абітурієнтами та їх батьками.

У затишній залі для присутніх гостей було підготовлено свя-
то «Абітурієнт-2017». Ведучі Юлія Приходько та Самір Алієв
ознайомили присутніх з історією навчального закладу, його
традиціями, розповіли про студентське життя та дозвілля. Для
абітурієнтів відбулася вікторина «Що знаєш ти про Фінансово-
правовий коледж?». На переважну більшість запитань відпо-
віді були вірними і за це переможці отримали призи.

На захід завітали представники Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, заступники декана юри-
дичного факультету к. ю. н., доц. Куцевич М. П. та к. ю. н.,
доц. Отраднова О. О.; директор Інституту післядипломної ос-
віти, к. е. н., професор кафедри фінансів та кредиту
Рожко О. Д.; завідувач кафедри страхування та ризик-менед-
жменту економічного факультету, к. е. н., доц. Приказюк Н. В.

Перед майбутніми студентами виступила директор Коледжу
к. ю. н. Т. О. Губанова, підкресливши, що Коледж тісно спів-
працює з юридичним та економічним факультетами Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, а також роз-
повіла про спеціальності, напрями підготовки, про особливос-
ті вступної кампанії 2017 року і яким цікавим та насиченим
життям живе студентство.

Про науково-викладацький колектив, рівень знань, який на-
дається студентам розповів д. іст. н., проф., завідувач кафед-
рою гуманітарних дисциплін Карабанов М. М.

До слова були запрошені університетські гості. Вони роз-
повіли про факультети та про викладацький колектив Коледжу,
їх випускників, які бажають продовжити навчання в магістра-
турі на відповідних факультетах, їх перспективи.

Поділилися своїми враженнями випускниці Коледжу, які вже
захистили кандидатські дисертації та є викладачами рідної аль-
ма-матер Кононець О. М. та Біцай А. В.

До вітання та словами подяки долучилися і випускники ми-
нулих років Логвиненко К. М. (2008), Алексанян Роксана та
Цуркан Альона (2015).

Про навчання та військову кафедру, традиції, екскурсії, до-
звілля розповіли студенти І—ІV курсів Коледжу: Захаренко
Анастасія, Удальцова Вікторія, Кошелєв Ілля, Поліщук Денис,
Кошіль Іван, Приходько Юля, Шамаєва Настя.

Гостей чекала цікава концертна програма, яку підготували
художній керівник Хоменко В. К. та студентки Коледжу: При -
ходько Юля, Ревуцька Софія та Шамаєва Настя.

Товариський, злагоджений науково-педагогічний колектив
Коледжу зробить все можливе, щоб молодь, яка тут навчаєть-
ся і навчатиметься, завжди перебувала у зоні загальної уваги
і комфорту.

Хочеться через роки почути від випускників Коледжу такі
слова: «…оглядаючись на своє життя, я не помилилась у ви-
борі професії, а значить, і у виборі долі!»

Сподіваємось, що наші зусилля були недаремними і кожен,
хто завітав до нас на День відкритих дверей, зробить свій ви-
бір і стане нашим першокурсником!

Бажаємо всім успіхів і чекаємо на поповнення рядів май-
бутніх першокурсників, які увіллються до великої дружньої сту-
дентської родини.

М. М. ПАРИМСЬКА,
фахівець� по� зв’язках� з� громадськістю� та�пресою

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ·2017
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Катерина БЄЛІК, V курс,�юр.�ф-т

Заходи, які пов’язані з традиціями на-
вчального закладу відбуваються саме
з ініціативи молоді.

Студентське життя — це незабутні роки,
які залишають назавжди свій слід у серці

кожного студента. Студентське життя час, який ті, хто його
пережив, згадують як один із найяскравіших і насиченіших
періодів у своєму житті.

Чи часто ми замислюємось над тим, яке значення має
для нас той куточок, де ми народилися і виросли, де ми
навчаємось і працюємо?! Кожна свідома особистість на-
магається залишити хоч якийсь слід по собі для майбут-
ніх поколінь.

Запроваджуючи традицію висадити перше дерево на
Алеї випускників студенти Коледжу вірили, що ця ідея ма-
тиме своє продовження. 

Посадка дерев — це синонім зародження життя.
Традиції дають студентам можливість згуртуватися, роз-

важитися і робити те, чого в звичайному житті вони собі не
дозволяють.

