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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Щороку Фінансово- 
правовий коледж 
широко відчиняє 
свої двері для но-
вих облич та яскра-
вих особистостей. 
Випуск ники шкіл ви-
бороли право стати 
студентами нашого 

чудового закладу вищої освіти. 
Бути студентом Коледжу – це 

бути побаченим та почутим, все-та-
ки чогось навчитися, щось зробити, 
реалізувати себе як талановитого 
митця, вправного спортсмена, точ-
ного науковця…, віднайти своє по-
кликання, стати тим, який може і 
хоче оцінити реальність, побачити 
світ і розгледіти в ньому все те, чого 
раніше так довго не бачилося. Бо 
студенти – це та категорія суспіль-
ства, яка має не лише свою філо-
софію, індивідуальність, характер, 
інтерес, талант, майстерність, пси-
хологію, а й свою позицію.

Працюючи над кожним номером, 
студенти мають можливість зану-
ритися в роботу фахівця зі зв’язків з 
громадськістю чи редактора, PR-ни-
ка чи журналіста, планувати й готу-
вати контент видання, розподіляти 
між собою обов’язки, чітко викону-
вати поставлені завдання.

Наш редакційний колектив кро-
кує в ногу з сьогоденням і намага-
ється надати студентам  багато по-
зитивних емоцій!  

Якщо ви бажаєте розкрити себе, 
знайти свої таланти, втілити якісь 
творчі задуми в життя, приєднуйтесь 
до нашої команди. Ми вас чекаємо.

А тепер хочемо привітати всіх з 
наступаючим Новим 2019 роком та 
Різдвом Христовим! 

Вдалої вам сесії та чудового від-
починку на зимових канікулах.

Редактор 
Захаренко Анастасія
та редколегія газети
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Цього року наш Фінансово-правовий коледж відзна-
чив своє 24 річчя...

До цієї знаменної дати наш заклад освіти йшов дов-
гою дорогою наполегливої праці багатьох поколінь – 
досвідчених, творчих, талановитих. Це був нелегкий 
шлях утвердження власних принципів, пошуків, звер-
шень, зростання та примноження здобутків. Віддаємо 
шану і повагу як колишнім керівникам і викладачам, які 
формували, так і нинішнім, які продовжують формувати 
імідж нашого закладу.

 Фінансово-правовий коледж це сучасний заклад вищої 
освіти, який навчає студентів з правових та економічних 
спеціальностей. В Коледжі працює викладацький колек-
тив  з великим досвідом. Зараз Коледж – поважний за 
віком, відомий своїми випускниками, власною історією 
та традиціями.

 Пам’ятаємо історію і примножуємо наші традиції.  
Студенти вміло поєднують минуле і сучасне.

В Коледжі організовуються дозвілля, найяскравіші 
свята, поїздки, виставки,  проводяться  спортивні зма-
гання тощо. Залучаємо студентів до активної участі в 

житті Коледжу із найперших їх днів навчання, щоб одра-
зу виявити найактивніших, найкреативніших, найтала-
новитіших. Тож не гаймо часу, давайте починати вже 
сьогодні жити і брати всі переваги від найкращого часу 
в нашому житті – студентських років!

Святкування Дня Коледжу нас приємно вразило, адже 
до цієї дати  студенти готувались з особливою відпові-
дальністю. Талановиті студенти  приємно здивували 
всіх  осінніми композиціями та плакатами, які виготови-
ли з любов’ю власноруч. Тут можна було побачити різно-
манітні букети: креативні, творчі та по-осінньому теплі.

Майстерність та  оригінальність проявили наші сту-
денти, які створили кулінарні шедеври. Кожна навчаль-
на група підготувала свій святковий  сюрприз з великим 
розмаїттям ласощів. По закінченню дійства кулінарни-
ми шедеврами пригощали своїх однокурсників. 

Свято було  веселим і яскравим. 
Тож бажаємо всьому колективу, насамперед, міцного 

здоров’я, натхнення, розвитку, миру і добра. Будьте кра-
щими, першими у своїй справі, реалізуйте себе, прослав-
ляючи та збагачуючи історію і здобутки Альма-матер. 

КОЛЕДЖУ ВИПОВНИЛОСЬ 24 РОКИ
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Випускники — це гордість і найкраща оцінка освітньої 
діяльності кожного закладу освіти, а їх професіоналізм, 
успіхи й досягнення примножують славу Фінансово-пра-
вового коледжу, перетворюють його ім’я на визнаний в 
Україні  бренд. Досвід і знання випускників — безцінний 
скарб для удосконалення освітнього процесу, підготов-
ки сучасних фахівців, безупинного розвитку Коледжу.

Вручення дипломів  випускникам 2018 року відбу-
лося в актовій залі  Інституту післядипломної освіти 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

За доброю традицією відкрила  свято і привіта-
ла наших випускників та всіх присутніх  директор 
Коледжу, Заслужений юрист України, к.ю.н., доцент 
Тамара Олексіївна Губанова. 

