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колонка
редактора

Шановні 
студен-
ти!
Вітаю
вас з по-

чатком нового на-
вчального ро ку. Поповнення
першокурсників тільки розпо-
чинає свій студентський шлях
у нашому навчальному за-
кладі, а хтось його героїчно
продовжує. Але головне щоб
усі розуміли важливість того
фундаменту, котрий він за-
кладає у кожному із нас.
Бажаю щоб цей рік пройшов
надзвичайно вдало, подару-
вав всім нам багато нових на-
виків, знань та першокласних
емоцій. 

Цей номер газети особли-
вий, адже він виходить напе-
редодні ювілею. 

Нашому рідному Коледжу
виповнюється 20 років. 

Творчий колектив газети
зробить усе від нього залеж-
не, щоби зустріти цю дату
більш відповідально, з належ-
ним доробком і добрими пла-
нами.

Плекаємо надію на попов-
нення бажаючих студентів,
які хочуть себе спробувати у
журналістиці та до подальшої
плідної співпраці у газеті
«Студент Інформ».

Удачі всім.
З� повагою,�
редколегія�
з� головним� редактором
Яною�Брюшковською.

2 Слово редактора
Тарас Шевченко «Любіть Україну...»

3 Гімн Коледжу
4 З 20-річчям, рідний Коледже!
8 Гордість Коледжу
9 Посвята у студенти 

10 Київському національному університету 180 років
11 День Миру
12 Виставка квітів «Єдина Україна»
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Т. Г. Шевченко

* * *
Любіть Україну

краплиночку раю,
Любіть її мову
чудову благаю.

До вас я звертаюсь,
нове покоління,

ви наше майбутнє,
А ваше коріння,

в землі, що полита,
козацькою кров’ю.

Живе Україна
Героїв любов’ю.

Любіть її гори,
Поля та долини,

Дніпро сивочолий
І гроно калини.

Любіть її мову,
Таку солов’ їну,
І пісню любіть,

Бережіть Україну!

не маємо права
Її забувати,

Для нас Україна —
Це рідная мати!

Тоді — ми народ,
Тоді — ми держава!

То ж будь, патріотом,
Землі рідній слава!
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Наша слава
Г ІМН КОЛЕДЖУ

Слова і музика в. к. ХоМенкА

наш коледж середній є брат.
Ліцей наймолодший з родини,
А старший — Університет
Яскрава зоря України.

наш коледж — товариш і друг,
Сім’я, що назавжди єдина.
У ньому козацький наш дух,
Майбутнє твоє, Україно!

наш коледж фінансів і права,
Ти є наша гордість, ти є наша справа.
наш коледж фінансів і права,
Тобі наша вдячність, тобі наша слава. (3 р.) 

«віват!» професорам звучить
І коледжу крикнем «віват!»,
А серце сльозою бринить,
Бо коледж — для нас рідний брат.

Молодші з Ліцею прийдуть
Університет нас чекає,
Широка у кожного путь.
Хай зірка її нам осяє!

наш коледж фінансів і права,
Ти є наша гордість, ти є наша справа.
наш коледж фінансів і права,
Тобі наша вдячність, тобі наша слава. (3 р.) 
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Тамара Олексіївна ГУБАНОВА, 
директор�Фінансово-правового� коледжу,
кандидат�юридичних� наук

На зламі епох, коли наша молода неза-
лежна держава почала робити свої пер-
ші кроки, а український народ впевне-

но і рішуче взяв курс на передову європейську систему осві-
ти, був створений Коледж, як сучасний вищий навчальний
заклад, у діяльності якого органічно поєдналися найвищі до-
сягнення національної вищої школи з прогресивними тен-
денціями світової освіти.

Фінансово-правовий коледж — вищий навчальний заклад
нового формату, в основу діяльності якого закладена ідея без-
перервної ступеневої освіти. Сторінки історії Коледжу запо-
чатковані в далекому 1994 році — наказом ректора Київсько -
го національного університету імені Тараса Шевченка ака-
деміка НАН України Скопенка Віктора Васильовича розпо-
чата його освітня діяльність.

Історія Коледжу — це вражаючий і захоплюючий поступ
на ринку освітніх послуг України: на початку мрія амбіцій-
них науковців-новаторів. Далі — постійна, напружена, твор-
ча й самовіддана праця колективу однодумців протягом дов -
гих років.

Фінансово-правовий коледж був створений як самостій-
на юридична особа,— вищий навчальний заклад — Фінан -
сово-правовий коледж Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, його власна назва була змінена
лише 2 серпня 2012 року у зв’язку з реорганізацією.

