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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
«Любити читання — це обмінювати час нудьги на час 
великої насолоди». 

(Монтеск’є)

Привіт усім! 
Раді всіх вітати з новим навчальним 

роком та випуском газети.
Важко уявити собі студентське 

життя без власного друкованого 
періодичного видання.

Газета «СтудентІнформ» є своєрідним 
дзеркалом, в якому знаходять своє відображення 
будні і свята, проблеми і досягнення.

З початку нового семестру відбулися зміни 
в складі редколегії. Мене, Захаренко Анастасію, 
обрали редактором газети СтудентІнформ. Я дуже 
вдячна за довіру. Для спільної роботи обов’язково 
необхідна команда, тож разом будемо працювати з 
оновленим колективом редколегії.

Коледжанська газета є важливою для всіх 
студентів, адже вона частинка історії навчального 
закладу. Ми й надалі будемо продовжувати 
публікувати для вас цікаве, важливе й корисне.

Редакційному колективу приємно буде чути і 
компліменти, і критику.

Запрошуємо до співпраці креативних, 
ініціативних та амбіційних студентів різних 
спеціальностей. Кожен має можливість проявити 
свої здібності у журналістиці, пише вірші та любить 
фотографувати. Саме таких студентів, які рухаються 
вперед, ми шукаємо, пишемо про них, і дуже хочемо, 
аби такі люди збиралися навколо СтудентІнформу.

Відкривайте в собі нові здібності та свій талант 
в журналістиці.

Молодість — це час мрій і надій, пошуку свого 
життєвого шляху, бажання діяти, дивувати світ 
своїми сміливими ідеями.

Успіхів вам в усіх справах і починаннях, любові, 
щастя, невичерпної енергії та оптимізму.

Захаренко Анастасія
головний редактор
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ЗМ
ІСТ

Дорогі студенти, 
шановні колеги та співробітники!
З відчуттям величезної гордості вітаю вас усіх з Днем 

Коледжу, з його 23-літтям!
Більш ніж два десятиліття ми з вами пишемо історію 

нашого вищого навчального закладу, відшліфовуємо його 
традиції, оновлюємо його сьогодення і не забуваємо його 
минуле.

З кожним роком, з кожним випуском і новим 
поповненням наш Коледж зміцнює і множить свою славу, 
відгранює свій неповторний імідж сучасного, молодого, 
прогресивного, успішного навчального закладу! У цьому 
заслуга всього нашого науково- педагогічного колективу та 
кожного співробітника, які злагоджено, як єдиний, чіткий 
механізм, віддаючи весь свій професіоналізм, свої знання, 
частинки своїх сердець, виховують і навчають нашу чудову 
молодь, гідне майбутнє незалежноі української держави!

Тож, бажаю нашому Фінансово-правовому коледжу і 
надалі високо тримати своє горде і прекрасне призначення: 
надання якісних освітніх послуг та підготувати ще 
більше найуспішніших студентів, славне поповнення 
університетської освіти!

З повагою
Директор, Заслужений юрист України, к.ю.н., Тамара Олексіївна Губанова

З ДНЕМ КОЛЕДЖУ!
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КОЛЕДЖ ВІДЗНАЧИВ СВОЄ 23 - РІЧЧЯ
Осінь. Жовто-багряне листя весело шелестить від подиху легенького вітерця. Біля Фінансово-правового коледжу ще цвітуть троянди, різнокольорові 

хризантеми, незважаючи на погоду, дарують нам свою ніжність і радують своєю витонченістю і красою. Жовтень є особливим місяцем, адже щорічно, 14 числа, 
Коледж відзначає свій День народження — йому виповнилося 23 роки!

Цього святкового дня у Коледжі відбувалось чимало цікавих заходів і студенти оригінально та весело відзначили його. До свята готувалися заздалегідь. 
Приємним подивом стали святкові кондитерські вироби, майстерно зроблені особистими руками студентів, намальовані привітальні плакати, осінні                    
композиції  —  всі ці подарунки для альма-матер до 23-річчя.

Для всього колективу студентська «Арт-студія Коледж» підготувала концертну програму. Присутнім ведучі розповіли про Коледж, який розпочав свою 
історію у 1994 році, про його минуле і сьогодення. Після закінчення концерту студенти пригощали однокурсників кулінарними шедеврами. Студентство — це 
найкращий період життя і ким би ви не стали, куди б не повела вас доля, але, ми впевнені, ви знову і знову будете повертатися в пам’яті у ці чудові студентські 
роки. Тож, проводьте кожну хвилину, кожну мить так, щоб залюбки згадувати ці часи у самостійному житті. І не забувайте, що ваш фах, здобутий в найкращому 
Коледжі буде вести в майбутнє стежинами життя.

Пам’ятати історію Коледжу, це означає знати про культуру та наукову спадщину обраного вузу, збагачує нас, допомагає розвитку особистості та самого 
навчального закладу.

Вкотре вітаємо весь колектив рідного Коледжу з Днем народження, щиро бажаємо творчої наснаги, завзяття, нових звершень та процвітання, щоб наш 
навчальний заклад ще не один десяток років гостинно відкривав двері першокурсникам і проводжав у доросле життя випускників.
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ПОСВЯТА У ПЕРШОКУРСНИКИ – 2017
Перше вересня — визначний день для всіх вчорашніх абітурієнтів, а нині 

першокурсників, на який вони чекали із завмиранням серця. Адже для першокурсника — 
це важливий та хвилюючий момент, повний яскравих емоцій і незабутніх вражень, час, 
коли він робить перші кроки в доросле життя. Це одна з найяскравіших традицій у вищих 
навчальних закладах.

Здавалося ще вчора вони сиділи на уроках у школі і лише починали задумуватися та 
мріяти про те, ким хочуть стати, в який навчальний заклад будуть подавати документи.

Найперше і найурочистіше свято Першокурсника, яке традиційно розпочинає новий 
навчальний рік – їх посвята з врученням студентських квитків. День першокурсника та 
посвяту в студенти відзначили у Фінансово-правовому коледжі — перший урочистий 
захід в обраному навчальному закладі. Вибір професії — один з головних життєвих 
виборів, який здійснює людина в юному віці, це, по суті, вибір життєвого шляху, вибір 
долі. Ми впевнені, ви ніколи не пожалкуєте про те, що прийшли здобувати вищу освіту 
саме в нашому навчальному закладі. Коледж відкриє вам дорогу у незвіданий світ 
знань, спрямує на шляху професійного становлення як висококласного, затребуваного 
на ринку праці фахівця.

Саме після цього заходу для кожного з них починається відлік кроків до 
здійснення мрії — досягти успіху на професійній ниві та сформуватися як особистість, 
а професорсько-викладацький колектив радо поділиться з вами своїми знаннями і 
досвідом.