Нам дуже приємно, що на наше свято прибули  поваж-
ні гості з Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка:

•  Проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені 
Тараса Шевченка, Заслужений економіст України, д.е.н., 
професор Рожко Олександр Дмитрович

•  Декан юридичного факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка, Заслужений юрист України, д.ю.н., професор 
Гриценко Іван Сергійович

•  Голова Комітету ВР України з питань промисло-
вої політики та підприємництва, к.е.н. Галасюк Віктор 
Валерійович

•  Заступник Міністра юстиції України Чернишов 
Денис Вікторович

•  Начальник Головного сервісного центру МВС Укра-
їни, випускник Коледжу 2005 року, к.е.н. Криклій Вла-
дислав Артурович

•  Заступник декана юридичного факультету  КНУ іме-
ні Тараса Шевченка, д. ю.н., професор Отраднова Олеся 
Олександрівна

•  Заступник декана юридичного факультету КНУ іме-
ні Тараса Шевченка, к.ю.н., доцент Куцевич Максим 
Петрович

•  Професор кафедри конституційного права юридич-
ного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н. 
Васильченко Оксана Петрівна

•  Професор кафедри конституційного права юридич-
ного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н. 
Лотюк Ольга Степанівна 

•  В.о.директора Інституту післядипломної освіти 
КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор Ткаченко 
Наталія Володимирівна

•  Відповідальний за наукову роботу та міжнародне 
співробітництво економічного факультету КНУ імені 
Тараса Шевченка, д.е.н., доцент Вітренко Андрій Олек-
сандрович

•  В.о. завідувача кафедри страхування, банківської 
справи та ризик-менеджменту економічного факульте-
ту КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., доцент Приказюк 
Наталія Валентинівна

•  Доцент кафедри економічної кібернетики еконо-
мічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н.  
Чорноус Галина Олександрівна

•  Доцент кафедри кримінального права та криміноло-
гії юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 
к.ю.н. Ільїна Оксана Валеріївна

•  Доцент кафедри екологічного права  юридичного фа-
культету КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н. Ковальчук 
Тетяна Григорівна

•  Доцент кафедри адміністративного права юридич-
ного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н. 
Пухтецька Алла Альбертівна

•  Доцент кафедри менеджменту інноваційної та ін-
вестиційної діяльності економічного факультету КНУ 
імені Тараса Шевченка, к.е.н. Ковальська Кристина 
Валентинівна

•  Доцент кафедри статистики та демографії еконо-
мічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, к.е.н. 
Іваненко Олена Іванівна

НАШІ ВИПУСКНИКИ – НАША ГОРДІСТЬ!
Славу кожного народу, кожної держави, як і 

кожного закладу освіти, творять особистості.



5 СтудентІнформ 
www.fpk.in.ua                                                                         № 3 (35) 2018 р.ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ

•  Викладач кафедри фінансів економічного факуль-
тету КНУ імені Тараса Шевченка, к.е.н. Делас Віталіна 
Анатоліївна

•  Директор Фінансово-правового ліцею Моргун Ірина 
Анатоліївна

•  Заступник директора Фінансово-правового ліцею 
Козловська Олена Миколаївна 

•  Викладачі Фінансово - правового коледжу.
 Від випускників слова вдячності всьому колективу 

Коледжу висловили Аріна Зікункова та Ілля Арнаутов.
 На адресу випускників звучало багато вітань від 

гостей, до яких приєдналися і вітання найрідніших - їх-
ніх батьків. З благословенням та сердечною материн-
ською любов`ю  виступила доцент кафедри екологіч-
ного права  юридичного факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка, к.ю.н. Ковальчук Тетяна Григорівна. 

Найурочистіша частина свята!!!  Оголошення Наказу, і 

Дипломи з відзнакою та грамоти випускникам вручила  
директор коледжу Губанова Тамара Олексіївна. 

До урочистої процедури вручення  дипломів випус-
кникам долучилися і почесні гості свята. 

З музичним номерами виступили: студентка 1 курсу 
Світлана Тишечко  з піснею «Якщо я забуду», лауреат все-
українських та міжнародних конкурсів Павло Скляров  
виконав пісню «Великий княже». Від юридичного фа-
культету КНУ імені Тараса Шевченка з музичним пода-
рунком,  піснею «Ти моя» виступив аспірант 3-го року 
навчання Роман Макарчук. 

Свято завершилось, дипломи вручено. Тепер у 
випуск ників Коледжу прекрасна перспектива подаль-
шого навчання у провідних закладах вищої освіти Укра-
їни, цікава робота в юридичних та фінансових устано-
вах. Хочеться вірити, що наші майбутні фахівці завжди 
пам’ятатимуть, що першою сходинкою їхнього злету 
був Фінансово-правовий коледж.

  1.  Барановський Ігор Юрійович  - Юридичний факультет, Право, заочна форма
  2.  Безверхня Оксана Олександрівна  - Юридичний факультет, Право, денна форма
  3.  Безверхня Оксана Олександрівна  - Інститут післядипломної освіти, «Фінанси», 

заочна форма 
  4.  Безсмертна Яна Сергіївна  - Інститут післядипломної освіти,  Управління фінансами, 

заочна форма
  5.  Близнюк Максим Олексійович  - Економічний факультет, Менеджмент, денна форма
  6.  Бурлай Сергій Борисович  - Юридичний факультет, Право, заочна форма
  7.  Василюк Дмитро Володимирович  - Юридичний факультет, Право, заочна форма
  8.  Гаценко Анастасія Миколаївна  - Інститут післядипломної освіти,  Управління 

фінансами, заочна форма 
  9.  Зносок Олена Євгенівна  - Інститут післядипломної освіти,  Управління фінансами, 

заочна форма
10.  Золочевський Валерій Михайлович  - Інститут післядипломної освіти,  Управління 

фінансами, заочна форма
11.  Іспірова Оксана Ігорівна  - Інститут післядипломної освіти, Психологія, заочна форма 
12.  Кобзова Анастасія Миколаївна - Інститут післядипломної освіти, Фінанси, заочна 

форма 
13.  Копилов Денис Вікторович  - Юридичний факультет, Право, денна форма
14.  Корнійко Роман Андрійович  - Юридичний факультет, Право, денна форма
15.  Кошіль Іван Валентинович  - Економічний факультет, Корпоративні фінанси, денна 

форма
16.  Криштопа Єлизавета Володимирівна  - Економічний факультет, Корпоративні 

фінанси, денна форма
17.  Линець Андрій Олександрович  - Економічний факультет, Корпоративні фінанси, 