Ідея наскрізності підготовки фахівців, яка здобула своє
стрім ке втілення в навчальному процесі Фінансово-правово-
го коледжу, отримала серйозну підтримку, як від одного
з його засновників, а саме Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, так і від багатьох державних
установ та комерційних підприємств, зацікавлених у високо -

З 20-рiччям
ріднийКол
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14 жовтня 2014 року 
Фінансово-правовому коледжу
виповнюється 20 років 
від дня його заснування. 
Багато це чи мало? 
Важко відповісти однозначно,
адже, порівнюючи з вічністю —
то це мало, а з життям 
людини — то це є вік зрілої 
юності. Якщо згадати кожен рік 
і кожен день — то це ціла 
життєва дорога. 

якісно підготовлених фахівцях.
Сьогодні Фінансово-правовий коледж має ІІ рівень акре-

дитації з напрямів підготовки «Право», спеціальність «Право -
знавство» та напряму підготовки «Економіка і підприємницт -
во», спеціальність «Фінанси і кредит»; акредитований за І рів-
нем з вищезазначених напрямків підготовки.

Коледж традиційно поєднує ефективні засоби фахової ос-
вітньої підготовки з фундаментальними та прикладними до-
слідженнями, спрямованими на створення найсприятливі-
ших умов підвищення якості освітніх послуг.

Важливим чинником підвищення ефективності освіти у
вітчизняних навчальних закладах, у тому числі, нашому
Коледжі, стало впровадження у 2003—2004 навчальному
році в рамках педагогічного експерименту кредитно-модуль-
ного навчання, яке підтвердило своє право на існування, як
новітня форма організації навчання по оптимізації навчаль-
ного процесу за європейськими стандартами. 

У Фінансово-правовому коледжі з метою забезпечення
єди них підходів щодо оцінювання якості освітньої діяльнос-
ті та якості вищої освіти розроблені та впроваджуються стан-
дарти вищої освіти: галузеві стандарти (освітньо-кваліфіка-
ційні характеристики, освітньо-професійні програми підго-
товки) за освітньо-квалі фікаційним рівнем «молодший спе-
ціаліст» зі спеціальностей «Правознавство» та «Фінанси і
кредит», а також за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бака-
лавр» вищезазначених спеціа льностей.

Розроблено низку організаційно-розпорядчих та органі -
за  ційно-методичних документів, що регламентують процеду -
ри та правила організації й проведення навчально-виховно-
го процесу у Коледжі. Удосконалюється також і навчально-
методичне супроводження. 

Сучасне життя вимагає постійного вдосконалення мате-
ріально-технічної бази та створення належного викладацько -
го складу. До послуг студентів — електронні посібники,
Інтер   нет, мультимедійні засоби навчання, розроблені інтег-
ровані курси, комп’ютерне тестування. Сьогодні у Фінансово-

м,
ледже!
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правовому коледжі освітню діяльність здійснюють доктори
юридичних та економічних наук, кандидати юридичних,
економічних, історичних, філософських, філологічних, по-
літичних наук, професори та доценти.

Основні зусилля колективу Коледжу спрямовані на підго-
товку фахівців з права та економіки нової якості, здатних
не тільки знайти своє місце на світовому ринку праці, але
і швидко адаптуватися до його потреб.

Навчально-виховний процес у закладі забезпечують 5 ка-
федр та 7 предметно-циклових комісій.

Фінансово-правовий коледж бере активну участь у бага-
тьох загально-вітчизняних освітніх програмах, має спільні
творчі зв’язки з провідними навчальними закладами України.
Сьогодні Фінансово-правовий коледж діє і розвивається, вті-
люючи в життя Концепцію розвитку Коледжу, як сучасного
ВНЗу, головні засади якої відповідають принципам Болон -
ської декларації.

Важливе значиме для Коледжу має багаторічне співробіт-
ництво з партнерами по практичній діяльності, яке реалізує -
ться за прямими договорами. Сьогодні співпраця закладу від-
бувається більше як за 30 договорами з іншими ВНЗами, дер-
жавними та банківськими установами, підприємствами та
фірмами.

З цікавим та різноманітним життям закладу можна ознайо-
митись на сторінках газети «СтудентІнформ», яку як яскра-
ву творчу естафету передають з покоління в покоління твор-
чі, допитливі, небайдужі студенти Коледжу.

За роки існування Коледжу контингент студентів не тіль-
ки збільшився, а й став різноманітнішим.