Хочеться, щоб у цей святковий день першокурсники по-справжньому відчули себе 
частиною нашого великого і дружнього колективу. Урочистості проходили в актовій залі 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Першокурсників вітали багато поважних, впливових та успішних гостей, викладачі, 
що працюють в Коледжі, випускники. які отримали тут вищу освіту. Зі сцени з вітальним 
словом до першокурсників звернулися гості, представники юридичного та економічного 
факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бажаючи їм 
яскравого та насиченого студентського життя

— доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені 
Т. Шевченка Томенко Микола Володимирович;

— декан юридичного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор Гриценко Іван Сергійович;

— заступник декана юридичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор Отраднова 
Олеся Олександрівна;

— професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук Губерська 
Наталія Леонідівна;

— Заступник Міністра культури України, кандидат юридичних наук, доцент Мазур 
Тамара  Вікторівна;

— директор Центру німецького права, професор кафедри адміністративного права 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор юридичних наук Мельник Роман Сергійович; 

— завідувач кафедри фінансів економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор Лютий Ігор 
Олексійович;

— професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук Безклубий 
Ігор Анатолійович;

— викладач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
історичних наук Пількевич Андрій Леонідович;

— професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук Васильченко 
Оксана Петрівна;

— професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук Лотюк 
Ольга Степанівна;

— доцент кафедри історії права та держави юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук Вовк 
Олександр Йосипович;

— доцент кафедри трудового права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук Сахарук 
Ірина Сергіївна;

— викладач кафедри теорії держави та права юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук Мацелюх 
Іванна Андріївна;
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— доцент кафедри конституційного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат юридичних наук Ільїна Оксана Валеріївна;

— доцент кафедри конституційного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат юридичних наук Чехович Тетяна Валеріївна;

— викладач кафедри адміністративного права юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат юридичних наук Соломаха Артем Григорович;

— доцент кафедри адміністративного права юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат юридичних наук Пухтецька Алла Альбертівна;

— доцент кафедри екологічного права юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат юридичних наук Ковальчук Тетяна Григорівна;

— доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної 
діяльності економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Ковальська Кристина 
Валентинівна;

— доцент кафедри статистики економічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат економічних наук Іваненко Олена Іванівна;

— викладач екологічного права, кандидат юридичних наук 
Кононець Олена Миколаївна;

— Директор Фінансово-правового ліцею — Моргун Ірина 
Анатоліївна;

— Заступник директора Фінансово-правового ліцею — 
Козловська Олена Миколаївна.

Та викладачі Фінансово-правового коледжу :

1. Завідувач кафедри гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки, 
доктор історичних наук, професор Карабанов Михайло Михайлович;
2. Керівник проектної групи, доктор економічних наук, доцент Лисенок 

Олексій Володимирович;
3. Заступник директора з наукової роботи, кандидат юридичних наук 
Мельник Ярослав Ярославович;
4. Завідувач кафедри правознавства, кандидат юридичних наук 
Черненко Олена Анатоліївна;
5. Завідувач кафедри фінансів і кредиту, кандидат економічних наук 
Мельник Вадим Владиславович;
6. Кандидат юридичних наук Кравченко Михайло Георгійович;
7. Кандидат юридичних наук Телесніцький Геннадій Ніконович;
8. Кандидат філософських наук Павленко Людмила Анатоліївна;
9. Кандидат історичних наук Рибак Олена Анатоліївна;
10. Кандидат філософських наук Головченко Ольга Віталіївна;
11. Кандидат економічних наук Осіпова Людмила Вікторівна;
12. Кандидат технічних наук Калінько Ірина Василівна;
13. Кандидат політичних наук Мигаль Сергій Михайлович;
14. Кандидат юридичних наук Іщенко Володимир Андрійович;
15. Кандидат юридичних наук Біцай Анна Володимирівна;
16. Кандидат юридичних наук Сюєва Ірина Сергіївна;

Викладачі вищої категорії та викладачі-методисти Фінансово-правового 
коледжу: 

17. Маєвська Наталія Віталіївна;
18. Щербань Мирослава Томасівна;
19. Слісаренко Ірина Анатоліївна;
20. Зінченко Раїса Юріївна;
21. Тукало Марія Дмитрівна;
22. Балецький Володимир Михайлович;
23. Степанчук Інна Михайлівна;
24. Щеголєва Наталія Володимирівна;
25. Черняк Альона Василівна.
За доброю традицією відкрила свято і першою привітала наших 
першокурсників директор Коледжу, Заслужений юрист України, 
кандидат юридичних наук Губанова Тамара Олексіївна.

Всім було приємно почути настанови, поради та добрі слова. Прикрасили святковий концерт музичні 
подарунки від Коледжу та юридичного факультету. Сповідаємося, що студентські роки стануть для вас 
незабутні. Віримо, що ви будете мужньо переборювати будь-які труднощі і впевнено йти до поставленої мети. 
Тож бажаємо вам терпіння та наполегливості, енергії та натхнення, удачі та успіхів!

Шановні першокурсники! Нехай студентські роки будуть часом вашого інтелектуального 
росту, становлення особистості, розкриття творчого потенціалу, а роки навчання в нашому 
коледжі наповнять ваше життя новим змістом, розширять коло друзів, будуть багатими на 
яскраві події та приємні враження! 

Цей день ви запам’ятаєте на все життя, адже він став точкою відліку, з якої почалася ваша 
мандрівка у нелегке доросле життя.
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У КОЛЕДЖІ ВІДБУВСЯ ВИПУСК 2017
Випуск… Урочистості відбувалися у актовій залі Інституту 

післядипломної освіти Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка.

Щирі слова настанови на майбутнє пролунали від 
директора Коледжу к.ю.н. Заслуженого юриста України 
Губанової Тамари Олексіївни: «Ось і настав цей незвичайний 

день у нашій  фінансово-правовій родині. День святковий, радісний, веселий 
і водночас сумний. День розставання з навчальним закладом, друзями та 
наставниками, коли зустрічаються світлі надії, радість зустрічі з майбутнім.

Адже приходить час, коли єдина стежина для всіх випускників 
розходиться у різні напрямки, відкриваються тисячі доріг, де кожен 
обере свій особистий життєвий шлях. Ви отримали дипломи фахівців. 
Для студентів — випускників це поріг нового часу, професійної зрілості 
і незалежності, для викладачів — хвилювання за подальшу долю своїх 
вихованців і надія на те, що вона складеться щасливо. На шляху до 
диплома було багато різного, хочеться сподіватися, важливого і корисного 
для наших випускників, кожен з них займе своє особливе місце в історії 
Коледжу та зробить вагомий внесок у розбудову країни».

Від випускників всі присутні почули зворушливі, теплі слова, сповнені 
глибокої поваги та вдячності, адміністрації, викладачам, кураторам. Адже 
саме ці люди створювали комфортні умови для високопродуктивного 
навчання та надавали можливість отримати освіту, підтримували та 
допомагали.

Також з вітальними словами виступили: заступник декана юридичного 
факультету Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, доктор 
юридичних наук Отраднова Олеся Олександрівна;

— директор інституту післядипломної освіти Київського національного 
університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор економічних наук, професор Рожко 
Олександр Дмитрович;

— доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки 
економічного факультету к.е.н Вітренко Андрій Олександрович;

— доктор юридичних наук кафедри правосуддя юридичного 
факультету КНУ ім.Т.Г.Шевченка Гринюк Володимир Олексійович.

Уже традиційно, з нагоди завершення навчання, адміністрація Коледжу 
відзначила грамотами  кращих випускників, а їх батькам вручили подяки.

І, як завжди свято було сповнене спогадами, смутком, розставанням 
з друзями, сльозами розчулення, щасливими посмішками батьків, квітами.

Свято закінчилося, попереду бурхливе життя. Але святкові, піднесені 
емоції, приємні спогади про навчання залишаться у випускників на все 
подальше життя.

Вітаємо вас, дорогі випускники! Бажаємо вам впевненості, непохитно 
вірити у свій успіх, у свою велику мету, у свою долю!