ШАНУЄМО ТРАД  
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 ДИЦІЇ КОЛЕДЖУ
Продовжуючи славну традицію випуск ни ків минулих ро-

ків на Алеї з’явилися тендіт ні молоді саджанці, а за цю важ-
ливу справу взялися студенти — випускники 2017 року юри-
дичного та економічного факультетів Ко леджу. 

На це дійство до нашого Коледжу завітали народні де-
путати ВР України VIII скликання Лінько Дмитро Воло ди -
мирович, Го дунок Ярослав Миколайович та учасник АТО
Олексій Кошовець. Дуже приємно, що небайдужі люди до-
лучаються до наших традицій.

Садили дерева на Алеї випускників усі разом. 
За активною роботою непомітно сплинув час та звичай-

ні саджанці перетворилися на маленькі дерева з величез-
ним покликанням — дарувати людям цілюще повітря, від-
починок та гарний настрій.

Приємно доглядати і милуватися, як підростають моло-
ді деревця, адже пройдуть роки і зашумлять буйними ві-
тами стрункі дерева, зацвіте різнокольоровий бузок. 

Хочемо, щоб усі бачили та відчували красу природи біля
нашого Коледжу. 

Щиро бажаємо випускникам, щоб все інше у житті їм
вдавалося так же легко і з піднесеним настроєм. 

Все, що нас оточує має незабутню історію, тож творі-
мо її разом! �



Вході конференції розкривалися найгостріші проблеми стра-
хового ринку України. На пленарному засіданні конферен-
ції виступили ведучі спеціалісти в галузі страхування, се-

ред яких представники Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного
банку України.

У рамках конференції відбувалися наукові круглі столи для ас-
пірантів та студентів, де всі бажаючі могли прийти та прийняти
участь в конференції, підготувавши тези на ту тему, яка на його
думку є особливо важлива. Також ця конференція не обійшла сто-
роною наш Фінансово-правовий коледж.

Студенти ІІІ—ІV курсів Коледжу прийняли участь в Грудневих
читаннях, де активно виступали зі своєю доповіддю і презентаці-
єю, та навіть зайняли призові місця.
ІІІ курс, «Фінанси і кредит» (бакалаври): БУРЛА Ніка, ЗОТОВА
Валерія, ЛИНЕЦЬ Андрій, МОРОЗОВА Анастасія, ПЄХТЄРЄВА Віра,
СУРЖИК Катерина, ШАМАН Яна, ШЕВЧЕНКО Аліна. 
ІІІ курс, «Фінанси і кредит» (молодші спеціалісти): КОЗАЧУК
Поліна, КОЛИХАН Анастасія, МИГАЛЬ Вероніка, КОШЕЛЕВ Ілля, ХО-
ЛОШНЯ Володимир, ЛОГВИН Наталія, АНДРОЩУК Анастасія, ШАП-
РАН Анастасія, ПОНОМАРЧУК Наталія.
ІV курс, «Фінанси і кредит»: ПОЛЯНОВСЬКИЙ Гліб, ПОПОВИЧ
Владислав, ШЕВЧЕНКО
Марія.

Вітаємо учасників кон-
ференції та бажаємо по-
дальших успіхів і наукових
досягнень! �

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

ЦЕНТР БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ «ПЕРСПЕКТИВА»

КРАЄВИЙ ІНСТИТУТ СТРАХУВАННЯ (Варшава, Польща)

ХІ Міжнародна науково-практична конференція

ГРУДНЕВІ ЧИТАННЯ
«Європейський вектор розвитку 

страхового ринку України»
1—2 грудня 2016 року
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На юридичному факультеті Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка кафедрою історії пра-
ва та держави проведено  Круглий стіл «Концепція та ме-

тодологія історії українського права», присвячений пам’яті відо-
мого дослідника історії українського права, доктора юридичних
наук, професора Олександра Оксентійовича Шевченка. 

Круглий стіл відбувся 28 квітня 2017 року. На ньому були
присутні студенти 1—2 курсів юридичного факультету Фінансово-
правового коледжу. �

НАУКОВІ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
1.02.2017. В Інституті держави і права НАН України ім. В. М. Ко -
рецького відбувся захист дисертацій. На ньому були присут-
ні студенти 3 та 4 курсів юридичного та економічного факуль-
тетів Коледжу на чолі із заступником директора з наукової ро-
боти, к. ю. н. Я. Я. Мельником та викладачем, к. ю. н. О. М. Ко -
нонець.