Важливою складовою якісної підготовки фахівців є фор-
мування складу абітурієнтів. Відібрати найбільш підготовле-
них абітурієнтів з усіх регіонів України дозволяє розвинута
система довузівського навчання, яка поєднує підготовчі кур-
си, навчально-методичний комплекс «Фінансово-правовий
ліцей — Фінансово-правовий коледж — Київський націо наль -
ний університет імені Тараса Шевченка».

За 20 років віра, праця і підтримка одне одного, «найвір-
ніших», «найвідданіших» зробили  Фінансово-правовий ко-
ледж успішним, популярним вищим навчальним закладом.

Сьогодні Фінансово-правовий коледж — це сучасний де-
мократичний навчальний заклад. З року в рік він розробляє
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та впроваджує в життя нові освітні програми, проекти, ме-
тодики викладання, щоб досягти ще більшого прогресу у га-
лузі правової та економічної освіти і сприяти розбудові на-
шої держави.

Слава Коледжу примножується його студентами — пере-
можцями та призерами всеукраїнських студентських олім-
піад, міжнародних науково-практичних конференцій, актив -
ними учасниками «круглів столів». Окрім високих здобутків
на науково-практичній ниві Коледж пишається своїми юни-
ми спортсменами, серед яких є і олімпійці, майстри міжна-
родного класу та майстри спорту України.

Коледж є постійним і активним учасником чисельних спе-
ціалізованих освітянських виставок, а також учасником що-
річних міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні», на-
городжений дипломами, грамотами та відзнаками за ви-
значний внесок у розвиток сучасної освіти.

За роки існування Фінансово-правового коледжу підготов-
лено більше 5 тисяч випускників, серед яких — нинішні ад-
вокати, прокурори, слідчі, юристи, керівники промислових
та аграрних об’єднань, видатні банкіри, державні службовці,
науковці, викладачі, успішні підприємці. 

Велика увага в Фінансово-правовому коледжі приділяєть-
ся виховній роботі. Студенти мають можливість змістовно
і з користю проводити своє дозвілля. Концепція позаауди-
торної виховної роботи Фінансово-правового коледжу спря-
мована на виховання творчих якостей і самореалізацію кож-
ної особистості. З метою ефективної організації позаауди-
торної роботи скоординована діяльність усіх її ланок — від
куратора до координаційної ради Коледжу.

Яскраве студентське життя сьогодні — старт для цікавих
справ у майбутньому. У студентів є можливість проявити себе
і на всеукраїнських студентських фестивалях, і в регіональ-
них іграх КВН, і в міських молодіжних акціях. Студенти і ви-
кладачі з повагою ставиться до традицій Фінансово-право-
вого коледжу, пишаються його статусом, своїми кращими ви-
пускниками, сповнені оптимізму щодо перспектив його по-
дальшого розвитку.

Тож всіх, хто своїм відмінним навчанням, самовідданою
працею, професіоналізмом, творчим та не байдужим став-
ленням до спільної справи, вітаю з 20-літнім ювілеєм Фінан -
сово-правового коледжу! �
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ОКР «МАГІСТР». Спеціальність «Правознавство»
1. Авраменко Альона Валеріївна (заочна, бюджет)
2. Башкір Валерія Юріївна (заочна, бюджет)
3. Бекеш Сергій Володимирович (заочна, контракт)
4. Василевська Карина Миколаївна (заочна, контракт)
5. Єльчик Ганна Олегівна (заочна, бюджет)
6. Зубик Наталія Віталіївна (заочна, бюджет)
7. Каменчук Олександр Олександрович (денна, контракт)
8. Костінська Валерія Феліксівна (денна, контракт)
9. Кривенко Анастасія Едуардівна (заочна, контракт)

10. Кріцька Ганна Сергіївна (заочна, контракт)
11. Машкова Вікторія Євгеніївна (заочна, контракт)
12. Москалюк Ігор Сергійович (денна, контракт)
13. Москалюк Наталія Василівна (заочна, бюджет)
14. Омельчук Яна Богданівна (заочна, бюджет)
15. Пряженков Антон Вікторович (заочна, бюджет)
16. Рибак Микола Сергійович (заочна, контракт)
17. Рибальченко Юлія Сергіївна (денна, бюджет)
18. Рудавська Ярослава Андріївна (заочна, бюджет)
19. Ряполова-Радченко Ганна Олегівна (денна, бюджет)
20. Славута Валерія Віталіївна (заочна, бюджет)
21. Старинець Юлій Георгійович (денна, контракт)
22. Чижевський Іван Вікторович (денна, бюджет)
23. Шпакович Петро Віталійович (заочна, контракт)