заочна форма
18.  Матійко Максим Валентинович  - Юридичний факультет, Право, денна форма 
19.  Мельник Максим Олексійович  - Інститут післядипломної освіти, Управління 

фінансами, заочна форма
20.  Ніколаєнко Вероніка Юріївна  - Економічний факультет, Управління ризиками та 

страхування, заочна форма
21.  Морозова Анастасія Дмитрівна  - Економічний факультет, Корпоративні фінанси, 

заочна форма
22.  Оверчук Назарій Сергійович  - Інститут післядипломної освіти,  Управління фінансами, 

заочна форма
23.  Онопа Оксана Петрівна  - Юридичний факультет, Право, заочна форма
24.  Пізенцалі Антон Дмитрович  - Економічний факультет, Корпоративні фінанси, 

заочна форма
25.  Поліщук Денис Олександрович  - Економічний факультет, Корпоративні фінанси, 

денна форма
26.  Розовик Максим Владиславович  - Юридичний факультет, Право, денна форма
27.  Рудомьотов Ельдар Олександрович  - Інститут післядипломної освіти,  Управління 

фінансами, заочна форма

28.  Суржик Катерина Русланівна  - Економічний факультет, Корпоративні фінанси, 
денна форма 

29.  Убілава Артем Вахтангович  - Інститут післядипломної освіти, Управління 
фінансами, заочна форма

30.  Черепейнік Леонід Володимирович  - Інститут післядипломної освіти,  
         Управління фінансами, заочна форма
31.  Шаповал Микита Сергійович  - Юридичний факультет, Право, денна форма
32.  Шаман Яна Олегівна  - Економічний факультет, Корпоративні фінанси, заочна форма
33.  Якимець Юрій Іванович  - Інститут післядипломної освіти,  Управління фінансами, 

заочна форма
34.  Чечотка Віктор Дмитрович - Юридичний факультет, Інтелектуальна власність, 

заочна форма
35.  Чечотка Віктор Дмитрович - Інститут післядипломної освіти, Фінанси, заочна 

форма
36.  Богдан Тетяна Іванівна  - Академія адвокатури України,Право, заочна форма 
37.  Бурла Ніка Олександрівна  - Київська державна академія декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну  імені М.Бойчука, Дизайн, заочна форма 
38.  Вовк-Мельник Катерина Костянтинівна  - Національний юридичний університет 

імені Я.Мудрого, Право, заочна форма
39.  Гасимов Шахін Рафіг огли  - Київський національний економічний університет – 

Митна справа, заочна форма
40.  Гашинський Артур Михайлович  - Національний юридичний університет імені 

Я.Мудрого, Право, денна форма
41.  Димніч Антон Сергійович  - Національна академія внутрішніх справ, Право, заочна 

форма 
42.  Зотова Валерія Олегівна  - Київський національний торговельно-економічний 

університет, Фінанси, банківська справа і страхування, заочна форма  
43.  Киришун Дмитро Володимирович  - Національна академія внутрішніх справ, 

Публічне право та адміністрування, заочна форма   
44.  Кудра Віталій Миколайович  - Національна академія управління. Фінанси, банківська 

справа заочна форма  
45.  Майзель Сергій Петрович  - Державний університет інфраструктури та технологій, 

Менеджмент, заочна форма
46.  Мозговий Владислав Володимирович  - Національна академія внутрішніх справ, 

Право, заочна форма 
47.  Невмержицька Сніжана Василівна  - Національна академія внутрішніх справ, Право, 

заочна форма 
48.  Носова Олена Андріївна  - Одеська юридична академія, Право, денна форма   
49.  Пєхтєрєва Віра Сергіївна  - Черкаський державний технічний університет, Дизайн, 

заочна форма
50.  Піотрович Микола Віталійович  Київський національний економічний університет, 

Облік і оподаткування, заочна форма  
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СТУДЕНТИ – ПЕРШОКУРСНИКИ

Зі щирими та теплими словами прийшли привітати  
колектив студентів і викладачів:   

•  Проректор з науково-педагогічної роботи  КНУ імені 
Тараса Шевченка, Заслужений економіст України, д.е.н., 
професор Рожко Олександр Дмитрович

•  Декан юридичного факультету  КНУ імені Тараса 
Шевченка, Заслужений юрист України, д.ю.н., професор 
Гриценко Іван Сергійович

•  Заступник Міністра юстиції України 
Чернишов Денис Вікторович

•  Відомий український політик, Народний депутат 
України ІІІ, ІV cкликань, Голова правління Українсько-
го фонду миру, Заслужений економіст України, д.е.н. 
Супрун Людмила Павлівна

•  Заступник декана юридичного факультету  КНУ 
імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор 
Отраднова Олеся Олександрівна

•  Професор кафедри конституційного права юридич-
ного факультету КНУ імені Тараса Шевченка,  д.ю.н. 
Лотюк Ольга Степанівна 

•  Доцент кафедри історії права та держави юридич-
ного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н. 
Вовк Олександр Йосипович

•  Виконуюча обов’язки директора Інституту після-
дипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., 
професор Ткаченко Наталія Володимирівна

•  Завідувач кафедри фінансів економічного факуль-
тету КНУ імені Тараса Шевченка, Заслужений еконо-
міст України, д.е.н., професор Лютий Ігор Олексійович

•  Декан юридичного факультету Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України, 
к.ю.н., доцент Яра Олена Сергіївна

•  Відповідальний за наукову роботу та міжнародне 
співробітництво, доцент кафедри економічної теорії, 
макро- і мікроекономіки економічного факультету КНУ 
імені Тараса Шевченка, д.е.н., Вітренко Андрій Олексан-
дрович

•  Доцент кафедри економічної кібернетики еконо-
мічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., 
Чорноус Галина Олександрівна