24.02.2017. Студенти 3 курсу юри -
дичного факультету взяли участь у
роботі VII Міжнародної науково-прак-
тичної конференції «Безпека люди-
ни в умовах глобалізації: сучасні
правові парадигми». Науково-прак-
тичний захід проходив у затишній атмосфері в залі засідань
вченої ради Національного авіаційного університету (Київ).

28.02.2017. Cтуденти 3 курсу юридичного факультету відві-
дали відкриту лекцію доктора медичних наук, професора, за-
відувача відділу загальної та молекулярної патофізіології
Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Віктора
ДОСЕНКО «Погляд науковця на наш обід». 

У березні 2017 року
студенти 4 курсу юридич-
ного факультету Коледжу
взяли участь у засідан-
ні дискусійного клубу
«ТОЧКА ДОТИКУ: гро-
мадське здоров'я, біо-
медицина, право», яке
проводилось на юридичному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка
за темою: «Сімейна меди цина: реформаторські кроки з по-
гляду лікарів, пацієнтів і юристів». За словами студентів-учас-
ників Юрія Колоса та Олександра Шпильового (4 курс) на за-
сіданні були обговоренні практичні та теоретичні питаня: забез-
печення рівного доступу до первинної медичної допомоги; ви-
бір сімейного лікаря; оформлення договірних відносини у сфері
надання первинної медичної допомоги; зміна сімейного лікаря;
механізми оплати праці сімейного лікаря та багато інших.

Я. Я. МЕЛЬНИК, к.�ю.� н.,�
заступник� директора� із� наукової� роботи

ДО ДНЯ ПАМ’ЯТІ 
ПРОФЕСОРА О. О. ШЕВЧЕНКА
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К
онференцію відкрила директор
Фінансово-правового коледжу
к. ю. н. Губанова Т. О. Також
учасників конференції привітали
заступник директора з наукової

роботи, к. ю. н. Мельник Я. Я., завідувач
кафедри «Фінанси і кредит», к. е. н. Мель -
ник В.В., завідувач кафедри «Право -
знавство»., к. ю. н. Черненко О. А.

Актуальність теми конференції підтвер-
дила велика кількість її учасників — сту-
дентів різних курсів економічного та юри-
дичного факультетів Коледжу. 

СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА

Керівник: завідувач кафедри «Правознавство»
Фінансово-правового коледжу к. ю. н. ЧЕРНЕН-
КО Олена Анатоліївна.
БОНДАРЕНКО Олексій (1 курс, ОС «бакалавр»).
«Правова доктрина як джерело у сучасній
Україні».
ЄРДАКІЙ Михайло (1 курс, ОС «бакалавр»). «Роль
і значення принципу верховенства права у сучас-
ній Україні».
БУРЛАЙ Сергій (3 курс, ОС «бакалавр»). «Проб -
ле ми залучення інвестицій в Україну».
ЛИСЮК Ярослав (3 курс, ОКР «молодший спеціа -
ліст»). «Питання щодо ліквідації Госпо дар ського
кодексу України»; «Зміст додаткових підстав по-
збавлення банківських прав за СК України».
CАВІЦЬКИЙ Андрій (4 курс, ОС «бакалавр»). «До
питання тлумачення терміну «погрози» за ст. 178
ЦПК України»; «Претензійний порядок врегулю-
вання спорів: порівняльна характеристика ГПК
України та проекту ГПК України».
МИХАЙЛОВ Владислав (4 курс, ОС «бакалавр»).
«До проблеми визначення терміну «насильство» в
цивільному судочинстві: процесуальний аспект».
БОНДАРЕНКО Катерина (4 курс, ОС «бакалавр»).
«Колізійні питання цивільного процесуального ста-
тусу суб’єктів за вимогою про компенсацію ви-
трат для проведення розшуку відповідача в на-
казному провадженні».