Спеціальність «Інтелектуальна власність»
1. Котвицька Тетяна Олександрівна (денна, бюджет)
2. Котвицький Сергій Олександрович (денна, бюджет)
3. Танащук Дмитро Антонійович (денна, контракт)

ОКР «СПЕЦІАЛІСТ». Спеціальність «Правознавство»
1. Гавриленко Валерій Васильович (денна, бюджет)
2. Заболотна Зоя Валентинівна (денна, бюджет)
3. Калішенко Микола Олександрович (денна, бюджет)
4. Камінський Дмитро Васильович (денна, контракт)
5. Снєгірьова Тетяна Юріївна (денна, бюджет)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ОКР «МАГІСТР»
1. Андріюк Іван Володимирович (заочна, контракт)
2. Воробйова Тетяна Миколаївна (заочна, бюджет)
3. Гефтар Марія Ігорівна (денна, контракт)
4. Головатенко Євгеній Сергійович (денна, контракт)
5. Гончар Інна Сергіївна (заочна, бюджет)
6. Гудиренко Анастасія Сергіївна (заочна, контракт)
7. Деркач Тетяна Олександрівна (заочна, контракт)
8. Дроща Антон Ігорович (денна, контракт)
9. Залізко Наталія Миколаївна (денна, бюджет)

10. Зубар Ілля Олександрович (денна, контракт)
11. Котвицька Тетяна Олександрівна (заочна, контракт)
12. Котвицький Сергій Олександрович (заочна, контракт)
13. Луценко Ілона Олександрівна (заочна, контракт)
14. Мачугіна Марина Володимирівна (денна, бюджет)
15. Танащук Дмитро Антонійович (заочна, контракт)
16. Чернишов Анатолій Сергійович (заочна, бюджет)

2014
ВИПУСКНИКИ 
КОЛЕДЖУ,
ЯКІ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



СтудентІнформ
№2(23), червень ó жовтень, 2014 р.www.fpk.in.uaПЕРШОКУРСНИКИ 9

Поліна КОЗАЧУК, I курс,� ек.�ф-т�

Т
радиційно в перший осінній
день моя країна відзначає
День Знань. У школах луна-
ють дзвоники, на першоклас-

ників чекає їх перший у житті урок, а старшоклас-
ники радіють зустрічі з рідною школою, однокласни-
ками та вчителями. 

Цього року 1 вересня видалося для мене особли-
вим і незабутнім днем. Вперше я не була присутньою
у школі на святковій лінійці, адже обрала для себе
навчання у Фінансово-правовому коледжі на еконо-
мічному факультеті за спеціальністю «Фінанси та кре-
дит», а ось посвята у студенти та вручення студент-
ського квитка чекали мене ще попереду. Поспішаючи
в Будинок вчителя з квітами, я дуже хвилювалася і
думала про новий колектив однокурсників, виклада-
чів, про все те, що було для мене новим і відрізня-
лося від мого звичного життя у школі.

З перших хвилин на цій урочистій події мене вра-
зила позитивна атмосфера — усі присутні були ра-
дісні, а ми — першокурсники, трохи схвильовані,
уважно приглядалися один до одного, з цікавістю
вдивлялися в привітні обличчя наших майбутніх ви-
кладачів. І ось настала хвилююча мить, оплески, при-
вітання і ось в моїх долонях очікуваний студентський
квиток — перепустка у студентське життя. Я від усьо-
го серця вітаю всіх з початком нового навчального
року, а особливо першокурсників з початком ново-
го важливого етапу в житті, бажаю успіхів у навчан-
ні, нових звершень, перемог, завжди досягайте по-
ставленої мети!

Після урочистої посвяти в студенти, знайомства
з нашим куратором Мариною Георгіївною та інши-
ми викладачами я впевнена, що навчання буде ці-
кавим і корисним для моєї майбутньої професії еко-
номіста, адже здобуті у Коледжі знання, вміння та
навички будуть для важливим у житті кожного. 

Пройшов перший місяць нашого навчання у
Коледжі. Звичайно, багато позитивних вражень,
адже ми відчули різницю між навчанням у коледжі і
школою, відчули себе дорослішими.