•  Доцент кафедри екологічного права юридичного 
факультету КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н. 
Ковальчук Тетяна Григорівна

•  Секретар Вченої ради, викладач кафедри історії дер-
жави та права  юридичного факультету КНУ імені Тара-
са Шевченка, к.ю.н. Мацелюх Іванна Андріївна

•  Доцент кафедри адміністративного права юридич-
ного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н.  
Пухтецька Алла Альбертівна 

•  Доцент кафедри фінансів економічного факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка, к.е.н. 
Наконечна Юлія Леонідівна

•  Доцент кафедри економічної кібернетики еконо-
мічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, к.е.н. 
Кравець Тетяна Вікторівна

•  Доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвести-
ційної діяльності економічного факультету КНУ імені Тара-
са Шевченка, к.е.н. Ковальська Кристина Валентинівна

Однією з перших подій у житті кожного студента є урочиста посвята  у першокурсники. Таке дій-
ство  є чудовою традицією нашого Коледжу. Посвята  згуртовує  своєю  оригінальністю,  зустрічає 
і знайомить першокурсників, вітаючи їх із початком цікавого студентського життя. Студентський 
квиток  це  другий паспорт, що символізує приєднання першокурсників до студентської молоді.
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•  Доцент  кафедри статистики та демографії еконо-
мічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, к.е.н. 
Іваненко Олена Іванівна

•  Доцент кафедри фінансів економічного факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка, к.е.н. 
Рак Роман Володимирович

•  Старший науковий співробітник юридичного факуль-
тету КНУ імені Тараса Шевченка, к.ю.н. 
Кравченко Михайло Георгійович

•  Викладач кафедри фінансів економічного факульте-
ту КНУ імені Тараса Шевченка, к.е.н. 
Делас Віталіна Анатоліївна. 
•  Директор Фінансово-правового ліцею 
Моргун Ірина Анатоліївна

•  Заступники директора Фінансово-правового лі-
цею Козловська Олена Миколаївна та Якусик Надія 
Григорівна 

•   Викладацький колектив Коледжу,  батьки, друзі. 
За доброю традицією урочисту церемонію посвяти у 

першокурсники відкрила директор Коледжу, Заслуже-
ний юрист України, кандидат юридичних наук Тамара 
Олексіївна Губанова. Щирими та теплими словами вона 
привітала  всіх присутніх зі святом, побажала наснаги 
та сумлінного навчання всім студентам, які обрали саме 

наш Фінансово-правовий коледж на складному шляху 
здобуття якісних та вагомих знань. Вже з першого дня 
осені ці  юнаки та дівчата постають у новому для себе 
статусі – студентів, де їх очікують незабутні свята та 
навчальні будні, нові зустрічі, знайомства та веселі 
студентські роки. Для всіх першокурсників цей день є 
насправді особливим, адже саме  від нього розпочина-
ється терниста дорога у професійне майбутнє.

Від гостей на адресу першокурсників звучало багато 
гарних слів та щирих порад. 

Студентські роки пролітають дуже швидко. Попереду 
Вас чекають приємні хвилювання, адже це студентські 
будні: сесії, іспити, проходження практики, підсумкова 
атестація. Все залежить від вас самих, наскільки відпо-
відально ви будете ставитися до навчання.  Тож нехай 
вирує студентське життя...

Для всіх присутніх відбувся святковий концерт. Щиро 
та задушевно звучали музичні номери.

Вітаємо повноправних першокурсників, бажаємо їм 
цікавого студентського життя, творчих злетів, високих 
успіхів у навчанні та ласкаво просимо до дружньої сту-
дентської родини.

Нехай здобуті знання стануть щасливим квитком до 
здійснення всіх ваших мрій.
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У Фінансово-правовому коледжі до Міжнародного 
дня студентів 15 жовтня відбувся один з найцікавіших 
студентських заходів - конкурс «Моя прекрасна група».

Ведучими цієї конкурсної програми були: студентка 
Світлана Тишечко 2 курс 2група, спеціальність «Право», 
молодший спеціаліст та студент Дмітрій Сігорських 1курс 1 
група, спеціальність «Право», молодший спеціаліст.

Почесні місця зайняли члени компетентного жюрі у 
складі: директора Коледжу к.ю.н., доц., Заслуженого юриста 
України - Тамари Олексіївни Губанової, заступника директора 
з науково-методичної роботи – Тетяни Миколаївни Мулянової, 
голови Студентського парламенту Саміра Алієва (3курс, 
спеціальність «Право», молодший спеціаліст).

Студенти і викладачі прийшли підтримати учасників у 
змаганні талантів. Кожна команда презентувала свою 
групу, які  змагалися  за кубок та звання «Найкращої групи 
2018 року». Виконувались різні за жанром номери.

По закінченню виступів  жюрі  оцінювали їхні старання. 
Призи глядацьких симпатій отримали чарівні виконавці 
пісень Марія Голубицька та Нікіта Нечитайло, студенти 2 
курсу 1 групи, спеціальність «Право», молодший спеціаліст.

Підсумовуючи загальні бали, 1 місце посіли бакалаври 
1 курсу, спеціальність «Право». Вони отримали кубок 
переможців, Сертифікат та колективний похід у боулінг-клуб 
«Космополіт».

Друге місце зайняли першокурсники – «молодші спеціа-
лісти» 1-ої групи спеціальність «Право». Нагороджені Серти-
фікатом та похід всієї групи до ресторану Макдональдс.

Третє місце присуджено молодшим спеціалістам 1 курсу 
3 групи, спеціальність «Право», які отримали Сертифікат і 
цінні подарунки.

Найкращим та найактивнішим учасникам вручили цінні 
подарунки з логотипом нашого Коледжу. Всі присутні 
отримали велике задоволення від виступів.