Бєлік Катерина, випускниця Коледжу 
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1. Бондаренко Катерина Олегівна. Одеська юридична академія (Право, д.ф.н.)
2. Горбовий Максим Володимирович. Одеська юридична академія (Право, д.ф.н.)
3. Милованова Катерина Ігорівна. Національний авіаційний університет (Право, з.ф.н.)
4. Мізерний Роман Сергійович. Київський національний торгівельно-економічний університет. 
   (Підприємництво, торгівля і біржова діяльність, з.ф.н.)
5. Одягайло Валерій Юрійович. Одеська юридична академія (Правоохоронна діяльність, д.ф.н.)
6. Одягайло Олександр Юрійович. Одеська юридична академія (Правоохоронна діяльність,д.ф.н.)   
7. Швидкий Костянтин Володимирович. Академія адвокатури України  (Право, д.ф.н.) 
8. Шевченко Марія Вадимівна. Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана (Економіка, д.ф.н.)

1. Барінова Марія Сергіївна (Право, денна форма)
2. Величко Олександр Олегович (Міжнародне право, заочна форма)
3. Волощук Катерина Олегівна (Міжнародні відносини, денна форма)
4. Жигун Наталія Олегівна (Міжнародне право, заочна форма)
5. Калина Ярослав Андрійович (Міжнародне право, заочна форма)
6. Капсамун Володимир Іванович (Міжнародне право, заочна форма)
7. Коваленко Ігор Андрійович (Міжнародне право, заочна форма)
8. Колос Юрій Сергійович (Право, денна форма)
9. Космина Даніл Геннадійович (Міжнародне право, заочна форма)
10. Лугару Дмитро Олександрович (Міжнародне право, заочна форма)
11. Матвєєв Ярослав Євгенійович (Міжнародне право, заочна форма)
12. Михайлов Владислав Валентинович (Міжнародне право, заочна форма)
13. Могильна Аліна Геннадіївна (Міжнародне право, денна форма)
14. Моісеєв Даніїл Анатолійович (Міжнародне право, заочна форма)
15. Павленко Євгеній Валерійович (Публічне управління та адміністрування, денна форма)
16. Петрук Тетяна Юріївна (Міжнародне право, заочна форма)
17. Слюсаренко Олександр Сергійович (Право, денна форма)
18. Шкуренко Сергій Сергійович (Міжнародне право, заочна форма)
19. Білецька Анжеліка Олександрівна (Фінанси, банківська справа та страхування, денна форма)
20. Воронов Костянтин Андрійович (Управління ризиками та страхування, денна форма)
21. Гаркуша Ігор Васильович (Менеджмент державних фінансів, денна форма)
22. Гейвах Діана Вікторівна (Фінанси, банківська справа та страхування, заочна форма)
23. Дісяк Роман Богданович (Фінанси, банківська справа та страхування, заочна форма)
24. Канарчук Ольга Олександрівна (Фінанси, банківська справа та страхування, денна форма)
25. Колесник Вікторія Анатоліївна (Управління ризиками та страхування, заочна форма)
26. Малюта Аліса Олександрівна (Фінанси, банківська справа та страхування, заочна форма) 
27. Марченко Аліна Василівна (Управління ризиками та страхування, заочна форма)
28. Нурієв Олександр Рафаїлович (Фінанси, банківська справа та страхування, заочна форма)
29. Остапенко Ірина Юріївна (Корпоративні фінанси, денна форма)
30. Паламарчук Вадим Борисович (Фінанси, банківська справа та страхування, денна форма)
31. Попович Владислав Володимирович (Корпоративні фінанси, денна форма)
32. Поляновський Гліб Аркадійович (програма подвійного дипломування Україна-Норвегія)
33. Прікоп Дар’я Олександрівна (Фінанси, банківська справа та страхування, заочна форма)
34. Романенко Нікіта Романович (Фінанси, банківська справа та страхування, заочна форма)
35. Тарасенко Марія Іванівна (програма подвійного дипломування    Україна-Норвегія)
36. Тимошенко Олександра Андріївна (Фінанси, банківська справа та страхування, денна форма)
37. Ткач Тетяна Михайлівна (Менеджмент державних фінансів, заочна форма)
38. Трацевський Олександр Євгенович (Менеджмент, заочна форма)

ІНШІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ:

ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ, ЯКІ ВСТУПИЛИ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ДО
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

за відповідними спеціальностями:
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НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2017-2018
Щиро вітаємо всіх із початком нового навчального року! 

Коледж гостинно відчиняє  свої двері. Тут усіх чекає напружена 
робота, радість пізнання, щастя, спілкування із викладачами і 
випробування сили справжньої студентської дружби...

Новий навчальний рік — для кожного нові очікування 
і враження.  Для старшокурсників — це навчання, зустріч із 

друзями, повернення у стіни рідного Коледжу.  Тепер для старшокурсників  це 
уже звично. Але, напевно, ніхто не зможе забути свій перший візит до Коледжу. 

Без сумніву, тоді все було невідоме, ми прагнули до нових пригод, 
знайомств студентського життя, а в головах тисячі запитань, які ми намагалися 
поставити всім, хто траплявся на шляху, бо це була чиста сторінка в нашій так  
званій  книзі життя.  Всі впевнено записували новенькою ручкою і вирушили 
назустріч враженням. І, хоча, в кожного своя неповторна історія, але завжди 
вона цікава та незабутня.

Цього року  наші «першачки» розпочали творити власну історію 
студентського життя  у Фінансово-правовому коледжі.  Вони пізнають для себе 
новий світ студентства, перші незвичні пари, перші оцінки,

Ми спробували дізнатися, чому першокурсники обрали саме наш 
Коледж та які у них очікування від навчання. Від більшості почула таке, що, 
ставши студентом — ніхто не хотів-би повернутися до школи. Тут зовсім інша 
атмосфера і ставлення до студентів: можуть вислухати і дати пораду. Нам тут 
цікаво і є бажання  вчитися. Викладачі супер!!!

Розмаїття заходів та свят часто наштовхує на думку: як студенти 
примудряються навчатися (ще й переважно непогано!) у вирі різноманітних 
приємних, веселих, пізнавальних та однаково згуртовуючих подій, що постійно 
відбуваються у Коледжі. Нехай і надалі нам вистачає часу  на корисне та  
приємне!

То ж веселімося разом, радіймо разом і працюймо разом, єдиною 
родиною!

 Захаренко Анастасія, 2 курс, юр. ф-т

МОЇ ВРАЖЕННЯ ВІД НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ
Цього літа я поставила собі за мету, як і 

більшість абітурієнтів, отримати освіту. Адже 
добра професійна підготовка є передумовою 
отримання престижної роботи (професії). 
Таким чином я потрапила до Фінансово-
правового коледжу.  І зрозуміла, що моє 

місце саме тут.
За перший місяць навчання, я потоваришувалась 

із чудовими людьми — це 24 моїх одногрупники, 
познайомилась із новими викладачами, які насправді 
надають нам необхідні знання, розкривають всі тонкощі 
нашої майбутньої професії, готуючи до справжнього 
дорослого життя.

Подорожі до різних історичних місць — є 
невід’ємною частиною студентського життя. Адже ми не 
тільки проводимо чудово час, а ще вчимося різним видам 
мистецтва.

За невеликий період навчання, я зрозуміла, що 
саме цей навчальний заклад зробить з мене освіченого 
фахівця.

Царегородцева Софія,

1 курс 1 група спеціальність «Право» 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ 

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
До участі в роботі Круглого столу маємо честь запросити студентів, 
магістрантів, аспірантів, здобувачів, викладачів права, практикуючих юристів, 
публічних діячів та інші правників, які мають бажання висловити свою 
думку про сучасні проблеми розвитку правової освіти в вищих навчальних 
закладах. Учасники запрошуються з України та інших країн світу.