Зараз у мене вже багато друзів, ми допомагає-
мо один одному у навчанні. Сподіваюсь, що трудно-
щі завжди будемо долати разом, а вільний час про-
водити цікаво та весело. �

ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ
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Яна БРЮШКОВСЬКА, 
IV курс,�юр.�ф-т

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка — найпотужні-

ший осередок освіти і науки, у якому бережуть
і примножують традиції, плекають нові ідеї,
формують національну інтелігенцію, підтриму-
ють волелюбний дух. Кожного року, на почат-
ку осені, університет відзначає свій день народ-
ження. Цього року нашому славетному універ-
ситеті виповнюється 180 років. На честь цієї
дати було введено в обіг ювілейна монета у
2 гривні на реверсі якої зображено будівлю
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.

Історія університету починається з часів ца-
рювання Миколи І, який своїм указом від 8 лис-
топада 1833 року заснував Імператорський уні -
 верситет Св. Воло ди мира. Урочисте відкриття
університету відбулося 15 липня 1834 року, у
день пам’яті Святого рівноапостольного князя
Володи мира. 28 серпня 1834 року Університет
Святого Во лодимира прийняв перших 62 студен-
та. По чат ково діяв лише один філософський фа-
культет з двома відділеннями — історико-філо-
логічним та фізико-математичним. 1835 року
відкрився юридичний фа культет, а 1847 року —
медичний. Фі ло софський згодом розділився на
два самостійні факультети. З такою структурою
університет працював до 1917 року.

У березні 1939 року, на честь 125-річчя з дня
народження Тараса Шевченка Президія Вер хов -
ної Ради СРСР присвоїла його ім’я Київ ському
державному університету. Після закінчення Пе -
тер бурзької академії мистецтв Т. Шев ченко пра-
цював тут як співробітник археографічної комі-
сії (1845—1846). Розгром у 1847 році Кирило-
Мефодіївського товариства й арешт Шевченка
перервали його роботу, але не знищили зв’яз-
ки поета з університетом. Після звільнення
Шев ченко написав «Букварь Южнорусский» для
недільних шкіл, займався його розповсюджен-
ням, листувався з першим ректором Уні вер -
ситету Михайлом Макси мо вичем.

Указ Президента України від 21 квітня
1994 ро ку встановив, що Київський універси-
тет імені Тараса Шевченка є національним уні-
верситетом зі статусом самоврядного (автоном-
ного) державного вищого навчального закла-
ду, який здійснює свою діяльність відповідно
до власного Статуту. 25 листопада 1999 року
Президент Лео нід Кучма збільшив автономію
університету і підпо рядкував його Президенту
України, прирівнюючи посаду ректора універси-
тету до статусу міністра України. Че рез дев’ять
років, 5 травня 2008 року, Вік тор Ющенко ви-
дав наказ реформувати Київський університет,
з метою перетво рення його на головний на-
вчально-науковий центр України. Він також на-
дав універ ситету права на затвердження ін ди ві -

дуаль них умов прийому абітурієнтів, визначен-
ня чисельності студентів, слухачів, аспірантів,
док торантів, здобувачів наукових ступенів кан-
дидата та док тора наук.

29 липня 2009 року Кабінет Міністрів Ук раї -
ни прийняв постанову № 795 про Київ ський уні-
верситет, згідно з якою університету надано ста-

тус самоврядного (ав то номного) дослідни -
цького національного вищого навчального за-
кладу, передбачення збільшення протягом
2011—2012 років на 30% розмірів посадових
окладів, ставок погодинної заробітної плати нау -
ково-педагогічних та наукових працівників і на
20% — стипендії студентів університету, а, по-
чинаючи з 2011 року, під час складан ня проек-
ту Державного бюджету України мають бути за-
кладені кошти для організа ції стажування 200
науково-педагогічних та наукових працівників,
1000 студентів і аспірантів Універ си тету у про-
відних зару біжних науково-навчальних центрах,
фінансування наукових досліджень в обсязі не
менш як 25% коштів дер жавного бюд жету, що
передбачаються для його утримання, придбан-
ня обладнання та новітніх засобів навчання, про-
ведення реконструкції навчальних корпусів,
спортивного комплексу, стадіону, інженерних
мереж і доріг, спорудження Палацу студентів,
будівництва житлового будинку на 200 квартир
для співробітників та гуртожитків для студен-
тів Університету (не менш, як на 2000 місць),
упорядження території Бота ніч ного саду імені
академіка О. Фоміна, об лаштування на терито-

рії Канівського при родного заповідника (Чер ка -
ська область) пам’ятних історичних місць, по -
в’я заних з іменем Т. Г. Шевченка. 

