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В
ід імені адміністрації Коледжу та професорсько-викладацького колек-
тиву щиро вітаємо вас з отриманням дипломів про закінчення нашого
навчального закладу!

Ви перегорнули дуже важливу сторінку свого життя, на якій запи-
сані ваші перемоги та поразки. Коледж — це місце, куди ви прийшли

з великими прагненнями та надіями, а покидаєте з корисним багажем знань,
вмінь, навичок. Саме в студентські роки ви дізнаєтесь, що таке дружба, кохан-
ня, підтримка та взаємоповага. Це час, коли ви ще можете дозволити собі по-
бути дітьми, ставши дорослими та свідомими людьми. 

Завершився один з найкращих періодів у вашому житті. Повірте, немає часу
більш прекрасного, ніж студентська пора. Вашими наставниками були найкра-
щі викладачі, ви отримали навички й знання, які допоможуть вам стати першо -
класними фахівцями і знайти своє місце в житті.

Саме завдяки невичерпній енергії молодих, їх жаги до життя та бажанню
втілювати в реальність різноманітні ідеї та задуми, кожного року створюється
і реалізується величезна кількість цікавих проектів. Студентські роки — один
з найяскравіших періодів у житті кожної людини. У цей час ви зустрічаєте вір-
них друзів, товаришів, коханих людей. Навчаючись в Коледжі, ви не просто от-
римуєте освіту, яка стане міцним фундаментом у побудові успішного майбут-
нього, ви формуєтесь як особистість. 

Досягаючи все нових і нових висот в освітній, науковій і громадській діяль-
ності, кожен з вас, любі студенти, творить історію Фінансово-правового колед-
жу, і разом з тим історію нашої країни.  

Щиро дякуємо вам за ту радість і натхнення, що ви даруєте старшому по-
колінню! 

Любі випускники! У цей важливий для вас час сердечно бажаємо вам вели-
ких творчих, наукових та професійних успіхів. Нехай на обраному вами життє-
вому шляху зустрічається якомога більше щирих і добрих людей. Ви — май-
бутнє нашої Батьківщини — сильної, вільної, квітучої України! І віримо в те, що
ви зможете подолати будь-які перешкоди, що траплятимуться у вашому житті,
та з гордо піднятою головою підете далі. Віримо в те, що всі ви станете шано-
ваними, авторитетними людьми — професіоналами своєї справи, а за вашими
успіхами буде стояти не лише ваш талант і працелюбність, а й частка нашої
роботи, нашої душі. Від усього серця бажаємо вам успіхів у всіх ваших почи-
наннях, міцного здоров’я, безмежного щастя та здійснення мрій!

Пам’ятайте рідну Альма-матер!
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В
есна… це час, коли
можна насолоджува-
тися бадьорими пта-
шиними співами й
надихатися мелодія-

ми весни. Кажуть, що са -
ме весною найкраще роз-

починати нові справи, оскільки приплив
сил дає змогу не лише мріяти, але й ви-
конувати поставлені завдання. Скласти
вдало сесію є однією з головних весня-
них турбот студентів.

Не навчанням єдиним живе студент.
В Коледжі студенти вміло поєднують на-
вчання з дозвіллям, продовжують тради-
ції рідного навчального закладу.

Однією з найяскравіших сторінок сту-
дентського життя Коледжу є газета «Сту -
дентІнформ» — показовий приклад успіш-
ного втілення в життя проекту силами са-
мих студентів. Газету з захопленням чи-
тають як студенти нашого Ко лед жу, так
і викладачі. Отож: читайте, пишіть, а ос-
танні номери газети переглядайте на на-
шому сайті!

А сьогодні ми надаємо шпальти най-
молодшим — тим, хто лише робить пер-
ші кроки теренами журналістики. 

Склад редколегії постійно оновлюєть-
ся, адже одні студенти випускаються,
інші — вступають до нашого навчально-
го закладу. В газеті «СтудентІнформ»
наші кореспонденти розповідають про
традиції Коледжу, про цікаві заходи й екс -
курсії, досліджують різноманітні моло-
діжні проблеми. Талановиті студенти ма-
ють можливість друкувати свої вірші чи
прозові твори, складати вікторини й крос-
ворди. Кожен студент може проявити
свої здібності.

Приємно, що за роки випуску газети
ми багато зробили, але є ще чимало за-
думів. Ми беремо активну участь у бага-
тьох проек тах, намагаємося йти в ногу
з часом. 

Весна буяє цвітом, а серця випускни-
ків квітнуть радістю і мріями, планами на
майбутнє і трепетним сумом за минулим.
Пропливають перед очима уривки сту-
дентського життя: вступні іспити, перший
курс і перша сесія...

З приходом весни кожен студент на-
магається зібратися духом, щоб вдало
скласти сесію без «хвостиків», а далі
мріє про літній відпочинок.

Кому не позаздриш у другій полови ні
навчального року, то це випускникам.
Відносно спокійне життя скінчилося і
розпочинається напружена і відпові -
дальна пора. Підсумки з навчання, хоро-
ших результатів на екзаменах, а згодом
і дипломи. 