САВЧУК Костянтин (3 курс, ОКР «молодший спе-
ціаліст»). «До питання тлумачення терміну “гос-
подарське право”».
ЛИТВИНЕНКО Володимир (4 курс, ОС «бакалавр»).
«До питання тлумачення терміну «обмеження» за
ст. 178 ЦПК України»; «Органи прокуратури як
платники судового збору».
ТКАЧЕНКО Дар’я (2 курс, ОКР «молодший спе-
ціаліст»). «Межі цивільно-правової форми в інс -
титуті передоручення».
КАЗАРЯН Ілона (2 курс, ОС «бакалавр»). «Ознаки
Інтернет правочинів у “світлі” обставин які супе-
речать моральним засадам суспільства».
КУРИНСЬКА Надія (2 курс, ОС «бакалавр»). «До
проблеми визначення “інших дій, що порушують
право на свободу”: цивільно-правовий аспект».
ГОМОНАЙ Олексій (2 курс, ОС «бакалавр»). «До
питання дефектності норм, щодо строків та тер-
мінів за ЦК України».
МОГИЛЬНА Аліна (4 курс, ОС «бакалавр»). «До
питання про колізію методології підсудності за
“ознакою фактичної присутності відповідача” в
Міжнародному цивільному процесі (англо-амери-
канська модель)»; «Проблеми розвитку медіації
в Україні».
ВЕРКАСОВА Катерина (3 курс, ОКР «молодший
спеціаліст»). «Визнання правочину недійсним
внаслідок помилки: до питання цивільно-право-
вого змісту термінології».
ПОНОМАРЧУК Катерина (3 курс, ОКР «молодший

спеціаліст»). «До питання існування державних
та приватних підприємств в Україні».
СОЛОНІНА Світлана (3 курс, ОКР «молодший спе-
ціаліст»). «Сімейно-правова характеристика скла-
ду правовідносин щодо позбавлення батьків-
ських прав».
КОСТЮЧЕНКО Дмитро (3 курс, ОКР «молодший
спеціаліст»). «Щодо проблеми оборотоздатності
електронних грошей при реалізації майнових
прав дитиною».
ОДЯГАЙЛО Олександр (4 курс, ОС «бакалавр»).
«До проблеми задоволення матеріальної вимоги
про присудження аліментів в порядку наказного
провадження: матеріальний та процесуальний
аспект».
ЛУЦЮК Анастасія (3 курс, ОКР «молодший спе-
ціаліст»). «Аналіз досвіду країн Європи щодо ад-
міністративно-правового забезпечення державою
контролю за цінами»; «Проблеми відшкодування
збитків».
РАХУБА Катерина (2 курс, ОС «бакалавр»).
«Порівняльно-правовий аспект щодо адміністра-
тивного забезпечення державою правового кон-
тролю за цінами: історіографія змін та сучас-
ність».
ГОРБОВИЙ Максим (4 курс, ОС «бакалавр»).
«Бездіяльність органів досудового розслідування».

Продовження на стор. 8

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ 

Перша науково-практична студентська конференція 
«Актуальні проблеми права та економіки:

сучасність, перспективи розвитку»
20 квітня 2017 року
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СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ

Керівник: завідувач кафедри «Фінанси і кредит»
Фінансово-правового коледжу, к. е. н. МЕЛЬНИК Вадим
Владисла вович.
КОШЕЛЄВ Ілля (3 курс, ОКР «молодший спеціаліст»).
«Економічна доля України в період з 2010 по 2017 роки».
ТРЕТЯКОВА Олександра (3 курс, ОКР «молодший спеціа -
ліст»). «Досвід застосування політики НЕПу в Україні».
ЛОГВИН Наталія (3 курс, ОКР «молодший спеціаліст»).
«Державне регулювання інвестиційної діяльності в Ук -
раїні».
МИГАЛЬ Вероніка (3 курс, ОКР «молодший спеціаліст»).
«Історія оподаткування на території України».
КОЗАЧУК Поліна (3 курс, ОКР «молодший спеціаліст»).
«Історичний досвід подолання економічних криз в Ук -
раїні».
КОВАЛЕНКО Володимир (3 курс, ОКР «молодший спе-
ціаліст»). «Економічна співпраця України і Канади в су-
часний період».
ОЦАБРИК Анастасія (3 курс, ОКР «молодший спеціа-
ліст»). «Залучення інвестицій в агропромисловий комп -
лекс України в сучасних умовах».
АНДРОЩУК Анастасія (3 курс, ОКР «молодший спеціа-
ліст»). «Економічні аспекти пенсійного забезпечення
в Ук раїні».
ХОЛОШНЯ Володимир (3 курс, ОКР «молодший спеціа-
ліст»). «Подолання бюджетного дефіциту в Україні».
МЕЛЬНИК Ігор (2 курс, ОС «бакалавр»). «Еконо мічні пе-
редумови розвитку ІТ сфери в Україні».
КОЛМИКОВ Денис (2 курс, ОКР «молодший спеціаліст»).
«Проблеми пенсійного забезпечення в України».
ШАМАН Яна (3 курс, ОС «бакалавр»). «Біржовий та по-
забіржовий ринок».
ПОЛІЩУК Денис (3 курс, ОС «бакалавр»). «Крип то ва -
люта».
ЗОТОВА Валерія (3 курс, ОС «бакалавр»). «Сучас ний стан
і перспективи розвитку банківської сис те ми в контексті
економічного розвитку держави».
КОШІЛЬ Іван (3 курс, ОС «бакалавр»). «Реакції брокер-
ських доходів в сучасних реаліях».
КОЛИХАН Анастасія (3 курс, ОКР «молодший спеціа-
ліст»). «Шляхи подолання проблем державного фінан-
сування галузі мистецтва в Україні».
ЛИНЕЦЬ Андрій (3 курс, ОС «бакалавр»). «Інвес ти ційне
законодавство в Україні».
ПЄХТЄРЕВА Віра (3 курс, ОС «бакалавр»). «Інвес ти -
ційний клімат в Україні: проблеми формування та за-
ходи поліпшення».
БУРЛА Ніка (3 курс, ОС «бакалавр»). «Розвиток захис-
ту об’єктів інтелектуальної власності в Ук раїні».
МОРОЗОВА Анастасія (3 курс, ОС «бакалавр»). «Сучас -
ний стан фондового ринку в Україні: проблеми і перс -
пективи».
СУРЖИК Катерина (3 курс, ОС «бакалавр»). «Проблеми
розвитку ринку деривативів».
ПОНОМАРЧУК Наталія (3 курс, ОКР «молодший спеціа-
ліст»). «Повернення довіри до банківської системи
України».