За професійність та вміння галантно допомагати юним 
артистам користуватися музичною апаратурою дякуємо 
Данилу Корунцю, нашому беззаперечному активному 
лідеру, студенту 2 курсу 2 групи, молодший спеціаліст, 
спеціальність «Право».

За відео матеріали до Дня Коледжу  відбулось 
нагородження студентів 1 курсу 1 групи, спеціальність 
«Право, молодші спеціалісти: Маріанни Паримської та 
Владислави Харламової, а також 1 курсу, спеціальність 
«Право», бакалавр: Діани Отінової, Віталіни Кирилюк, Айши 
Сатінової.

Шановні студенти!  Колектив щиро вболівав за вас і ще 
раз переконався: головна візитка Фінансово-правового 
коледжу – це талановиті та багатогранні студенти!

І пам’ятайте, завжди перемагає дружба!
Бажаємо всім подальших творчих пригод і здобутків.

Анастасія Захаренко 
3 курс юр.ф-т

КОНКУРС «МОЯ ПРЕКРАСНА ГРУПА-2018»
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За 1-е місце: студенти 1 курсу, спеціальності «Право», 
бакалавр отримали сертифікат на гру у боулінг-клубі 
«Космополіт».

За 2-е місце: студенти 1 курсу 1 групи, спеціальності 
«Право», молодші спеціалісти нагороджені Сертифіка-
том на відвідування ресторану МакДональдс.

За 3-е місце: студенти 1 курсу, спеціальності «Фінан-
си, банківська справа та страхування», молодші спе-
ціалісти отримали фірмові термокружки з логотипом 
Коледжу.

НАШІ ЩАСЛИВІ ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «МОЯ ПРЕКРАСНА ГРУПА 2018»
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Захід проводився за ініціативи Наукового товариства 
студентів Коледжу.

Багато українських студентів роблять вибір на користь 
отримання юридичної освіти за кордоном, вважаючи, 
що це є трампліном для подальшого кар’єрного росту.

Яна Олегівна, маючи власний досвід, розповіла більш 
детально про особливості  закордонної системи освіти, 
її плюси і мінуси. 

Необхідною умовою для іноземних студентів є під-
твердження рівня володіння англійською мовою серти-
фікатом IELTS/TOEFL.

Отже, маєте бажання до навчання за кордоном, обра-
ли програму і заклад освіти, але не впевнені у тому, чи 
таке навчання виправдає ваші очікування? Необхідно 
заздалегідь ознайомитись з тією країною, яку обрали. 
Варто враховувати й те, яка країна більше підходить 
Вам по характеру.

Основна відмінність зарубіжних університетів порів-
няно з вітчизняними – орієнтація на практику, а не те-
орію. Перевірка знань у британському вузі є окремим 
питанням. Всі екзамени на рівні магістратури та бака-
лаврату письмові. Три питання, три години, ручка, папір, 
у деяких випадках – закони чи витяги із законів. Все 
інше потрібно вивчити і знати до початку заннять. Спи-
сування, або академічна недоброчесність (academic 
dishonesty), як це називається в Англії, жорстоко кара-
ється, аж до виключення з університету. Але тут також 
не обійтися й простими відповідями, оскільки екза-
менаційні питання вимагають застосування знань до 
практичних ситуацій або пропонують написати критич-
не есе на запропоновану тему.

Випускники закордонних закладів освіти мають вищу 
конкурентоспроможність на ринку праці серед компа-
ній як в Україні, так і за кордоном. Але наявність іно-
земного диплому може мати вплив на все це за умови, 
що випускник вміє використовувати здобуті знання та 
навички. Із цим важко не погодитися.

Лектор активно залучала студентів і викладачів до 
діалогу. Всім цікаво було спілкуватись на актуальну  
та сучасну тему, адже обираючи закордонний заклад 
освіти не кожен знає всі тонкощі та методи вирішення 
тих чи інших проблем, з якими зустрічаєшся в певній 
ситуації. По закінченню лекції, студенти визначились з 
питаннями, які ставились до лектора.  

Всі присутні  вдячні за кваліфіковані коментарі та 
відповіді.

Марія Мусієнко 
2 курс, юр.ф-т

У Фінансово-правовому коледжі 22 листопада цього 
року  відбулась  відкрита лекція практикуючого юриста, 
випускниці  Law School BPP University (Лондон) к.ю.н., 
Чекавської Яни Олегівни. Тема лекції: “Перспективи та 
можливості навчання у закладах Великобританії: влас-
ний досвід. Особливості британської правової системи 
очима українського юриста”. 

STUDY ABROAD
(НАВЧАТИСЯ ЗА КОРДОНОМ)
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ЗУСТРІЧ З ОЛЕКСАНДРОЮ САСІНОЮ (ПАВЛЕНКО)
НА ТЕМУ: «КАР’ЄРА В ЮРИДИЧНОМУ БІЗНЕСІ. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРАКТИКУ-ПОЧАТКІВЦЮ?»

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ
У  Коледжі 30 листопада 2018 року відбулась відкрита 

лекція Олександри Сасіної (Павленко) на тему: «Кар’єра 
в юридичному бізнесі. Що потрібно знати практику-по-
чатківцю?»

Лекція розпочалась із знайомства:
Олександра Сасіна (Павленко) - адвокат, керую-

чий партнер Pavlenko Legal Group, фахівець у сфері 
government relations (GR).

29-а позиція у рейтингу «Найвпливовіших жінок Укра-
їни» (за версією журналу «Фокус»).

Перший заступник Міністра охорони здоров`я Украї-
ни (2014-2016 рр.)

Радник з правових питань Віце – прем’єр – міністра 
України з питань економіки (2010 – 2012 рр.)