Щиро вітаємо випускників із закінчен-
ням рідного Коледжу та їх першими кро-
ками на порозі дорослого життя! 

Поліна КОЗАЧУК, 
головний� редактор�

2 Вітання випускникам

3 День відкритих дверей 

4 Алея випускників 

Суботник

6 Науково-практичні конференції

Спорт

7 Заняття з пожежної безпеки

8 ЧАЕС 30 років 

9 Календар визначних подій

10 Екскурсії

12 Вітання з Днем народження
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Ж
иття постійно ставить кожну людину
перед вибором. У дитинстві з багатьох
іграшок вибираємо найулюбленішу,
у школі віддаємо перевагу найцікаві-
шим, на наш погляд, предметам… 

Одним із найважливіших кроків у житті є вибір про-
фесії. Вибір професії — найголовніший
чинник того, як складеться ваше 
подальше життя та як ви в ньому 
будете себе почувати.

Як не помилитись, обираючи майбутню професію?
Ці питання хвилюють як учнів-випускників, так і їх-
ніх батьків. Саме День відкритих дверей, що його
проводять у навчальних закладах, зазвичай 
допомагає розставити всі крапки над «і»
у цих питаннях. 

У Коледжі відбувся важливий і цікавий 
захід — День відкритих дверей, який прово-
диться щорічно. У цей день до нас прийшли ті, хто
стоїть на порозі дорослого життя, перед першим кро-
ком у виборі такої професії, яка б стала справою
всього життя та приносила емоційне і фінансове за-
доволення. 

Цього березневого, сонячного дня Коледж зуст рі -
чав абітурієнтів–2016. Присутні одержали інформа-
цію з рекламних буклетів та відеоматеріалів. Після
презентації батьки абітурієнтів задавали питання осо-
бисто директору Коледжу, к. ю. н. Гу бановій Т. О. та
отримували конкретні відповіді на них. До нас також
завітали гості — представники юридичного та еко-
номічного факультетів Київ ського національного уні-
верситету імені Тараса Шев ченка: заступник дека на
юридичного факультету, к. ю. н., доц. Куцевич М. П.
та к. ю. н. Отрадно ва О. О.; від економічного факуль-
тету: завідуюча кафедри страхування та ризик-ме-
неджменту, к. е. н. Приказюк Н. В., директор
Інституту післядипломної освіти Університету, к. е. н.,
доц. Рожко О. Д., дирек тор Фінансово-правового лі-
цею Моргун І. А. Кожен з них виступив з найкращи-
ми словами на адресу Ко леджу, адже тісна співпра-
ця між нашими навчальними закладами дає хороші
результати: переважна більшість випускників продов-
жують навчання в магістратурі вищеназваних факуль-
тетів.

Перед присутніми виступили викладачі Коледжу:
завідуючий кафедрою гуманітарних дисциплін,
д. іст. н., проф. Карабанов М. М., від кафедри право -
знавства — к. ю. н. Задніпряна М. Ю., к. ю. н. Ко но -
нець О. М.

Відбулася також зустріч із нинішніми студентами.
Виступили Зікункова Аріна (І курс, юр. ф-т), Мигаль
Вероніка, Катя та Наталя Пономарчук (ІІ курс, ек. ф-т),
По ляновський Гліб та Марченко Аліна (ІІІ курс, ек. ф-т),
Прокоп Дар’я (ІІІ курс, ек. ф-т), поділившись вражен-
нями про свій навчальний заклад, викладачів та й
взагалі про студентське життя.

Завітали на це свято випускники минулих років:
Мацелюх Віталій та Мацелюх Іванна (2006), Куркіна
Владислава та Положаєнко Оля (2012), Котвицький
Сергій (2014), Скібіцький Роман та Брюшковська Яна
(2015). Кожен розповів про роки, проведені в Коледжі,
та про успіхи сьогодення, адже серед них є вже ви-
кладачі, які захистили кандидатські дисертації чи го -
туються до захисту, інші працюють за фахом, або
продовжують навчання в магістратурі Універ си тету.

Наші талановиті студенти до цього заходу підготу -
вали невеличкий концерт. Вони продемонстрували
присутнім, що крім навчання кожен має можливість
розвивати свої таланти.

День відкритих дверей став цікавим відкриттям
для випускників шкіл, які зроблять правильний ви-
бір професії та, сподіваємось,— прийдуть до нас на
навчання! До зустрічі! �

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 2016
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Ніка БУРЛА, 
ІІІ� курс,� ек.�ф-т

Життя студентів
Фінансово-пра-
вового Коледжу

завжди наповнене яскравими враженнями, ці-
кавими зустрічами, різноманітними заходами та
незабутніми подіями. У молоді завжди є свіжі
ідеї, цікаві пропозиції. Тож студенти минулих ро-
ків започаткували традицію — зробити майбут-
ню Алею випускників і щорічно висаджувати де-
рева, щоб залишати по собі доб ру пам’ять для
прийдешніх поколінь. Так з’явилися перші по-
саджені деревця.

Традиції Коледжу зберігаються та примножу-
ються. Випускники кожного року активно під-
тримують таку акцію. 

Посадити дерево — це не тільки корисна,
але і почесна справа. А зараз ця честь випала
саме випускникам 2016 року.