На конференції прозвучало понад чотири десятка на-
укових доповідей. Широке обговорення мали порушені
у доповідях питання, які стосувалися залучення інвести-
цій, подолання бюджетного дефіциту та стану фондово-
го ринку в Україні, розвитку медіації, підстав позбавлен-
ня батьківських прав тощо. Учасники продемонструва-
ли високий рівень підготовки та проявили творчий під-
хід до вирішення порушених проблем.

Дякуємо всім учасникам та організаторам за плід-
ну та ґрунтовну роботу на конференції! Сподіваємось,
що такі наукові заходи стануть в майбутньому тради-
ційними.Бажаємо успіхів юним науковцям! �

Софія РЕВУЦЬКА, 
І курс, юр. ф- т

УКоледжі вже тради-
ційними стали по-
дорожі містами Ук -

раїни з метою написання дослідниць-
ких робіт з історії. Після візиту до
Ужгорода, Львова та Одеси була за-
пропонована поїздка закордон. Мета
нашої поїздки — робота над дослід-
ницьким проектом «Досвід євроінтег-
рації країн Східної Європи для
України». Для роботи над проектом
було сформовано 3 групи зі студен-
тів І курсу.

Наші травневі свята розпочались
з чарівного міста Краків у Польщі.
Місто зустріло нас дощем, але нам
це не завадило побачити його особ-
ливості. У центрі Кракова й донині до-
мінує головна торгова площа Старого
міста — вона так і називається:
«Головний ринок». Заснована в ХІІІ
столітті, це найбільша середньовічна
міська площа в Європі. Вона оточе-
на історичними будинками, палацами
та церквами. 

Королівський замок на Вавелі. Цей
замок був резиденцією польських ко-
ролів протягом більш ніж 500 років.
Одночасно він був місцезнаходжен-
ням найзначніших державних уста-
нов: скарбниці, монетного двору, су-
дів, а також головним військовим
штабом королівства. Замок уособлю-
вав могутність та авторитет Речі Пос -
политої — не першого, але і не дру -
го го королівства Європи. Поки столи-
ця не переїхала до Варшави. 

Наступним містом стала Прага, де
ми і провели найбільшу частину сво-
єї незабутньої подорожі. 

Міст, який з’єднує райони Старе
Місто та Мала Страна, по праву вва-
жається одним із найгарніших місць
Праги. 

Староміська площа — це не тіль-
ки серце історичного центру Праги,
але й осередок найбільш відомих
празьких пам’яток. Саме тут можна
побачити астрономічний годинник
Орлой і ратушу, церкву Св. Миколая
та палац Кінських. Але і без цього
Ста ро міська площа порадує своїм

стро катим архітектурним розмаїттям
і неповторним духом старовинної
Праги.