У 2012 році увійшла у п’ятірку відомих жінок – юрис-
тів України за версією журналу «Forbes Woman» і у 
двадцятку найкращих ТОП – менеджерів юридичних 
компаній України.

Член Правління ААУ, Член Американської торгової па-
лати (АСС), Асоціації правників України, Європейської 
бізнес Асоціації (ЄБА) і Асоціації «Аспен – Україна».

Проводить лекції з питань законопроектної роботи, 
просування законодавчих ініціатив в Уряді, побудови 
юридичного захисту у рамках виборчих процесів і юри-
дичної підтримки політиків.  

Практика у сфері:
Government relations, судовий захист, державно-при-

ватне партнерство, корпоративне, виборче право, полі-
тична адвокатура.

Спікер висвітлила питання,  які необхідні майбутньо-
му професіоналу-юристу:

•  Як побудувати кар’єру в юридичному бізнесі?
•  Що потрібно знати практику – початківцю?
Студенти Коледжу змогли почути відповіді на питання:
•  Як стати щасливим в професії?
•  Що таке успішність?
•  Як не боятися розпочати свою практику в юридич-

ному процесі?
•  Чому саме юристу важливо приділяти питання ко-

мунікації?
Далі відбулась зустріч у форматі «запитання-відпо-

відь». Студенти, особливо старшокурсники, активно 
взяли участь  у цій цікавій та змістовній дискусії.

Захід проводився за підтримки Наукового товари-
ства студентів Фінансово-правового коледжу.



У конференції  взяли участь  провідні науковці; доктори 
наук, професори, доценти, аспіранти, а також студенти  закла-
дів вищої освіти України.

Серед великої кількості учасників – студенти  Фінансо-
во-правового коледжу:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОБОРНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
УНР ТА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Бондаренко Оксана, І-й курс ОС «бакалавр», Теорети-
ко-правовий вимір поняття «Соборність» 

Отінова Діана, І-й курс ОС «бакалавр», До проблеми визна-
чення форми державного устрою соборної УНР 

ІДЕЯ СОБОРНОСТІ У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ВЧЕННЯХ
Мацелюх Катерина Степанівна, к.і.н, викладач Фінан-

сово-правового коледжу
Політико-правова концепція «колектократії» у науковій 

спадщині Володимира Винниченка
Бездень Людмила, ІІ-й курс ОС «бакалавр», Ідея собор-

ності України в творчій спадщині Володимира Винниченка
Пікалова Олександра, І-й курс ОС «бакалавр»,
Осмислення значення Передвступного договору в працях 

Володимира Винниченка

УКРАЇНСЬКЕ ПРАВО Й ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ДОБИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 рр.)

Бабяк Дмитро, І-й курс ОКР «молодший спеціаліст» 
Україно-фінські дипломатичні відносини в період Укра-
їнської Держави Павла Скоропадського.

Водяний Марк, ІІ-й курс ОС «бакалавр», Проект консти-
туції УНР 1920 р.: втілення державницьких ідей О. Ейхель-
мана. 

Герасичева Вікторія, ІІ-й курс ОС «бакалавр», Павло 
Христюк: втілення ідей соціалізації землі в Законі УНР 
«Про Землю» від 30 січня 1918 р. 

Гриценко Сергій, IІ-й курс ОКР «молодший спеціаліст», Ор-
ганізаційно-правові засади створення Збройних Сил УНР.

Довженко Богдана, ІІ-й курс ОС «бакалавр», Норматив-
но-правові засади функціонування Української академії 
наук у 1918 р.

Кирилюк Віталіна, І-й курс ОС «бакалавр», Закон про 
національно-персональну автономію» УНР від 9 січня 
1918 р.: основні положення та історичне значення.

Лютий Святослав, ІІ-й курс ОС «бакалавр», Директо-
рія та Трудовий Конгрес УНР: інституційна проблема за-
конодавчої правосуб’єктності (січень 1919 р.).

Мусієнко Марія, ІІ-й курс ОС «бакалавр», Організацій-
но-правові засади створення та діяльність Міністер-
ства народного здоров’я і опікування Української Дер-
жави гетьмана Павла Скоропадського.

Петренко Марія, IІ-й курс ОКР «молодший спеціаліст», 
УНР і Польська Республіка: міжнародно-правовий дис-
курс 1919-1920 рр.

Пузир Владислава, IІ-й курс ОС «бакалавр», Конститу-
ційне законодавство Західноукраїнської Народної Рес-
публіки.

Сидоренко Олег, IІ-й курс ОС «бакалавр», Державна 
символіка соборної Української  Народної  Республіки.

Тетерук Дарина, IІ-й курс ОКР «молодший спеціаліст», 
Нормативно-правові засади формування та функціону-
вання правоохоронних органів в ЗУНР.

Ющенко-Гончар Доменіка-Ярина, IІ-й курс ОС «бака-
лавр», Правові засади мовної політики в Західноукраїн-
ській Народній Республіці 1918-1919 рр.

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
 Юридичний факультет

Кафедра історії права та держави
Міжнародна науково-практична конференція

 «Соборність України: правовий вимір»
присвячена 100-річчю акта злуки унр і зунр (22 січня 1919рр.) 

29 листопада 2018 року

ІІ СЕКЦІЯ

ІІІ СЕКЦІЯ

V СЕКЦІЯ
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
кафедра страхування, банківської справи 

та ризик-менеджменту
Ліга страхових організацій україни

Центр бізнес-стратегій «перспектива»
7 грудня 2018 року

Міжнародна науково-практична конференція 
студентів та молодих науковців 

«Annual Young Medical Scientists’ Conference 2018”
 23-24 листопада 2018 року

В рамках проведення конференції, на кафедрі судової 
медицини та медичного права НМУ керівником СНГ ка-
федри, к. мед. н., Федоровою О.А. було проведено май-
стер-клас за темою: «Алгоритм дій лікаря будь-якого фаху 
при обстеженні пацієнта - жертви фізичного насилля».