Весна спочатку порадувала нас першим
теплом. Підготувавшись заздалегідь, студенти-
випускники з бадьорим настроєм взялися за
роботу.

Тож для студентів Коледжу 8 квітня стало
справжнім святом. Нехай все інше у житті їм
вдається так же легко і з піднесеним настроєм,

Кожної весни кількість дерев збільшується
і через роки тут виросте справжній сад на ра-
дість всім.

Коледж раз у раз запрошуватиме до свого по-
рога все нові і нові покоління студентів, а випус-
кники минулих років будуть приходити і згадува-
ти про свої найкращі студентські роки, милува-
тися висадженими деревами,їх ніжністю і красою,
які з кожним роком підростають та прикрашають
територію рідного навчального закладу. �

Єлизавета
КРИШТОПА,
ІІІ� курс,� ек.�ф-т

Зприходом весни при-
рода прокидається

від зимової сплячки. Сонечко пригріває.
Тож після закінчення зими проблема са-
нітарного очищення, прибирання сміття,
ліквідації звалищ та приведення до на-
лежного стану прилеглих до прибудин-
кових територій, місць загального корис-
тування, парків, скверів, газонів, тротуа-
рів, доріг є особливо актуальною.

СТУДЕНТИ
КОЛЕДЖУ

НА 
ВЕСНЯНОМУ
СУБОТНИКУ
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9 квітня в Солом’янському районі
Києва відбувся Всеукраїнський суботник.
Активну участь приймали студенти та ку-
ратори Фінан сово-правового коледжу. В
ході суботника спільними зусиллями
було зроблено багато корисних справ.
Вивезено величезну кількість сміття, опа-
лого листя та гілок, що накопичилось
протягом зими. На території парку наве-
дено справж ній лад і чистоту. Весна при-
носить нам радість, тепло та любов. Все
розквітло, заспівало і ожило.

Тож, щиро дякуємо всіх студентів, хто
долучився до прибирання та облагород-
ження територій нашого району. �
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ДЕНЬ НАУКИ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ–2016
Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні питання державотворення в Україні»
20 травня 2016 року

Фінансово-правовий коледж представляли студенти 2—4 курсу юридичного фа-
культету.
11. ЛИСЮК Ярослав (2 курс). «Оціночні поняття в сімейному праві»;
12. МЕЛЬНИК Ярослав (2 курс). «До постановки питання щодо системи оціночних понять в
Сімейному праві України»;
13. ЖИГУН Олег (4 курс). «До питання про режим відеоконференції, як особливої форми
здійснення цивільного судочинства»;
14. ПАНАМАРЧУК Катерина (2 курс). «Застосування оцінюючи понять в сімейному праві»;
15. ПЕРЕБИТЮК Андрій (2 курс). «Проблемні питання меж репродуктивних прав у правовід-
носинах із неповнолітніми особами»;
16. СЛОБОДЯН Олександр (2 курс). «До питання про межі та сутність фантомної правоздат-
ності»; 
17. СОЛОНІНА Світлана (2 курс). «Оціночні поняття в сімейному праві, як засоби збалансу-
вання вимог закону в умовах державотворення»;
18. КУНГУРЦЕВА Анна (2 курс). «До методологічної проблеми обмеження цивільної дієздат-
ності щодо немайнових прав фізичної особи»;
19. ЧАНГЕЛІЯ Елісо (2 курс). «Форми захисту осіб, які обмежених у цивільній дієздатності»;
10. МИХАЙЛОВ Владислав (3 курс). «Способи захисту осіб, які обмежених у цивільній дієз-
датності»;
11. УСАЧЕНКО Олена (2 курс). «Інститут сім’ї, як основа правової культури процесу держа-
вотворення в Україні: сімейно-правовий аспект».
12. МЕЛЬНИК Я. Я. «Інститут відмови від визнання обставин в цивільному процесі за ст. 178
ЦПК України, як реалізація права на процесуальну безпеку».

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки
«Молодіжний науковий юридичний форум»

26 травня 2016 року

Учасники:
МЕЛЬНИК Ярослав (2 курс). «Місце зобов’язальних (договірних) правовідносин із зберіган-
ня речових доказів при здійсненні цивільного судочинства»;
УСАЧЕНКО Олена (2 курс). «Судова практика, як джерело сімейного права: деякі колізійні
питання».

ПАНЄВРОПСЬКА ВИСОКА ШКОЛА

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА

Міжнародна науково-практична конференція 
«Європейська традиція в міжнародному праві: 

реалізація прав людини»
м. Братислава, Словацька Республіка, 6–7 травня 2016 року 

МЕЛЬНИК Я. Я., к. ю. н., зав. каф. приват. права, МЕЛЬНИК Ярослав (2 курс). «До питання
про тайну сімейного права: філософсько-правовий аспект категорії «любові».

ВІра ПЄХТЄРЄВА, 
ІІІ� курс,� ек.�ф-т

Футбол — це завзята бо-
ротьба двох команд, в
якій проявляється швид-

кість, сила, спритність і блискавичність реак-
цій. Футбол люблять за чесність, щирість і без-
компромісність, за дух справжньої чоловічої
боротьби, за відвагу задля перемоги.