 

РОБОТА КРУГЛОГО СТОЛУ ПЕРЕДБАЧАЄ ТАКІ НАПРЯМКИ (СЕКЦІЇ):
Загальні тенденції реформування правової освіти в Україні
Реформування правової освіти освітнього рівня «бакалавр»
Реформування правової освіти освітнього рівня «магістр»
Європейський досвід реформування правової освіти

Матеріали учасників міжнародної науково-практичної конференції будуть опубліковані у  
збірнику матеріалів конференції по завершенні Круглого столу.

Для отримання додаткової інформації про Круглий стіл, 
звертайтеся до організаційного комітету: Naukovzi_2016@ukr.net 
к.ю.н. Кобан Ольга Геннадіївна: тел. 093-472-98-89
Івашко Марина Василівна: тел. 093-525-36-36 

27
листопада 
2017 року
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ВІТАЄМО НАШИХ ПЕРЕМОЖЦІВ!
В Інституті міжнародних відносин Київського національного університету            

імені Тараса Шевченка 24 — 25 жовтня 2017 року відбулося Всеукраїнське 
моделювання ООН. Всеукраїнське моделювання проводилося в межах Тижня 
ООН в ІМВ. Відбувалися студентські  заходи, присвячені  Дню ООН та 25-річчю 
Представництва ООН в Україні. Окрім Моделювання в рамках Тижня ООН в ІМВ 
26 жовтня відбулися UN Talks — виступи та бесіди представників агентств ООН 
в Україні зі студентами ІМВ. Моделювання Міжнародного Суду ООН проходило 
26 — 27 жовтня.

І ось, 27 жовтня  півфінал, за мить – ФІНАЛ !!!
від  Фінансово-правового коледжу НАЗВА КОМАНДИ: «ЛИЦАРІ ПРАВОСУДДЯ», СКЛАД  КОМАНДИ : 

1. Шаповал Микита Сергійович — 4 курс, юридичний факультет, ОС «бакалавр»;
2. Вечер Дмитро Вікторович — 3 курс, юридичний факультет, ОС «бакалавр»;
3. Костюченко Дмитро Сергійович — 3 курс, юридичний факультет, ОС «бакалавр»;
4. Яхно Денис Олександрович — 3 курс, юридичний факультет, ОС «бакалавр»;
5. Лисюк Ярослав Юрійович — 3 курс юридичний факультет, ОС «бакалавр».
 
Запекла боротьба, чудові та глибокі виступи, ерудовані та згуртовані команди, 

енергетично глибокі учасники — так, це вони — «ЛИЦАРІ ПРАВОСУДДЯ»! 

Команда Фінансово-правового коледжу - результат: 2 місце!
Другі посеред перших: 1 місце команда Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (4 курс, бакалаври), 
третє місце - команда Інституту міжнародних відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (магістри, 2-й курс). Могилянка, Харків та інші 
теж достойно боролись, були спритними, переконливими, але яскравими зірками 
були насправді «ЛИЦАРІ ПРАВОСУДДЯ»! Їх гра зачаровувала, їх тактика була воістину 
переконливим диктатом справедливості, честі, краси, майстерності. А харизма 
запалювала і збуджувала і без того неспокійний розум юристів-професіоналів! 
Молодці! Дякую вкотре суддям заходу, організаторам заходу Інституту міжнародних 
відносин, командам, вболівальникам! 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Студент 3 курсу Фінансово-правового коледжу Ярослав Лисюк 
та заступник директора з наукової роботи, к.ю.н., Я.Я. Мельник                     
20 жовтня 2017 р. приймали участь у роботі та виступили із 
доповідями на Всеукраїнській науково-практичній конференції: 
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ   
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ».

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ:

Мельник Я.Я. тема: «ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АКЦЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ»

Лисюк Я. тема: РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В РЕЖИМІ СОЦІАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ: ЦИВІЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ» — вручено сертифікат учасника, тези 
опубліковано у збірнику.

Конференція організована та була проведена на базі кафедри трудового права 
та права соціального забезпечення і Центру проблем імплементації європейського 
соціального права юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

КРУГЛИЙ СТІЛ
Студенти економічного 

факультету Фінансово-правового 
коледжу спільно із заступником 
директора з наукової роботи, 
к.ю.н., Я.Я. Мельник 21 вересня  

2017 року взяли участь у роботі Круглого столу на тему «Плагіат 
або правомірне запозичення: як розпізнати?». Захід проходив за 
участі Асоціації адвокатів України на базі юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Захід був цікавим насамперед тим, що вдалось почути різні 
думки та практику вирішення спорів від фахівців із захисту прав 
інтелектуальної власності. Зокрема, доволі актуальною була 
доповідь журналіста із СіЕнЕн (США), вчених із НДІ Інтелектуальної 
власності НАПрН України, адвокатів.

Спікер заходу — д.ю.н., професор, академік НАПрН України, 
завідуюча кафедри інтелектуальної власності юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка О.П. Орлюк

 За результатами Круглого столу студенти були нагороджені 
сертифікатом учасника.
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Серед  численних учасників конференції  були  представники  
економічного факультету  Фінансово-правового коледжу

студенти 4 курсу (спеціальність «Фінанси і кредит»)
СЕКЦІЯ 1

Світові тенденції та розвиток фінансової системи України.

БУРЛА НІКА ОЛЕКСАНДРІВНА
Тема: «Шляхи розвитку ринку фінансових 
послуг».
Науковий керівник: 
к.е.н., доцент Рак Р. В.

ЛИНЕЦЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Тема:Особливості функціонування фондового 
ринку України в сучасних умовах». 
Науковий керівник: 
к.е.н., доцент Наконечна Ю.Л.

МОРОЗОВА АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА
Тема: «Місце криптовалюти в платіжній системі 
України».
Науковий керівник:
 к.е.н., доцент Наконечна Ю.Л.

ПЄХТЄРЄВА ВІРА СЕРГІЇВНА
Тема: «Проблеми формування та заходи 
поліпшення інвестиційного клімату України». 
Науковий керівник:
 к.е.н.,доцент Рак Р. В. 

   

СУРЖИК КАТЕРИНА РУСЛАНІВНА
Тема: «Перспективи розвитку ринку похідних 
фінансових інструментів в Україні». 
Науковий керівник:
к.е.н., асистент Делас В.А.

ШАМАН ЯНА ОЛЕГІВНА
Тема: «Біржовий та позабіржовий ринок цінних 
паперів». 
Науковий керівник:
к.е.н.,асистент Делас В.А.

ШЕВЧЕНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Тема: «Управління грошовими потоками 
підприємства».
Науковий керівник:
к.е.н., асистент Делас В.А.

ХІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Світові тенденції та перспективи розвитку 
фінансової системи України»

28-29 ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ
ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ:
Губерський Л.В. – д.філос.н., професор, академік НАН 
України, ректор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ:
Базилевич В.Д. – д.е.н., професор, чл.-кор. НАН України, 
декан економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Лютий І.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів 
економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:
Адалат Джалал огли Мурадов – д.е.н., професор, ректор 
Азербайджанського державного економічного університету, 
Анісімова Л.А. – к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної 
діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка,
Боринець С.Я.  – к.е.н., професор, професор кафедри фінансів економічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Бурмістров А. –  професор,  завідувач кафедри управлінського контролю та обліку Норд 
Університету (Норвегія), 
Варналій З.С. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Геєць В.М. – д.е.н., професор, академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та 
прогнозування НАН України», 
Єфименко Т.І. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, Президент ДННУ 
«Академія фінансового управління»,
Ігнатюк А.І. – д.е.н., професор, заступник декана економічного факультету з наукової роботи, 
професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Крисоватий А.І. – д.е.н., професор, ректор Тернопільського національного економічного 
університету, 
Крупка М.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 
Науменкова С.В. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Пікус Р.В. – к.е.н., професор, заступник декана економічного факультету з навчальної роботи, 
професор кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
Приказюк Н.В. – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри страхування, банківської справи та 
ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Тарангул Л.Л. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Університету Державної 
фіскальної служби України, 
Федосов В.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного 
економічного університету імені Вадима Гетьмана,
Чугунов І.Я. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного 
торговельно-економічного університету.
СЕКРЕТАРІ ОРГКОМІТЕТУ:
Носова Є.А. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
Яфінович О.Б. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У Фінансово-правовому коледжі 7 листопада відбулися заняття з 
протипожежної безпеки. Навчання проводили провідні фахівці відділу цивільного 
захисту Солом’янського РУ ГУДСНС у м.Києві ст.лейтенант Пидорич О.В. та 
лейтенант Береговенко М.В.