Це диво художньої фантазії знахо-
диться на Староміській площі, і воно
настільки незвичайне, що повз нього
не пройти! Будинок був побудований
у XV столітті в стилі пізньої готики,
але особливим його робить не це.

Головне тут — фасад, повністю по-
критий розписами в техніці сграфіто.
Такі фрески роблять за трафаретом,
наносячи кілька шарів штукатурки, а

ЕКСКУРСІЯ ДО КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ
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Марія МУСІЄНКО, 1� курс,�юр.�ф-т�

Весняне лагідне сонце сприяє появі жаги до нових подорожей та пригод. Отож
студенти першої групи І курсу спеціальності «Право знав ство» на чолі з ку-

ратором та безпосереднім ініціатором Слісаренко Іриною Анатоліїв ною вируши-
ли до славетного міста Одеси не лише за порцією нових вражень, але й тради-
ційно виконували та працювали над науково-дослідницькими проектами. 

Перший день у «місті-курорті» був відведений саме для зламу стереотипів на шталт цього.
Дослідницька робота у формі гри «Істо ричний калейдоскоп» не обійшлася без проведення со-
ціальних експериментів із гаманцем, опитування одеситів та вивчення історичних фактів. 

Другого дня наше скромне, але дуже допитливе товариство мало можливість пізнати усю
колоритність міста із середини. Пішохідна прогулянка під дещо загадкові, але від того не менш
цікаві розповіді екскурсовода, не могла не припасти до душі. Кожен дворик, як окремий світ
зі своєю історією та чарівністю, вишуканість місцевої архітектури зачарувала кожного. Та й такі
своєрідні та неповторні у своєму ставленні до життя одесити внесли свою лепту до загально-
го враження. 

Працювати кожному над своїм проектом з Історії України неабияк допомагало сонечко, що,
нажаль, не завжди було з нами. «Незалежна Україна: здобутки та проблеми» — загальна тема
доволі актуальна й важлива для формування світогляду студентів у цей не простий для нашої
країни період. 

Провівши деякі опитування,
експерименти та дізнавшись
багато нового, група ще ма-
леньких, але вже трішки до-
свідчених мандрівників-першо-
курсничків повернулася до рід-
ного Києва, щоб уже тут звіту-
вати та ділитися відкриттями зі
своїми однолітками. Попереду
величезне навантаження та бо-
жевільний темп навчання. Та ці
три дні біля моря допомогли
зібратися з думками і отрима-
ти заряд сил для сумлінного
навчання у нашому вже рідно-
му Коледжі. �

Діана НАУМЕНКО, 
І� курс,�юр.�ф-т

Перед початком проход-
ження навчального ма-

теріалу з дисципліни «Основи
медичних знань» Наталія Володимирівна
Щеголєва організувала для студенток І курсу
екскурсію до Національ ного музею медицини
задля цілковитого занурення та усвідомлення
усієї важливості даного предмету.

Музей був створений в Києві y 1973 році.
Раніше там був Анатомічний театр, який побу-
дували по проекту відомого архітектора О. Бе -
ретті у 1853 році. Зараз музей очолює заслу-
жений лікар України, доктор медичних наук,
професор Шипулін Вадим Петрович. 

В музеї нас ознайомили з історією медици-
ни в Україні. Тут ми побачили експонати, які
демонструють розвиток медицини на терито-
рії України з стародавніх часів і до нашого часу.
З першого погляду, музей не відрізняється від
сотні інших, але інженерно-технічні засоби, які
включають в собі художньо-технічні і аудіо-ві-
зуальні засоби допомагають відчути атмосфе-
ру минулого. Крім стендової експозиції, тут
створено оригінальні інтер’єри з фігурами ві-
домих учених і лікарів, діорами, присвячені най-

визначнішим подіям в українській медицині. 
Нам розповіли і показали як лікували хво-

рих, як приймали пологи у жінок, як лікували
поранених на війні. Ми побачили фото перших
українських медиків Д. Самойловича, Н. Ам -
бодик-Максимовича та іншх.

Першим освітнім закладом, який навчав ук-
раїнських медиків була Києво-Могилянська
ака демія.

Нам все дуже сподобалось, було цікаво і
пізнавально, адже ми побачили паралельний
світ, де панує дух стародавньої медицини, жах-
ливих інструментів і методів лікування, які сьо-
годні здаються нам неможливими. 