Саме 1 квітня відбулося товариське змаган-
ня з футболу між студентською командою
Коледжу та ветеранами з м. Макарова. 

Змагання проходили в дружній атмосфері,
футбольна боротьба виявилася дуже цікавою.

Гра була напружена між командами, але
жодна не хотіла поступатися. Воро тарі пиль-
но захищали свої ворота. Проте командам таки
вдалося забити по три м’ячі. Матч закічився
з рахунком 3 : 3. Нічия... Ми всі вболівали за
красивий футбол.

Наступного дня були запрошенні капітани
команд для нагородження їх спортивними
кубками. Тож вітаємо всіх учасників! 

Сподіваємось, що такі змагання стануть
доб рою традицією для студентів Коледжу.
Ми не прощаємося, а кажемо — до нових
зуст рі чей! �

ЗАНЯТТЯ З  
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Катерина БЄЛІК,
ІV курс,�юр.�ф-т

27квітня 2016 року від-
булося практичне

занят тя з правил пожежної безпеки для пра -
ців ників і студентів Фінансово-правового
коледжу.

Гасили імпровізовану пожежу на терито-
рії навчального закладу. По жеж ники розпо-
віли і показали, як діють рятувальники по-
жежної служ би в екстримальних ситуаціях:
опе ративна готовність пожежного обладнан-
ня для гасіння пожежі й евакуації людей.

Такі практичні заняття необхідні, адже
вони позитивно впливають на психологічну
готовність до нештатних ситуацій, підвищу-
ють рівень не лише теоретичних знань, а й
практичних навичок. �

  ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ФУТБОЛЬНЕ ЗМАГАННЯ
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АКІМОВ
Олександр Федорович,

начальник зміни 
4-го енергоблока ЧАЕС

БАРАНОВ 
Анатолій Іванович,
старший черговий

електромонтер електричного
цеху ЧАЕС

БРАЖНИК 
В’ячеслав Степанович,

машиніст парової турбіни
турбінного цеху ЧАЕС

ВАЩУК 
Микола Васильович,

командир відділення 6-ї самостійної
воєнізованої пожежної частини 

по охороні м. Прип’ять, Київська обл.

ІВАНЕНКО 
Катерина Олександрівна,

працівник вневідомчої охорони

ІГНАТЕНКО 
Василь Іванович,

командир відділення 6-ї самостійної
воєнізованої пожежної частини 

по охороні м. Прип’ять, Київська обл.

КІБЕНОК
Віктор Миколайович,

начальник караулу 6-ї самостійної
воєнізованої пожежної частини 

по охороні м. Прип’ять, Київська обл.

КОНОВАЛ
Юрій Іванович,

черговий електромонтер
електричного цеху ЧАЕС

ЛЕЛЕЧЕНКО 
Олександр Григорович,
заступник начальника

електричного цеху ЧАЕС

ЛОПАТЮК 
Віктор Іванович,

черговий електромонтер
електричного цеху ЧАЕС

ЛУЗГАНОВА
Клавдія Іванівна,

працівник вневідомчої охорони

НОВИК 
Олександр Васильович,

машиніст-обхідник турбінного
обладнання турбінного цеху ЧАЕС

ПРАВІК 
Володимир Павлович,

начальник караулу 2-ї воєнізованої
пожежної частини по охороні ЧАЕС

ПРОСКУРЯКОВ 
Віктор Васильович,

старший інженер реакторного
цеху ЧАЕС

СИТНІКОВ 
Анатолій Андрійович,

заступник головного інженера
по експлуатації ЧАЕС

ТИТЕНОК 
Микола Іванович,

пожежник 6-ї самостійної
воєнізованої пожежної частини 

по охороні м. Прип’ять, Київська обл.

ТЕЛЯТНИКОВ 
Леонід Петрович,

начальник 2-ї воєнізованої пожежної
частини по охороні ЧАЕС, 

майор внутрішньої служби

ТОПТУНОВ 
Леонід Федорович,

старший інженер управління
реактором реакторного цеху 

ЧАЕС

ХОДЕМЧУК 
Валерій Ілліч,

старший оператор головного
циркуляційного насосу 4-го

енергоблоку реакторного цеху ЧАЕС

ШАПОВАЛОВ 
Анатолій Іванович,
старший черговий

електромонтер електричного
цеху ЧАЕС

ВЕРШИНІН 
Юрій Анатолійович,

машиніст-обхідник парового
обладнання турбінного цеху ЧАЕС

КУДРЯВЦЕВ
Олександр Геннадійович,

старший інженер управління
реактором реакторного цеху

ЧАЕС

ПЕРЕВОЗЧЕНКО 
Валерій Іванович,

начальник зміни реакторного
цеху ЧАЕС

ТІШУРА 
Володимир Іванович,

ст. пожежник 6-ї самостійної
воєнізованої пожежної частини 

по охороні м. Прип’ять, Київська обл.