Метою теоретичного заняття: ознайомити студентів 1 курсу з протипожежної 
безпеки у випадку займання, а також поводженню з вибухонебезпечними 
речовинами, незнайомими підозрілими предметами.

Потім фахівці служби розповіли присутнім як правильно користуватися 
первинними засобами пожежогасіння за допомогою вуглекислотного та 
порошкового вогнегасника.

Дана інформація буде вкрай корисною для студентів закладу, адже життя у 
наш неспокійний час мало не щодня приносить багато несподіванок. Рятувальники 
зосередили увагу всіх присутніх на тих важливих моментах, від яких нерідко може 
залежати життя людини. 

Тукало М.Д., методист ОКР м.с., спеціальність «Право».ЗА
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ПОДОРОЖ ДО ЄВРОСОЮЗУ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Цього року відбулася найочікуваніша подія осені — подорож до 

Італії та Угорщини. Як завжди, ми подорожуємо не просто так, а з метою 
дізнатись чогось більшого, набратися досвіду та навчитися працювати в 
колективі. 

Минулого навчального року першокусники подорожували та були 
першими, хто зробив проект за кордоном. Тому, другий курс, який вже 

працював в Європі, вирішив запросити з собою перший курс, щоб поділитися досвідом 
і навичками. 

У проекті з історії «Досвід євроінтеграції для України» цього року приймали участь 
студенти 1-2-курсу юридичного  та економічного факультетів: Алієв Самір,Вовченко 
Михайло, Захаренко Анастасія, Левицький Гліб, Науменко Діана, Нігалатій Ангеліна, 
Сичова Ксенія, Столяр Ілля;  Афонін Михайло, Курищук Дмитро,Петренко Марія, Бублик 
Данило, Олексюк Христина, Олексюк Софія продовжили  роботу над  дослідницьким 
проектом «Досвід євроінтеграції країн Східної Європи для України».

Перша наша зупинка була в столиці Угорщини — Будапешті. Неперевершена і дуже 
романтична архітектура, історичні пам’ятки, все це нагадало нам Париж в мініатюрі.              
А також дало відмінний старт для нашого проекту. 

Основна робота над проектом 
відбувалась безпосередньо в Італії, 
а початок був у провінційному місті 
Падуя. Маленькі вулички, цікаві храми, 
та дуже привітливі люди зустріли нас 
там. Хоча люди і були привітливими, 
більшість з них не знали англійської 
мови. І це було основною проблемою 
у соціологічному опитуванні, а цей 
пункт роботи є необхідним. Тому ми 
дуже швидко вивчали італійську, а 
якщо точніше, то «розмовляти на 
пальцях». 

Після маленько містечка Падуя 
нас чекало велике, масштабне 
місто Рим з нереально великою 
концентрацією історичних пам’яток. 
Від краси архітектури просто 
перехоплювало подих. Особливо 
сподобалось місто другому курсу, так 
як вони вивчають таку дисципліну, 
як Римське право і змогли побачити 
стародавній Рим не тільки на словах, а 
і на власні очі. Колізей, фотан Тереві, 
Пантеон найбільше сподобалось нам 
і особисто мені. Як я вже зазначила, 
більшість людей не знали англійської 

мови, тому ми максимально використовували лінгвістичні навички. Ми спілкувались не 
тільки з місцевими жит  елями, а й туристами з різних країн.

Ну і останнє місто, яке ми відвідали — Венеція. Це настільки інше, неповторне 
місто. Несхоже на жодне, що ми бачили. Найцікавіше те, що вся Венеція складається з 
центральної площі на якій знаходиться кафедральний собор Сан Марка і вузесеньких 
вуличок з атмосферними ресторанчиками, милими прилавками і малесенькими 
місточками. Також ми відвідали факультативні екскурсії. Одна з них — це плавання на 
гондолі, яке дає можливість подивитись на місто з іншої сторони, а також відчути себе 
жителем міста у 19 столітті, коли це було основним видом транспорту. 

Підбиваючи підсумки, нам всім дуже сподобалась подорож. У нас було 
декілька цілей, а саме подивитися світ, розширити свій світогляд, а також набратися 
досвіду спілкування з людьми, дізнатись інші думки про Євроінтеграцію України, та 
Євроінтергацію вцілому.

Захаренко Анастасія, 2 курс, юр. ф-т
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ПІДКОРЕННЯ ГОВЕРЛИ – ПОДАРУНОК РІДНОМУ КОЛЕДЖУ
З нагоди Дня народження Коледжу, його 23-ї річниці, 

студентами та викладачами  було вирішено зробити  неординарний 
подарунок своєму рідному навчальному закладу.  Цим подарунком 
мало стати сходження на найвищу точку України і українських 
Карпат - гору Говерлу, де ми повинні були закріпити на флагштоці  
блакитний прапор рідної Альма матер.

Сказано-зроблено. І ось квитки на потяг куплено, речі зібрано і 6 жовтня 
ми вирушаємо в подорож.

Ввечері всі учасники зібралися у залі  центрального вокзалу. За 
традицією, викладачі та студенти зробили спільні фото. Далі, коли Ірина 
Анатоліївна оголосила, хто в якому купе  буде знаходитися, то  хлопці мерщій 
допомогли дівчатам підняти валізи до вагону,  і потяг легким поштовхом 
рушив - саме тоді й розпочалася наша подорож. 

Доки пейзажі у вікні змінювалися, студенти встигли познайомитися, 
поділитися досвідом своїх поїздок і підкорення гір. Трохи пізніше, ввечері, в 
кожному купе буде хоч хтось один, хто сидітиме підібгавши ноги й малюватиме 
собі в думках, що ж його чекає... але ніякі уяви не зможуть наблизитися до 
того ідеалу, який чекав нас там, на вершині. 

Діставшись до місця, не відкладаючи на потім, ми розпочали екскурсію. 
Перша гора — Швейкова, висотою 940 метрів. Вона відкрила нашій дружній 
групі панораму центру Верховини та його околиць. Зараз,згадуючи, як по- 
дитячому вередували деякі учасники і мимоволі стає смішно, адже вже зараз, 
після Говерли, є  зрозумілим, що то була лише дитяча гірка. Затримуватися 
ми на довго не стали , адже наступного дня була важлива місія — піднятися з 
прапором Коледжу — з його атрибутом- на вершину Говерли.

Наступного ранку, із зібраними напередодні рюкзаками, наша команда 
сіла в автобус і взяла курс на вершину України. Висота Говерли – 2061 метрів 
над рівнем моря. У перекладі з мадярського ця назва означає “сніжна гора”. 
Погода на ній часто змінюється: сніг на Говерлі серед літа — не дивина 
(добре, що нашій групі так не «пощастило»). На схилах гори — форми 
плейстоценового заледеніння, каменепади. Говерла вкрита альпійськими 
луками, чагарниковими пустищами, а подекуди — кам’яні осипи. Біля      
підніжжя — один з витоків Пруту, водоспад. 