Майстер-клас відвідали також і студенти 2 курсу юри-
дичного факультету Фінансово-правового коледжу з ви-
кладачем Ковальчук Н.А., студентами 2-го курсу: Федоро-
ва С., Царегородцева С., Курищук Д, та студенти 1 курсу.

Доповіді були схвалені та викликали чималий інтерес 
і цікаву дискусію, в якій, окрім студентів, взяли участь: 
полковник поліції, к.ю.н., НАВС Александ ренко О.В., 

к.мед.н., доцент кафедри СМ НМУ Бондар С.С., викла-
дач Фінансово-правового коледжу Ковальчук Н.А., ас. 
Ергард Н. та ін.

В рамках проведення конференції та в роботі секції 
«Preventive medicine» була доповідь студентів 2 курсу 
юридичного факультету Коледжу: 

С. Царегородцева на тему: «Актуальні спільні  судо-
во-медичні та юридичні питання недосконалості спеці-
алістів та шляхи їх вирішення»;

С. Федорова на тему: «Актуальні спільні судово-ме-
дичні та юридичні питання щодо діяльності руху «АУЄ» 
та шляхи їх вирішення».

Фіналістка І-го міжнародного дитячого літературного
 конкурсу-фестивалю «LiteratureFuture»

Міжнародна науково-практична конференція
 «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах 

інформаційного суспільства» 
9 листопада 2018р.

СЕКЦІЯ 2: к.т.н., доц., Калінько І.В., студенти 4 курсу 
економічного факультету, ОС «бакалавр» Холошня В.В., 
Пономарчук Н.О., тема: «Організація навчання іноземних студентів 
в Україні: Інтернаціоналізація вищої освіти, тенденції та виклики».

СЕКЦІЯ 3: к.т.н., доц., Калінько І.В., студенти 4 курсу, 
економічного факультету, ОС «бакалавр»: Колихан А.О., Мигаль 
В.С., тема: «Форми та методи позааудиторної роботи студентів у 
вищих навчальних закладах» 

У конференції взяли участь студенти ІІ-ІV курсів 
економічного факультету Фінансово-правового коледжу:

1.  Катющенко Анастасія, 
тема: «Страхування ризиків банків в Україні»
2.  Кириченко Маргарита, Бочарова Євеліна, тема: «Роль 
страхового маркетингу в розвитку ринку страхових послуг»
3. Ковальчук Анна, тема: «Проблеми і перспективи 

розвитку  банківського нагляду в Україні»
4.  Азаренко Крістіна, тема: «Взаємодія страхових компаній 

та комерційних банків»
5.  Ломикін Микола, тема: «Заходи, щодо розвитку ринку 

страхування життя в Україні»
6. Шапран Анастасія, Пономарчук Наталія, тема: 

«Сучасний стан фондового ринку України та проблеми його 
розвитку»

7. Холошня Володимир, тема: «Дослідження досвіду 
зарубіжних країн щодо здійснення інноваційної діяльності у 
світлі євроінтеграційних процесів України» 

8. Пєвнєв Нікіта, тема: «Кредитні програми, інвестиції і 
страхування банками в АПК України»

9. Удальцова Вікторія, тема: «Реінжирінг, як інструмент 
інноваційної діяльності підприємства»

10. Нізомова Катерина, тема: «Трансформація економіки 
України в сфері експорту»

11. Гомон Юлія, тема: «Вплив купівельної спроможності 
населення на фінансові послуги в Україні»

Учасники управлінських ігор: Нізомова Катерина, 
Удальцова Вікторія, Черп Максим, Гомон Юлія.

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
І Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові 

механізми сталого розвитку України»
26 жовтня 2018 року

Серед учасників конференції студент 4 курсу економічного 
Фінансово-правового коледжу Холошня Володимир, 

Тема: «Перспективи реалізації державно-приватного партнер-
ства в Україні»

Науковий керівник – Калінько І.В., к.т.н., доцент кафедри 
фінансів Фінансово-правового коледжу 

22 листопада 2018 р. студентка 2 курсу юридичного факуль-
тету Федорова Сніжана здобула пам’ятну табличку для свого 
Коледжу, як одна з кращих фіналістів І-го міжнародного дитя-
чого літературного конкурсу-фестивалю «LiteratureFuture» за 
успіхи у художній літературі.

13 СтудентІнформ 
www.fpk.in.ua                                                                         № 3 (35) 2018 р.ЮНІ НАУКОВЦІ



14СтудентІнформ 
№ 3 (35), 2018 р.                                                                       www.fpk.in.ua СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

8 вересня  2018 року студенти і викладачі Коледжу дружно 
зібралися на автобусну екскурсію до Шевченкового краю, 
яка тривала весь день. Студентам розповідали багато 
історичних відомих і маловідомих цікавих фактів пов’язаних 
з Тарасом Шевченком. 

Почалася екскурсія з села Моринці, де народився Тарас 
Григорович і там пройшли його дитячі роки. Нас зустріло тихе, 
затишне село з прекрасними краєвидами і чарівною природою.     

Студентів привітав піснями місцевий хор. Після чого ми 
побували у хаті Тарасових батьків та діда, у кузні. Ознайомилися 
з українським побутом часів Шевченка.    

Далі нас очікувало відвідування «Літературно-меморіального 
музею Т. Шевченка», де пройшли роки дитинства поета. Ми  
побачили єдину будівлю, що збереглась ще з часів, коли тут 
навчався грамоті маленький Тарас - «Будинок Диякона».  

Потім ми завітали до села Керелівка, а з 30-х років ХХ ст. 
має назву с. Шевченкове. Тут народилися дід та батько Тараса 
Григоровича.  