ШАШЕНОК
Володимир Миколайович,
інженер з налагодження 

підприємства «Смоленськатом
енергоналагодження»

ДЕГТЯРЕНКО 
Віктор Михайлович,

черговий оператор реакторного
цеху ЧАЕС

КУРГУЗ
Анатолій Харлампійович,

старший оператор реакторного
цеху ЧАЕС

ПЕРЧУК 
Костянтин Григорович,

старший машиніст турбінного
обладнання

За героїчний подвиг в ім’я життя нинішніх і прийдешніх поколінь, 
особисту мужність і самопожертву, виявлені у ліквідації аварії 

на Чорнобильській АЕС, нагороджені (посмертно):

Чорнобиль 
крізь роки…
Своїм відлунням Чорнобильська катастрофа 
спонукає до пильності. Вона знову і знову 
примушує замислитися на тим, що науково-
технічний прогрес не тільки дає сучасній 
людині засоби, щоб досягти намічених цілей 
на шляху цивілізованого поступу, а й вимагає 
(й дозволяє) знаходити запобіжники, котрі дають 
гарантії безпеки, а це прямо пов’язано 
і з формуванням та розвитком світоглядних 
моральних засад, які об’єднують людей. 
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2016 рік оголошено роком
вшанування учас ників
ліквідації наслідків

аварії на Чор нобильській АЕС і пам’яті
жертв Чорно биль ської катастрофи.

Тридцять років тому, 26 квітня
1986 року, вогонь Чорнобильської
ка тастрофи опалив землю та душі мі-
льйонів українців, ядерний попіл за-
лишив глибокий слід у Білорусії, Росії
та деяких європейських країнах. Ця
чорна дата позначає одну з найтяж-
чих трагедій в історії українського на-
роду. Ще досі ми не можемо сповна
оцінити чи бодай осмислити її наслід-
ки. Знаємо лише: це — назавжди. 

Кожного разу, коли ми чуємо про
аварію на ЧАЕС, мимоволі в пам’яті
оживають страшні картини про радіа-
цію, людські жертви, відселення…
Жах ливі наслідки аварії на 4 блоці
Чорно биль ської АЕС й понині викли-
кають переживання в усіх жителів
України.

Чорнобильська аварія сколихнула
увесь світ. Країни, які експлуатують
атомні блоки, визначили, що поперед-
ження, запобігання подібних ситуацій
є основним пріоритетом розвитку
атом ної енергетики. Цьому в значній
мірі сприяє досвід, який було вине-
сено з важких уроків Чорнобиля.

Протягом перших 3 місяців після
аварії загинула 31 людина; віддалені
наслідки опромінення, виявлені за
наступні 15 років, стали причиною за-
гибелі від 60 до 80 осіб. 134 лю дини
перенесли променеву хворобу. Біль -
ше 115 тис. людей були евакуйовані
з 30-кілометрової зони навколо ЧАЕС.

Для України Чорнобильська катас-
трофа перетворилася в національну
трагедію, спричинила страждання мі-
льйонів людей, забруднила довкілля.
Прямого радіаційного ураження за-
знала дванадцята частина території
України — це більш, як 50 тисяч км2.
Її наслідки ми відчуваємо донині.

Виросло вже покоління, яке не за-
стало цю жахливу трагедію, але в цей
день ми традиційно згадуємо про
Чор  нобиль. Б’ють набатом дзвони
Чорнобиля... Вони нагаду ють: «Пам’я -
таймо! Хай не повториться! Хай зем-
ля зацвітає навесні пишним буйством
кольорів, хай тягнуться до сонця тра-
ви, хай повертаються з чужини журав-
лі, несучи на крилах радість зустрічі
з рідною землею. Пам’я таймо!»

Україна щороку вшановує загиб-
лих героїв-чорнобильців, ми схиляє-
мо голови перед тими, хто пішов тоді
в ядерне пекло.

Низько вклоняємось живим чорно-
бильцям-ліквідаторам, які усвідомле-
но-жертовно віддали своє здоров’я,
виконавши найвищий синівський обо -
в’язок перед рідною землею і наро-
дом — зупинив ядерну пожежу, уне-
можливив її переростання в глобаль-
ний винищувальний смерч.

М. Г. ДЕМ’ЯНЕНКО,
методист� ек.�ф-ту�

ТРАВНЕВІ СВЯТА
1 ТРАВНЯ

Святкові дні в травні 2016 року поєднали в собі відразу кілька свят, але одним з го-
ловних є весняне свято — Великдень. Це світле і добре свято несе з собою віру, на-

дію і любов. В даний час Пасха займає дуже важливе місце в житті багатьох людей. Ми повертаємося
до наших витоків, до віри і тому свято Пасхи для нас стає чимось більшим, ніж просто червоний день
календаря Відповідно до давніх традицій цього дня віруючі освячують у церквах великодні кошики, які
мають надзвичайно глибоке духовне значення. А кожен продукт у святковому кошику має свою симво-
ліку та значення.

В Україні 1 Травня відзначається як Свято Весни і Праці. Довгий час Першотравень був символом
революції, непримиренної класової боротьби. Мир. Праця. Травень. Протягом 70 років у СРСР цей день
відзначався як свято солідарності всіх трудящих. 

8 ТРАВНЯ
День матері. В другу неділю травня відзначається одне з головних родинних свят.