Під’їхали до початку маршруту до гори «Заросляк”, довжина нашої 
траси — 11 км, вертикальний підйом 1200м.  Вислухавши короткі інструкції 
та настанови від гіда, ми рушили. З перших кроків нам стало важко дихати, 
і не від того, що ми обрали найважчий підйом, а від того, що такої раптової 
приголомшливої краси ніхто не очікував. Над головами височіли кремезні 
дерева, а під ногами, мов стрічечки, сплітались тоненькі струмочки. Й надалі 
навколо нас було стільки краси, що перенести все на папір просто неможливо. 
Інна Михайлівна, Ірина Анатоліївна, всі студенти йшли з таким захопленням 
в очах, що вони аж виблискували. Під час такого складного підйому ставало 
легше від того, що слово «команда» для нас було не пустим: коли комусь 
ставало тяжко, інші допомагали — простягали руку, пропонували води… 
і ми усвідомили, що саме в таких деталях ховається просте людське щастя. 
Ми справді змогли побачити, відчути, що означає девіз «один за всіх і всі за 
одного». З кожним метром це відчуття зігрівало все більше, відчуття того, 
що Фінансово-правовий коледж створив зі студентів та викладачів не просто 
групу, а сім’ю!

Ось так, милуючись краєвидами, насолоджуючись відчуттями, всі 
дійшли до самої вершини. Ми піднялися за дві з половиною години, а ще через 
мить там, на найвищій точці України, майорів прапор Фінансово-правового 
коледжу… На Говерлі ти відчуваєш себе вище хмар, вище неба. Ти відчуваєш 
себе  більш вагомим, ніж  був там, знизу, на початку маршруту. Там, на горі 
України, ти не самотній, ти піднявся не один, ти був із однодумцями — 
командою Фінансово - правового коледжу, яка стала, мов одне ціле. Саме так 
відчуваєш себе на вершині України. 

Підніматися було важко, хоча, за думкою більшості, — спускатися значно 
важче, але це було того варте. Кожна мить була варта докладених зусиль. 
Нарешті, знову впавши на свої місця в автобусі, ми приходили до тями.  Ми, 
так би мовити, «повернулися з небес на землю».

Наступного дня ті, у кого ще були сили, підкорювали наступну гору,          
інші — покрокували до музею. Обидві групи залишилися задоволені 
зробленим вибором. А при зустрічі кожен почав розповідати, що ж нового він 
побачив та дізнався. 

Так і минув наш останній день у Карпатах. А далі — потяг, знову думки в 
купе під аромат з карпатських трав... і чомусь все згадувалися ті слова гіда: 
«Якщо ви були в Карпатах і не піднялись на Говерлу, то нікому не кажіть, що 
ви були в Карпатах!»... А команда Фінансово-правового коледжу таки була в 
Карпатах!

Гаєва Софія, 
1 курс, юр.ф-т
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ЕКСКУРСІЯ ДО ЕТНОГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
«УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО»

Яка цікава та зовсім невідома нам наша Україна! Прошуміли 
тисячоліття над нею, а вона несе крізь віки до нас інформацію про 
наших предків, про їх славні подвиги та про захист українського народу. 
Згадую слова  письменника В.Симоненка, які мені залягли в душу: «Хто 
ваш народ? Яка у нього доля? Куди його коріння проросло? Чиї могили 
стогнуть серед поля, забрівши здичавіло у село?».

Нещодавно ми, студенти I курсу, разом зі своїми кураторами та керівником 
проекту відвідали етнографічний комплекс «Українське село».  

Дійсно, коли ми приїхали на місце, то серед соснового лісу нас зустріло 
справжнє українське село, зі своїми етнічними, чисто вибіленими хатинками, з 
кузнею, де працює справжній коваль і де ми теж згодом змогли випробувати свої 
сили і вміння в ковальській справі, з гончарною майстернею, з млином, а також зі 
справжніми тваринками, які розглядали нас з не меншою зацікавленістю, ніж ми.

А далі відбувалося найцікавіше. Нас зустріли організатори-провідники, які 
влаштували нам цілу квест-програму, під час  якої ми мали змогу відчути себе 
ковалями, гончарями та навіть справжніми стрільцями з лука. У кожний виріб, 
зроблений власними руками, будь то глиняна мисочка чи викувана з металу рибка, 
ми вкладали частинку себе та своєї душі. 

Від відвідин цього невеличкого казкового  українського села, та і загалом від 
усієї екскурсії, ми отримали  надзвичайно яскраві враження, бо відкрили для себе 
ще одну з маловідомих сторінок української історії та фактів побуту нашого народу. 

Ця поїздка була надзвичайно повчальною, адже саме під час таких екскурсій  
ми маємо можливість краще 
знати культуру наших пращурів 
та долучитися до традицій нашого 
народу і, що є надзвичайно 
важливим,  краще пізнати один 
одного і стати справжньою 
командою. Спільна подорож 
зблизила нас і допомогла  
зрозуміти один одного.

Світлана Тишечко, 
спеціальність «Право» 
І курс, ІІ група

 «Таїна буття»
Студенти юридичного факультету 3 курсу 1 та 2 

групи окр «Молодший спеціаліст» 1 листопада цього 
року спільно з куратором, заступником директора із 
науковї роботи, к.ю.н. Я.Я.Мельником та викладачем, 
суддею у відставці Н.Є. Ушаковою, відвідали в 
Національному академічному драматичному театрі ім. 

Івана Франка виставу «ТАЇНА БУТТЯ»! 
Неперевершена класика українського мислителя, поета, письменника, 

перекладача, лінгвіста, громадського та політичного діяча, дослідника – І.Я.Франка. 
Як відзначили учасники заходу, його філософія  буття подається доволі терпко, 
моторошно, подекуди вкрай на грані, навіть важко, що змушує глядача до 
миттєвого оцепеніння, проте після вистави полегшення та «відтаяння» так і не 
настає.. Глибоко! Замисл так і залишається у відкритому питанні щодо буття в парі, 
буття держави. її ролі; буття права на Істину, питання релігії, буття в пізнанні світу 
та його мети, в одночасних розчаруваннях та сподіваннях на які ми так очікуємо, 
яку так ми намагаємось вибудувати; буття у злиднях та стражданнях, де кожній 
людині притаманна пустота та самотність, ногота душі.. І все це, власне ЗАРАДИ 
ЗАМАСКОВАНОГО ЧАСОМ БУТТЯ до ПІЗНАННЯ одного - Любові!

МАМАЄВА СЛОБОДА
У Фінансово-правовому коледжі намагаються обирати 

для студентів найкращі екскурсії, які неодмінно зацікавлять і 
сподобаються.

Цього разу було обрано музей Мамаєва Слобода. Для 
студентів — це перша спільна екскурсія.

 Це один з найкращих етно музеїв нашої країни. Тут втілено 
у життя легенди та вірування, звичаї та побут, архітектура та природа України 
часів козацтва, де дух давньої доби чудово сполучаються із сучасністю.

Ось першокурсники Коледжу йдуть по вул. Михайла Донця і вже за мить 
вони бачать надпис золотистими літерами «Мамаєва Слобода». 

Коли входиш до музею, то все ніяк не можна повірити, що  понад 300 
років тому по цій же землі збивали ноги геть малі дітлахи — майбутні герої 
пісень та переказів про відважних козаків.