Сподіваємось, що враження, які отримали
студенти при відвідуванні Медичного музею на-
довго залишаться у спогадах. �

ПІЗНАВАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ У СВІТ МЕДИЦИНИ

ПОДОРОЖ ДО ОДЕСИ

потім зіскрібаючи їх, чим досягається
ефект об’єму. До речі, у тій же техні-
ці виконані деякі фрески Ватикану.

Будинок схожий на картинну гале-
рею: тут можна побачити і портрети
правителів різних епох, і сюжети з ан-
тичної міфології, і навіть біблійні сюже-
ти зі Старого Завіту. До речі, подейку-
ють, що певний час тут навіть жив
Франц Кафка.

Провівши опитування, група побачи-
ла, що більша частина населення знає
багато про Україну, навіть корінні чехи
розмовляють українською мовою.
Більшість людей висловлювали нам
співчуття щодо війни на Сході держави. 

Останньою державою, яку ми відві-
дали і яка більш за все всіх вразила
була Німеччина. Дрезден дуже сильно
заворожує своєю архітектурою готично-
го стилю. Місто має свою надзвичайну
енергетику, яка в свою чергу допома-
гає відчути Дрезден не тільки зовні.

Самою головною визначною па м’ят -
кою Дрездена є палац Цвінгер. Ця бу-
дівля архітектури XVIII століття вважа-
ється родзинкою саксонського бароко
і спадщиною королів Саксонії, яких та-
кож називають курфюрстами.

Під час Другої світової війни від Цвін -
гера не залишилося і сліду. Од нак ко-
пітка робота талановитих архітекторів та
архівні креслення будови повністю від-
творили первісний вигляд палацу.

Особливої уваги заслуговує Дрез -
ден ська картинна галерея розташова-
на в Цвінгері, в якій зберігається уні-
кальна колекція картин. 

За допомогою цієї подорожі група
отримала величезний досвід в спілку-
ванні з людьми, вивчення різної науко-
вої літератури. Студентами була напи-
сана дослідницька робота з всесвітньої
історії, результати якої будуть оформ -
лені у вигляді презентації. �
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Зприходом весни у Коледжі запланова-
но багато спортивних змагань на від-

критих майданчиках. 
Викладачами протягом року проводять-

ся змагання з різних видів спорту. Найпо -
пу лярнішим видом спорту в Коледжі є
футбол, тому щорічно проводяться зма-
гання за Кубок з футболу. 

Тож, спортивна весна розпочалася.
1 квітня 2017 року відбулася товариська
зустріч по футболу між збірною командою
студентів Коледжу та ветеранами спорту

з Макарова. Зустріч відбулася на макарів-
ській землі. 

Про переможців та переможених мож-
на розповідати багато, але у цій бороть-
бі з невеликим відривом 9 : 6 перемогла
збірна студентів. 

Адміністрація Коледжу нагородила кра-
щих футболістів грамотами та вручила пе-
реможний кубок. 

Вітаємо футбольну команду Коледжу з
перемогою та бажаємо нових спортивних
досягнень!!! �

СПАРТАКІАДА-2017

Д
оброю традицією стало проведення весняної Спартакіади серед
студентів Фінансово-правового коледжу. На відкритому полі ста-
діону «Локо мотив» 24 квітня 2017 року відбулися змагання з фут-
болу між студентами І та ІІ курсів.

У змаганнях взяли участь 4 команди по 5 студентів у кожній, за ре-
зультатами гри кращою командою гравців визнано: Джоніка Мстояна,
Дмитра Глібка, Андрія Братицю, Артема Нараєв ського, Валерія
Яремка. Кращим гравцем визнано Джоніка Мстояна.

Багато позитивних емоцій, піднесений настрій, радість від перемо-
ги і задоволення від участі принесло це спортивне свято учасникам
змагань та вболівальникам.

Вітаємо переможців та всіх учасників футбольного змагання!
Бажаємо спортивних успіхів і нових перемог! �

ВІДКРИТТЯ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНУ



СПОРТ У ЖИТТІ
КОЛЕДЖУ

Фізичне виховання та спорт —
неві д’ємна частина сучасного
студентського життя та станов-

лення молодої людини як майбутньо-
го фахівця.

Велика увага приділяється цьому
виду діяльності студентам Ко -
леджу.

На факультетах створені та по-
стійно функціонують студентські

спортивні команди з різних видів
спорту.

Багато студентів беруть участь
у збір них командах із футболу, легкої
атлетики, захищаючи честь Коледжу.
Є студенти, які займаються професій-
ним спортом на рівні району, міста та
України. 