Його традиційно святкують в Європі, в США, в країнах Азії. І така велика популяр-
ність цього свята цілком зрозуміла, оскільки споконвіку мама була найдорожчою та найріднішою люди -
ною для кожного. Мами присвячують життя своїм дітям, жертвуючи всім заради їх щастя. Вже протя-
гом ста років цей день стає приємним приводом для того, щоб зателефонувати мамі або приїхати до
неї, щоб сказати «спасибі» за її кохання, підтримку і самовідданість.

8–9 ТРАВНЯ
С відзначення Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нациз-

мом у Другій світовій війні. Після безкінечно довгих днів і ночей кровопролит-
ної Другої світової війни настала жадана мирна весна. 

День Перемоги — незабутнє свято для кожного з нас, адже кожна українська родина має свої спо-
гади, пов’язані зі страшною Другою світовою війною. Мільйонами життів заплатив наш народ за без-
хмарне небо над головою.

Без сумніву, 9 Травня — свято зі сльозами на очах, адже з кожним роком ветеранів залишається
все менше й менше, бо безжальний час забирає від нас героїв, завдяки яким ми живемо.

Цього дня особлива увага до ветеранів та учасників війни, адже розумієш, як необхідно належне від-
значення мужності та героїзму переможців нацизму у Другій світовій війні, про видатні внески україн-
ського народу у перемогу Антигітлерівської коаліції, вшанування пам’яті жертв Другої світової війни, по-
силення державної підтримки ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду,
жертв нацистських переслідувань, а також виховання у молоді почуття патріотизму, національної гід-
ності, готовності до захисту своєї держави, шанобливого ставлення до старшого покоління. �

Вишиванка — це оберіг,
символ краси, молодості і,
передусім, генетичний код

ук раїнця.
День вишиванки — поки ще

не офіційне і відносно нове
наро дне свято, покликане спри-
янню єдності і культурного від-
родження всього багато націо -
наль ного українського народу.
Цьо го року День вишиванки при -
 па дає на 19 травня (третій чет-
вер травня).

Студенти і колектив Коледжу
продемонстрували свої вишиван-
ки, як національний одяг. Поді -
лилися знаннями і творчим під-
ходом щодо використання на-
ціональних елементів у сучасно-
му одязі, про традиції україн -
ського стародавнього вбрання
та духовний зв’язок з попередні-
ми поколіннями нашого народу.

Підтримуйте свою культуру і
традиції!!! �

21 ТРАВНЯ — ДЕНЬ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ

День Європи — свято, яке українці відзначають у третю суботу травня. Щороку в містах країни про-
ходять культурно-мистецькі, освітні та розважальні заходи. Протягом святкування Дня Європи від-

буваються зустрічі послів держав-членів ЄС із представниками органів місцевої влади та громадських
організацій, студентами та викладачами ВНЗ, журналістами.

У навчальних закладах проводяться студентські науково-практичні конференції, відкриті лекції з
нагоди святкування Дня Європи в Україні

Україна — єдина держава не член ЄС, у якій на державному рівні відзначається День Європи. �

СВЯТО ВИШИВАНКИ
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НА ПЕЧЕРСЬКИХ ПАГОРБАХ

Беатрисс РАЦ, I� курс,�юр.�ф-т

В
ивчаючи предмет «Всесвітня історія», ми прохо-
дили тему «Особливості періоду післявоєнної від-
будови СРСР». Цей історичний період дуже ціка -
вий і пізнавальний. Нам, першокурсникам, була

запропонована екскурсія, яка частково пов’язана з цією темою. 
Екскурсія розпочалася з Парку Вічної Слави — меморіалу на моги-

лі Невідомого солдата. 
Вшанувавши пам’ять хвилиною мовчання загиблих солдатів й офіце -

рів, студенти пішли до меморіального комплексу — Свічки Вічної Па -
м’яті Жертв Голодомору. 

Ця тема по-особливому зачепила душу кожного з моїх однокурсни-
ків. Страшна і трагічна історія…

Образ дівчинки з колосками — це не тільки натяк на закон про 5 ко-
лосків, а й пам’ятник тим, хто помер під час Голодомору, тим, чиє дитин -
ство припало на цей страшний період, і тим, хто не народився внаслі-
док найабсурднішого злочину, який можна було вчинити проти цілого
народу.

Найбільш видима частина
меморіалу — монумент у фор-
мі свічки — теж має багато до-
даткових значень. Хрестики на
«свічці» — згадка про бороть-
бу з релігією. Композиція «Стер -
ня за ґратами» — колоски, до
яких не можна дотягнутися.

П’ять лелек в основі мону-
менту — це насправді один ле-
лека, який розриває кам’яні ле-
щата, поступово виривається і

летить у небо. Це символ того, що попри всі репресії народ вижив. 
Споруджений Меморіал привертає особливу було увагу щодо вша-

нування пам’яті людей, які поклали своє життя за відбудову СРСР у
1932—1933 роках. Знесилені «штучним голодом», працюючи по 12 го-

дин, а то й більше, люди помирали сотнями і навіть тисячами. Чому
ж цей голод вважають «штучним»? Влада у передчутті нових спалахів
військових дій, створювала резервуари зерна, куди надходив майже
весь врожай. Офіційною версією того часу було те, що голод був спри-
чинений через засуху й зниженню врожаю зернових культур. Пізніше
стало відомо, що видобуток харчової промисловості знизився лише на
16% і це не могло стати причиною смерті великої кількості населення.
Люди помирали також через тиф, асептичну ангіну та інші хвороби. 