3 та 4 група та  їх куратори зупинилися перед кремезною брамою до 
музею — саме час зробити спільні фото, та похизуватися перед друзями 
своїми знаннями про Україну ХIX ст.

На території музею увагу  першокурсників одразу привернула чудернацька 
споруда з діжок та смоли, призначеної  для того для того, щоб заздалегідь 
попереджати селище про наближення ворогів. Трохи вище, на роздоріжжі, 
стоїть каплиця Божої Матері: «Знаходиться вона тут не дарма, адже вважалось, 
що саме на роздоріжжі збирається вся нечиста сила, а щоб вона нікому не 
зашкодила - ставили каплицю» — розповідала гід пані Олена. 

Наступним музейним експонатом була дерев’яна трьохрівнева церква 
побудована  у 2000 році з малюнків Т.Г. Шевченка, в стилі козацького бароко. 
Далі групи студентів попрямували до української хати, позаглядали у  вікна, 
світловоди, але ніхто не забув на порозі наступити на підкову, та доторкнутися 
сволока — це на щастя. 

Після посиденьок в хаті ми вийшли на вулицю, де  мали змогу побачити 
волів. Це міцна, сильна, потужна, але разом з цими якостями спокійна і навіть 
добра тварина, що була незамінним помічником у господарстві. Шкода, що 
їх залишилось зовсім мало і поступово вони зникають. 3 група ще трохи 
походила на території музею, згадали дитинство, гойдаючись  на величезній 
гойдалці, майже з 4 сажні, піймавши  на собі усміхнений погляд куратора 
Наталії Володимирівни. 

Згодом, групи студентів зійдуться на думці, що всім було цікаво дізнатися 
про устрій та буденне життя українського селища Х1Х ст.

Ми вдячні за прекрасно проведений час і незабутні враження та емоції.

Гаєва Софія, Лейбенко Нікіта, 1 курс, юр.ф-т
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ЕКСКУРСІЯ В ДИВОВИЖНИЙ МУЗЕЙ ГРОШЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Бажання у студентів 2-3 курсів економічного факультету  Коледжу відвідати  музей грошей Національного банку України 

виникло ще на початку вересня. Дізналися процедуру проведення, подали заявку, почали чекати. Декілька разів дзвонили, але 
відповідь була наступна: «По-перше, біля Національного банку проводиться пікет, тому проведення екскурсій зупинено. А по-
друге, дуже багато заявок, які було подані, ще в минулому році. Очікуйте, може в кінці навчального року.» Але ми не втрачали 
надії, дзвонили, просили. Бо як сказано в Біблії: «Стукайте і Вам відчинять».

Дзвінок від адміністратора музею був настільки неочікуваний, що я навіть спочатку подумала, що  це розіграш. Працівник 
музею повідомляв, що вони можуть прийняти нас 26 жовтня об 11.00.

26 жовтня 2017 року почалося з непогоди та заторів. Але це не було причиною відмінити екскурсію. Вулиця Інститутська  
зустріла нас дощем та гаслами, що відлунювали від стін Національного Банку України. Пройшли процедуру перевірки 
учасників екскурсії, а також минувши металошукач, ми потрапили в залу музею. В атмосферу світла, чистоти, тепла та такого 
чітко вловимого аромату матеріального комфорту. 

Під час екскурсії студенти дізналися:
- історію грошового обігу на теренах України: від монет грецьких полісів Північного Причорномор’я V-ІІ ст.. до н.е. і монет 

Західної Європи XV-XVII до радянських грошових знаків епохи перебудови;
- історію національної валюти – гривні від лічильно-вагової одиниці IX століття та срібного зливка XI-XIII ст.. до перших 

грошей Української Народної Республіки (1917-1920 рр.) і сучасної гривні;
- історію грошей, сучасних банкнот і монет різних держав світу;
- та ознайомились з унікальною колекцією пам’ятних монет України, що включає випуски 31 тематичних серій з 

використанням різноманітних технологій та дизайну.
В кінці екскурсії студентам було запропоновано самостійно спробувати викарбувати власну монету, що залишилась їм 

на згадку.
Це було так захоплююче, так цікаво, так дивовижно!
Музей грошей Національного Банку України – місце, яке має відвідати не тільки майбутній економіст, а й кожен, хто 

цікавиться історією своєї Батьківщини!
Студенти засвідчили, що цей похід був дуже корисним для них, особливо як для майбутніх економістів. На превеликий 

жаль, хто з студентів не зміг з певних причин відвідати цей музей – бажаємо побувати там.
Всі учасники екскурсії дуже дякують екскурсоводу Олександрі. 

Куратор, викладач , к.е.н. Осіпова Л.В.

17 ЛИСТОПАДА - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
Листопад —  це останній місяць осені.  Для студентів, як відомо, це місяць, коли  студентство святкує  свій Міжнародний день.  

Це свято зближує та об’єднує молодих людей усього світу та  всі покоління студентів, як теперішніх так і колишніх. 
Бережіть власне «Я», підживлюйте його знаннями та пам’ятайте, що історію творять особистості. Саме від Вас та Ваших 

вчинків, залежить майбутнє!  
Бажаємо вам професійної майстерності, удачі,  щирої любові, вірних друзів, мирного неба і міцного здоров’я. Сумлінно 

навчайтесь та гарно відпочивайте.
Мусієнко Марія, 1курс юр.ф-т

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА
Багато в усьому світі музеїв історії свого міста: Лондон, Гельсінкі, 

Амстердам, Белград... Не є винятком і столиця України, яка не так 
давно відкрила музей своєї історії — славного міста над Дніпром. 
Дуже довго, цілих вісім років, аж до позаторішньої весни, Музей 
історії Києва не мав свого приміщення. Його унікальні експозиції 
мало хто бачив, оскільки  ящики з експонатами тіснилися на одному 
з поверхів «Українського дому».

Проте зараз заклад отримав нову будівлю поблизу станції метро 
«Театральна». Сьогодні, тут, у самому серці столиці, розташувався музейно-
виставковий центр «Музей історії міста Києва».

Кожен свідомий українець 
повинен любити і плекати свій 
рідний край. І ми не є винятком. 
Тому минулого тижня і завітали 
до Музею історії міста Києва 
нашою новою і великою 
правничою сім’єю (3 курс 
«Бакалавр»).

Історія міста, з якою 
нас познайомив Музей, 
розкривається через розповідь 
про життя киян, які мешкали на 
цій території  за часів існування 
Київської Русі та в умовах 
сучасності. Кожен з цих людей 
творив Київ, і неважливо — були 
вони видатними особистостями 
чи звичайними городянами. 
Ми побачили матеріали, що 
репрезентують різні сфери 
міського життя: виробництво, 

торгівля, освіта, наука, мистецтво, релігія, війна тощо.
Експозиція Музею подана досить цікаво: старі експонати органічно поєдналися 

з новими технологіями. Так, у залах встановлені великі плазмові екрани, на 
яких безперервно транслюються сюжети міської історії, а поруч з експонатними        
стендами — інтерактивні панелі.

Натискаючи пальцями на сенсорні екрани, можна почитати  історію Музею, 
Києво-Печерської лаври, Софійського собору, а також про видатних особистостей. 
І найцікавіше те, що кожен з нас міг миттєво опинитися в будь-якому музеї Києва 
за допомогою технології віртуального 3D туру. Тому, як бачите, нам було зовсім не 
нудно!