Хочеться відзначити студента І кур-
су юридичного факультету Саміра
Алієва. За високі спортивні успіхи з
таеквон-до та кікбоксингу він нагород-
жений дипломами, грамотами та меда-
лями. �

КАЛЕНДАР ВИЗНАЧНИХ ПОДІЙ
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22 січня Україна відзначила День Соборності. Єдність і свобода робить
нас гідними нащадками наших батьків! 

29 січня День пам’яті героїв Крут. У цей день в
1918 році відбувся нерівний бій між студентами-
добровольцями та більшовицькими військами.

Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні.  

20 лютого вшановуємо учасників Революції гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні. Світла пам’ять тим, хто зробив нашу країну іншою.
Їх вчинки не будуть забуті ніколи. Країна змінилася. Настала нова історич-
на віха. Це віха, що направляє Україну у нову історію.

21 лютого відзначили Міжнародний день рідної мови.

8 березня — Міжнародний жіночий день.

9 березня — День народження Тараса Шевченка, невмирущого генія сло-
ва, національного пророка, художника, борця за ідеали справедливості та до-
бра, за кращу долю України та українського народу, який став символом України.

Дзвони Чорнобиля... 26 квітня 2017 року український народ вшанував 31-у річницю
трагедії на Чорнобильській АЕС. Чорнобиль став символом горя і страждань, покину-
тих домівок, розорених гнізд, здичавілих звірів. Пам’ятаймо подвиг тих, хто віддав жит-
тя задля нашої безпеки! 

Пасхальні святкування увійшли у наше життя символом нерозривного духовного зв’язку поколінь,
даниною усталеним традиціям українського народу, його надійним оберегом. 

1—2 Травня відзначили Свято весни і праці.

8 травня — День пам’яті і примирення. Терпіння — це одна з чеснот, даних
нам Богом, щоб навчитися прощати, знаходити порозуміння і примирення. 

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця вій-
на торкнулась практично кожної української родини. Низький уклін вам, ша-
новні ветерани! Здоров’я і добра вам!

Кожної другої неділі травня в Україні відзначили поважне свято — День матері.
Любов матері — основа і джерело життя. �

Вітаємо шановних іменинників!
Бажаємо вам довгих років, сповнених щастям, добром і злагодою, новими успіхами і

плідною працею, а всі розпочаті справи нехай завершуються перемогою!

у січні:
СЛІСАРЕНКО Ірину Анатоліївну,
ЗАДНІПРЯНУ Мар’яну Юріївну, 

ТКАЧЕНКО Валентину Василівну;

у лютому:
ДВОРНІЧЕНКО Наталію Іванівну, 

АЛЕКСЕЄНКО Оксану Петрівну, 
ЩЕГОЛЄВУ Наталія Володимирівну,

ВОВКА Олександра Йосиповича;

у березні:
БАЛЕЦЬКОГО Володимира Михайловича, 

ВЕРЕЩИНСЬКУ Ганну Петрівну;

у квітні: 
ЗІНЧЕНКО Раїсу Юріївну, 

ДЕМ’ЯНЕНКО Марину Георгіївну, 
БАРАБАШ Тетяну Борисівну, 

ГОЛОВЧЕНКО Ольгу Віталіївну;

у травні: 
ГУБАНОВУ Тамару Олексіївну, 

СІТЬКА Олександра Івановича, 
ЩЕРБАНЬ Мирославу Томасівну, 
РОЖКА Олександра Дмитровича.
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ВИПУСКНИКАМ

Ви дорослі, красиві, натхненні,
Кращі з кращих на цілій землі.
Не тримайте синицю у жмені,
Хай вас кличуть удаль журавлі. 

Ви до мрій своїх линьте крилато,
Не спиняйтеся, щоб не було...
Хай удачі в вас буде багато
І людське зігріває тепло. 

А життя — це робота і диво.
В нім печалі і радощі є.
Йдіть упевнено, вперто, сміливо,
Вибирайте найкраще, своє! 

Але, щоб усміхнулося небо
І удача жадана прийшла,
Самостійно трудитися треба,
Наполегливо, в поті чола. 

Бо життя — це серйозно, не жарти,
Що посієте — те й зберете.
Манни з неба чекати не варто,
Ви завжди пам’ятайте про те. 

Надія 
КРАСОТКІНА

Під пи са но до дру ку 12.05.2017. На клад 300 пр. Зам. № 17�221. Ди зайн, вер стка, друк СМП «АВЕРС»