Голодомор — одна з найстрашніших сторінок історії українського
народу. Це історія геноциду проти квітучої нації, що жила на родючій
землі. Тоді, у ті роки, весь хліб, який виростили українські селяни, з Ук -
раїни було вивезено, а тисячі людей пухли та вмирали з голоду, втра-
чаючи своїх дітей. Страшнішого, здається, у світі бути просто не може!

Ми, нинішнє і майбутні покоління, повинні знати історію і ні в яко-
му разі не маємо забувати про ці страшні події початку ХХ століття.

Екскурсія продовжувалася. Однією із ключових особливостей після-
воєнної відбудови був розвиток духовності населення. Заради розкрит-
тя цього питання, студенти відвідали печери Києво-Печерської Лаври,
де почивають мощі печерських подвижників, з короткими описами жит-
тя яких, ознайомилися студенти. Також усі бажаючі мали змогу спусти -
тися в окрему частину печери і вшанувати пам’ять Іллі Муромця. 

Загалом, екскурсія пройшла вдало. Прохолодна і дощова погода не
зупинили наших допитливих першокурсників. �

Світлана СОЛОНІНА, 
IІ курс,�юр.�ф-т

УКоледжі вже традиційни-
ми стали екскурсії до
Верховної Ради України,

які проводяться щорічно в рамках вивчення
державно-правових дисциплін. 11 травня сту-
денти ІІ кур су юридичного факультету на чолі
з викладачем конституційного права к. філос.
н. Пав лен ко Л. А. вирушили до Верховної
Ради — єдиного органу законодавчої влади
України. Для майбутніх право знавців це ціка-
ва і водночас пізнавальна екскурсія.

Як виявилося, сесійний будинок Верховної
Ради є не тільки важливим осередком політич-
ного життя країни, а й величною архітектур-
ною пам’яткою нашої столиці. З перших хви-
лин екскурсії студенти були вражені красою та
масштабами будівлі. Значну увагу бу ло
приділено історії будівлі українського пар -
ламенту. Будинок Верховної Ради України
побу дований у 1936—1939 роках за проек-
том Володимира Заболотного є пам’яткою
архітектури XX століття.

Будівля має три поверхи. Її інтер’єри ба-
гато прикрашені ліпниною, інкрустацією по
дере ву та розписом у стилі української на-
родної деко ративної творчості за індивіду-
альними авторськими проектами та ескіза-
ми.

Під час екскурсії студенти ознайомили-

ся з історією становлення та розвитку україн-
ського парламентаризму, основними засадами
діяльності єдиного законодавчого органу
України, його структурою, основними завдан-
нями, пов новаженнями та сьогоденням. 

Тут ми мали змогу пройтися кулуарами, по-
бувати у головній сесійній залі, де ухвалюють
важливі для країни рішення, та конференц-залі,

де відбуваються засідання політичних партій і
блоків, адже це ті місця, де вирішується доля
всього українського народу, пишеться історія
нашої Батьківщини. Ми відчули дух робочих
буднів народних обранців, почули цікаві істо-
рії, які відбуваються в цих стінах. Вирішення
тих чи інших питань вдається робити шляхом
прямих перемовин, часом — кулуарних домов-
леностей, часом — за допомогою бійок. А ча-
сом і не вдає ться взагалі. Стіни Верховної Ради
України бачили всяке.

Відвідали кабінет, де проходять зустрічі з
іноземними делегаціями. Студенти також мали
унікальну можливість побувати в кулуарах лож
преси.

Однією з головних прикрас ВР є надзвичай-
но чудова картина — «Державотворення», при
огляді якої прокидається пат ріотизм та гордість
за нашу Батьківщину, за незалежну Україну. На
ній автор Кулаков О. Г. зобразив момент при-

йняття Акту проголошення незалежності
України. В центрі картини — перший пре-
зидент України Леонід Кравчук, поруч його
перший голова Верховної Ради України
Іван Плющ і заступник Володимир Гриньов.
Всього на картині близько 70 нардепів І-
го скликання. Це та творча ініціативна гру-
па, яка приймала найактивнішу участь у
обгово ренні і написанні Акту проголошен-
ня незалежності України.