Сама експозиція розміщена на другому і третьому поверхах будівлі. Як і в більшості 
подібних музеїв, вона була поділена на періоди. Так, другий поверх присвячений історії 
Києва за часів Давньої Русі, Речі Посполитої і аж до Російської імперії. Стіни залів 
прикрашені старовинними картами, серед яких — унікальна карта міста, зроблена 
полковником Іваном Ушаковим у 1695 році. На стендах розміщені археологічні 
знахідки кам’яного і бронзового століть, стародруки, вироби гончарів, золоті прикраси, 
залишки кольчужного обмундирування княжих дружинників і багато чого іншого. 
У центрі залу ми побачили неймовірний макет-панораму Замкової гори періоду 
Польсько-литовського князівства, а на одному зі стендів — часослов XVI ст. (видання 
першодрукаря Івана Федорова).

На третьому поверсі  розміщені експонати, що належать до періоду від кінця 
XIX ст. і до наших днів. Ця колекція представлена не лише живописом, документами, 
фотографіями, а й побутовими предметами. Килими, меблі, цегла, посуд, пічні кахлі, 
фотоапарати, одяг, музичні інструменти — це спроба відтворити побут до деталей.

Серед найцікавіших предметів — праці Михайла Грушевського, живописні роботи 
М. Прахова, О. Мурашка, В. Котарбінського, Г. Світлицького, С. Шишка,  нагороди, 
капелюхи та фотографії Богдана Ступки, речі оперної співачки Євгенії Мірошниченко 
та актриси М. Заньковецької, кардіохірурга Миколи Амосова, авіаконструктора Олега 
Антонова та ін..

Знати історію рідного міста — важливо для кожного, адже без історії немає 
народу. Загалом, Музей справив на нас дуже приємне враження. Іноді, навіть 
здавалося, що ми опинилися в минулому столітті.  

Анастасія Луцюк,, 3 курс, юр.ф-т
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СПОРТИВНИЙ ЗДОБУТОК 
ДО ДНЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

Сьогодні спортивно-обдаровані студенти мають можливість навчатись 
і удосконалювати себе у різних видах спорту.

Студенти Коледжу, яким до душі спорт, постійно перемагають і стають 
призерами на змаганнях.

З нагоди відзначення Дня фізичної культури і 
спорту України  і за розпорядженням Солом’янскої 
районної державної адміністрації в місті Києві 16 
вересня 2017 року в парку «Відрадний» по вул. 
Героїв Севастополя,  відбувся  легкоатлетичний 
пробіг. Спортивні змагання проводилися з 
метою популяризації розвитку оздоровчого та 
спортивного бігу серед молоді та мешканців 
району, підвищення масовості руху любителів 
бігу, пропагування здорового способу життя серед 
населення.

         Студенти нашого Коледжу приймали активну участь в забігу. 
Найкращий результат серед наших студентів — 5:15.04,а він належить 
студентці Науменко Діані, вона зайняла 3 місце.

Сподіваємося, що цей спортивний захід  стане добрим стимулом 
молодому поколінню вести правильне, здорове життя, тим паче таким 
найпростішим та найдоступнішим методом, як — біг. 

Висловлюємо велику подяку студентам-учасникам забігу.

Бажаємо майбутніх перемог всім студентам Фінансово-правового 
коледжу!

СВЯТКУВАННЯ ХЕЛОУЇНА
В останній день жовтня багато юнаків і дівчат у різних куточках світу 

відзначають це свято. В Україні така традиція також набуває поширення. І хоч 
церкві та більшості літніх людей не подобаються такі святкування, начебто 
пов’язані з усілякою нечистю, молодь просто розважається та отримує 
задоволення. Чим же подобається це святкування? 

1. Це весело. 2. Костюми. 3. Цікаві традиції 4. Знайомство з іншими 
культурами. 5. Можливість погратись із власними страхами.

Студенти Коледжу не залишилися осторонь і активно готувалися до цього дійства. 
Зробили маски, ліхтарики. Свято не обійшлося без гарбуза, адже з нього можна зробити 
різні креативні вироби, які викликають захоплення. Присутні урізноманітнили собі свято ще 
й веселими конкурсами та солодощами.

Студенти Коледжу довели, що при великому бажанні весело можна провести це свято.
Григор’єва Катерина 1 к. ек.ф-т

ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ. 
Кожен з нас живе у квітучому краю і ми звемо його Україна. Ця земля 

народила нас і передала свою міць і силу, вперше відкрила дивовижний та 
цікавий світ і його неймовірну велич і красу. Віковічна древня Земля, яка 
народила мудрий український народ, наділила його розумом і силою, добрим 
серцем і щирою душею, величезними талантами і роботящими руками, 
терпінням і любов’ю, гостинністю і щедрістю, легкокрилою піснею і чарівною 

солов’їною мовою.
Мусієнко Марія, 1курс юр.ф-т

РАДІОДИКТАНТ У КОЛЕДЖІ 
9 листопада у День української писемності та мови відбувся XVII 
Всеукраїнський радіодиктант Національно єдності. Радіодиктант 
писали студенти, викладачі та співробітники Коледжу. Щороку 
зростає кількість не байдужих до рідного слова, які приймають 
участь у цьому патріотичному флешмобі. Фінансово-правовий 
коледж активно підтримує українську хвилю єдності.

Новий навчальний рік завітав до нас з новими талантами.
Якщо ви вмієте і любите співати,  танцювати,  або ж вправні у сценічній май-
стерності,  ми будемо раді бачити вас у нашій дружній та креативній родині! 
Тож запрошуємо всіх!  Тут музика,танці,пісня і сміх. 
Якщо є талант – закопувать гріх «Арт-студія Коледж»

Запрошує всіх!

Художній керівник студії:
Хоменко Володимир Костянтинович
тел.. 050 140-65-96 Бєлік Катерина

Шановні колеги та викладачі! Щиро вітаємо з Днем народження
у червні:
Бєлік Катерину Олександрівну
Павленко Людмилу Анатоліївну
Степанчук Інну Михайлівну
Гаврюніну Тамару Володимирівну
Лопуха Сергія Олексійовича
Черняк Альону Василівну

у липні:
Мельника Вадима Владиславовича
Мельника Ярослава Ярославовича
Мариненко Тетяну Миколаївну

у серпні:
Баллу Оксану Володимирівну
Івашко Марину Василівну
Рибак Олену Анатоліївну

 у вересні:
Паримську Марію Михайлівну
Гриценка Івана Сергійовича
Мигаля Сергія Михайловича
Мулянову Тетяну Миколаївну

 у жовтні:
Мусієнко Валерію Юріївну

у листопаді:
Тукало Марію Дмитрівну
Гавловського Андрія Валерійовича
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
ЗАХАРЕНКО Анастасія – 2 курс юр.ф-т 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО  РЕДАКТОРА: 
МУСІЄНКО Марія – 1 курс юр.ф-т

РЕДКОЛЕГІЯ:
Юридичний факультет:  
Сидоренко Олег – 4 курс ,
Лютий Святослав – 1курс,
Ткаченко Павло – 4 курс,
Гончаренко Ірина – 2 курс,
Ісідорова Олександра – 2 курс,
Кондратьєв Євгеній – 2 курс,
Кудринська Вікторія – 1 курс,
Бондарчук Юлія  - 2 курс,

Рибочук Тетяна – 2 курс,
Яковенко Аліна – 3 курс; 

Економічний факультет:
Гончарук Наталія – 2 курс,
Бурла Ніка – 4 курс, 
Криштопа Єлизавета – 4 курс,
Паламарчук Наталія – 3 курс,
Шапран  Анастасія – 3 курс,
Шаман Яна – 4 курс.

НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ: 
ГУБАНОВА Т.О., ПАРИМСЬКА М.М., МУЛЯНОВА Т.М., ДЕМ’ЯНЕНКО М.Г., БЄЛІК К.О., ІВАШКО М.В., ТУКАЛО М.Д.