І наостанок ми завітали до села Будище, де знаходиться 
садиба пана Павла Енгельгардта, в якого Тарас служив 
козачком. Тут студенти з задоволенням прогулялись по 
каштановій алеї до старезних Шевченківських дубів.

Біля поля між селами Шевченкове і Будище височить 
велетень-вітряк, єдиний збережений із двадцяти восьми, які 
діяли у Керелівці за часів дитинства Тараса.

У селах Будище, Моринці та Шевченкове студенти поклали 
квіти до меморіалів.

Екскурсія наближалася до кінця і нас гостинно запросили 
до затишного кафе зігрітися, де студенти поласували 
українськими народними стравами. 

Коли студенти повертались до Києва через село Моринці, 
то побували на концерті ансамблю «Перлинка». Це був  
неперевершений виступ бандуристок з піснею «Хай буде так».

Ми висловлюємо велику вдячність організаторам і сприяння 
Українського фонду миру за таку чудову екскурсію.

ЕКСКУРСІЯ ДО НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ М.МАКСИМОВИЧА

Студенти 1-го курсу юридичного факультету відвідали Наукову 
бібліотеку ім. М. Максимовича, 

ЕКСКУРСІЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Студенти 2-го курсу юридичного факультету Коледжу 
побували на екскурсії  з куратором Павленко Л.А.

ЛАВРСЬКІ ПЕЧЕРИ

Студенти 2-го курсу 1 групи юридичного факультету у Києво-
Печерській Лаврі. Дальні печери.

КВЕСТ В МУЗЕЇ
Студенти 1-го курсу Коледжу відвідали Національний музей 
історії України і взяли участь у квест-змаганні.

ЕКСКУРСІЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИМИ МІСЦЯМИ 
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ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ СЛАВЕТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ШЕВЧЕНКА

Студенти юридичного факультету 1-го курсу ОС “бакалавр” 
та 1 групи 1-го курсу ОКР «Молодший спеціаліст» відвідали 
музей Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. 

МАНДРІВКА У МИНУЛЕ НАШОЇ ПЛАНЕТИ

Студенти юридичного факультету, 1-го курсу 1 та 2 групи 
відвідали «Національний науково-природничий музей НАН 
України».

ЕКСКУРСІЯ ДО СВЯТИНІ «СОФІЯ КИЇВСЬКА»

Cтуденти юридичного факультету, ОКР «молодший спеціаліст» 
1-го курсу 3 групи та 2-го курсу 2 групи відвідали Національний 
історико-культурний заповідник «Софія Київська». 

ХХ ЮВІЛЕЙНА 
ФОТОВИСТАВКА
Студенти 1-го курсу ОС 
“бакалавр”, спеціаль-
ність “Право”, відвіда-
ли ювілейний міжна-
родний фотоконкурс 
газети “День”.
Виставка – розгор-
нутий фотолітопис 
сучасної справжньої 
України. 

12 жовтня 2018 року від-
булась Студентська спар-
такіада з волейболу серед 
юнаків та дівчат юридич-
ного та економічного фа-
культетів. Перше місце по-
сіли: команда юридичного 
факультету: Мамедов Алі, 
Грицак Богдан, Ходос Богдан, Гаврилюк Ярослав, Молочний Ан-
дрій, Черняк Арсентій;
спільна команда економічного та юридичного факультету: 
Грішина Тетяна, Вишневська Дарина, Ангельська Катерина, Шупе-
ня Микола, Бєляєва Катерина.

Завершився  півфінал з футболу між командами  юридичного 
та економічного факультетами. В нелегкій боротьбі зуміла 
вибороти перше місце команда юридичного факультету: 
Гаврилюк Ярослав, Головко Даніїл, Грицак Богдан (воротар), 
Момедов Алі, Ходос Богдан, Шароян Заіл.

Серед районних закладів вищої освіти відбувся пробіг на 
дистанції 1 км для юнаків та дівчат. В особистій першості серед 
юнаків  посів 1 місце студент 2 курсу юр. ф-ту  ЄГОРОВ Валентин. 

Мовчан Дмитро, студент 1 курс 2 групи 
ОКР «молодший спеціаліст»,
спеціальність «Право», зайняв 2 місце 
у міжнародних змаганнях зі спортивної 
акробатики. 
(16-19 жовтня 2018р. м.Брест)

Відбулися районні змагання з кульової стрільби з пневматичної 
гвинтівки серед команд  закладів вищої освіти. 
Студенти 2-3 курсу економічного факультету: Бублик Данило, 
Бублик Олександр, Женжера Владислав, Шишлевський Володимир 
зайняли 4 місце  серед 8 команд учасниць. 

СТУДЕНТСЬКА СПАРТАКІАДА

ПІВФІНАЛ З ФУТБОЛУ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГ

СПОРТИВНА АКРОБАТИКА 

ЗМАГАННЯ З КУЛЬОВОЇ СТРІЛЬБИ
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
ЗАХАРЕНКО Анастасія – 3 курс юр.ф-т 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО  РЕДАКТОРА: 
МУСІЄНКО Марія – 2 курс юр.ф-т

РЕДКОЛЕГІЯ:
Юридичний факультет:  
Бондарчук Юлія – 3 курс
Гончаренко Ірина – 3 курс
Ісідорова Олександра – 3 курс
Кондратьєв Євгеній – 3 курс
Кудринська Вікторія – 3 курс
Лютий Святослав – 2 курс
Рибачук Тетяна – 3 курс
Яковенко Аліна – 4 курс

Економічний факультет:
Гончар Марія – 1 курс
Грішина Тетяна – 1 курс
Линдіна Валерія – 1 курс
Пономарчук Наталія – 4 курс
Шапран  Анастасія – 4 курс

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