Сьогоднішні студенти, а в майбутньому
досвідчені юристи, завжди пам’ятатимуть ві-
зит до центру політичного життя країни. �

ЕКСКУРСІЯ
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ

УКРАЇНИ
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С
онячного квітневого дня студенти
2 групи І курсу ОКР «Молодший
спеціаліст» спеціальності «Право -
знавство» відвідали Зоологічний
музей Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. Це
один із найунікальніших природничих му-
зеїв України, що є визначним науково-на-
вчальним закладом. Тут зародились та
знай шли свій розвиток відомі наукові шко-
ли із систематики, ембріології, порівняль-
ної анатомії, генетики. У Музеї виставле-
но для огляду понад 5 500 видів тварин,
що мешкають в різних куточках земної
кулі, 190 видів з яких занесено до «Чер -
во ної книги України», а понад 100 видів —
до міжнародної «Червоної книги». Поряд
із широко розповсюдженими представни-
ками майже всіх основних груп тваринно-
го світу демонструються не тільки багато
рідкісних видів, а й стеллерова морська
корова, мандрівний голуб — види, вини-

щені людиною протягом 200 років. Особ -
ливо вражають унікальні експозиційні ко-
лекції ссавців, птахів, денних метеликів,
що є взірцями таксидермічного мистецтва. 

Наукові колекції Зоологічного музею
налічують близько 700 тисяч одиниць збе-
рігання та зареєстровані у багатьох світо-
вих каталогах зоологічних колекцій. Най -
більше з-поміж них зібрання комах налі-
чує близько 668 000 особин. Цінними є ко-
лекції птахів (17 000) і ссавців (7 800).
Гор дістю Зоологічного музею є всесвітньо
відома колекція денних метеликів, що на-
лічує близько 500 тисяч екземплярів. Ви -
дат не наукове значення мають ті екземп -
ляри тварин, за якими було описано 320
нових для нау ки видів та підвидів комах,
ссавців і птахів. Вивчення різноманіття
тваринного світу, збереження та поповнен-
ня фондових колекцій є одним із голов-
них напрямків діяльності музею на сучас-
ному етапі.

Цінні музейні експонати знайшли ши-
роке застосування у навчальному проце-
сі з вивчення біологічних дисциплін у ви-
щих навчальних закладах та загально -
освітніх школах Києва.

Щорічно Зоологічний музей відчиняє
свої двері перед тисячами відвідувачів.
Крім загальних оглядових екскурсій пра-
цівники Музею організовують спеціалізо-
вані тематичні екскурсії для студентів та
школярів. 

Підготувала�М. Д. ТУКАЛО,
методист�юр.�ф-ту�

СТУДЕНТИ
ПРО ЕКСКУРСІЮ:

БОРОВСЬКА Яна. В музеї ми по-
знайомилися з багатьма цікавими іс-
тотами, починаючи з безхребетних та
закінчуючи людиноподібними мавпа-
ми. Тут виставлено для показу тва-
рин, що мешкають на всіх континен-
тах земної кулі. Музей має велику
кількість метеликів, райських птахів,
тропічних жуків, папуг, які зачарову-
ють своєю красою. Тому я всім рад-
жу обов’язково завітати до цього му-
зею, щоб ознайомитись з чарівним та
неповторним світом тварин.

КАТЕРЕЩУК Вероніка. Мене врази-
ла різноманітність експонатів, їх до-
сконалий та реалістичний зовнішній
вигляд, не дивлячись на їх давність.

КОНОПЛІНА Валерія. Мені дуже спо-
добалася екскурсія до Зоологічного
музею. Я завжди цікавилась зоологі-
єю, тому для мене стало повчальним
пройтися залами музею, подивитися
на опудала різних тварин і птахів.
Зал, в якому ми побачили птахів, був
вражаючим: очі просто розбігалися!..
Птахи мали різний розмір — деякі
розміром з дорослу людину, інші такі
маленькі, як джмелі. Екскурсовод за-
хоплено розповідала безліч цікавих
фактів. Отже, після відвідування цьо-
го музею в мене виникло палке ба-
жання подорожувати та на власні очі
побачити цих тварин та птахів.

СІКАЧИНА Валерія. Найбільше мене
захопила велика кількість неймовір-
но красивих птахів з різних куточків
світу, а опудала диких тварин відтво-
рені настільки досконало, що виникає
відчуття, ніби вони справжні. Я буду
радити цей музей всім своїм друзям!

ЕКСКУРСІЯ ДО ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ
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ГАВРИШ Анастасія, I курс, юр. ф-т
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Відповідальність за зміст статей 
несуть автори. Точка зору авторів може 
не співпадати з думкою редакції.
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Шановні колеги та викладачі!
Щиро вітаємо вас з Днем народження!

Міцного здоров’я вам на многії літа, благополуччя, щедрої долі, щастя у житті, 
творчої наснаги у відповідальній роботі — вихованні підростаючого покоління! 

Нехай ваша енергійність, душевність і людяність привертають до вас тих, 
хто працює і спілкується з вами, та нових надійних друзів. 

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;

у червні: 
БЄЛІК Катерину Олександрівну, 

ПАВЛЕНКО Людмилу Анатоліївну, 

ЛОПУХА Сергія Олексійовича, 

СТЕПАНЧУК Інну Михайлівну, 

ГАВРЮНІНУ Тамару Володимирівну.

Дорогі випускники-2016!

В добру путь, в добрий час!
Ідіть в життя замріяні, вродливі,
Між квітами і добрими людьми,
Щоб ви були усе життя щасливі,
Сердечно так бажаєм ми!
Несіть свої і мрії і надії.
Хай любов і вірність у серцях живуть.
Хай світ за вас сьогодні порадіє.
Благословляєм всіх у щасливу путь!