Високий статус класичного університету до-
слідного зразка підтверджується численними
науковими здобутками вчених — співробітни-
ків університету, досягнення яких відзначено,
зокрема, Державними преміями України в га-
лузі науки і техніки, преміями НАН України та
галузевих національних академій наук, ордена-
ми «За заслуги», «Святих Кирила та Мефодія»,
почесними званнями «Заслужений працівник
освіти України», «Заслужений юрист України»,
преміями Президента України для молодих вче-
них, преміями Верховної Ради України найтала -
новитішим молодим вченим у галузі фундамен-
тальних і прикладних досліджень та науково-
технічних розробок.

В університеті щорічно відбувається по над
350 захистів докторських і кандидатських ди-
сертацій. Навчальний процес забезпечують
193 кафедри. Науковий потенціал Київського
університету на сьогодні має більше 60 дійс-
них членів та член-кореспондентів Націо наль -
них академій наук України, 640 докторів наук,
1610 кандидатів наук. 

Київський університет підтримує широкі
між народні зв’язки з університетами зі всього
світу. На сьогоднішній день Університет має
двосторонні партнерські угоди з 214 зарубіж-
ними освітніми та нау ковими закладами 57 кра-
їн світу. Для проведення наукової роботи, учас-
ті у конференціях, читання лекцій університет
щорічно відвідують близько 100 зарубіжних
уче них і викладачів із 20 країн світу. Що року
у зарубіжні відрядження до 52—58 країн сві-
ту виїжджають понад 1000 викладачів, науков-
ців, студентів.

Університет займає активну позицію щодо
збільшення обсягів набору на навчання інозем-
них громадян. Кількість іноземних громадян,
які здобувають вищу освіту в університеті,
складає 800 осіб. Зрос танню набору іноземних
громадян сприяло запровадження російсько-
мовних та анг ломовних програм підготовки.

У 2014 році Київський університет посів
421—430 місце у міжнародному рейтингу най-
кращих університетів світу QS World University
Rankings (Велика Бри танія). У 2013 році універ -
ситет перебував у категорії 441—450 рейтин-
гу. Рейтинг універ ситету 2012 року — 501—550
місце.

Хочеться також зазначити, що більшість ви-
пускників Фінансово-правового коледжу про-
довжують навчання у магіст ратурі юридично-
го та економічного факультетів Університету.

Від імені всього колективу Коледжу щиро
вітаємо професорів, викладачів, студентів, усіх
працівників з 180-річчям від дня створення
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Бажаємо всім міцного здо-
ров’я, добробуту, щастя, подальших творчих ус-
піхів і досягнень. �

СЛАВЕТНОМУ
КИЇВСЬКОМУ

НАЦІОНАЛЬНОМУ
УНІВЕРСИТЕТУ
імені ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА

180!
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Хай буде мир на всій землі!
Хай дім новий будується,
Хай сад новий росте в селі,
Нова зростає вулиця.

Яна ШАМАН, II� курс,� ек.�ф-т

Для декого з нас мир — це повсякденна ре-
альність. Проте, для багатьох людей у су-
часному світі — це не більше, ніж казко-
ва мрія. Вони живуть в атмосфері неста-

більності і страху. Саме для них, в основному, й існує цей день —
Міжнародний день миру, який був заснований у 1981 році
Генеральною Асамблеєю Організацією Об’єднаних Націй, як що-
річне свято відмови від насильства і припинення вогню в гло-
бальному масштабі. 

Щороку 21 вересня люди в різних куточках земної кулі, більш
ніж у 100 містах по всьому світу беруть участь у ході, вислов-
люючи безмовну підтримку, спрямовану на мир в усьому світі.
Адже мир — наша місія, предмет наших щоденних устремлінь. 

У цей день віряни всіх країн моляться Богу з проханням про
да руванням миру, спокою і про припинення всіх воєн. «Прости,
і ти знайдеш мир» — під таким гаслом проходить цей Всесвітній
день.

Особливо важливим є цьогорічний День миру для українців.
Через геополітичну кризу провідних держав виник серйозний
воєнний конфлікт.

Саме цього року відзначається 30-річчя Дня миру. Можливо,
це є знаком для того, щоб скласти зброю та протягнути «руку
дружби та допомоги» 

Але треба пам’ятати, що все залежить тільки від нас. Тож
давайте візьмемо нашу долю у свої руки та покажемо світу, як
ми прагнемо МИРУ. �

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МИРУ
Нам не потрібні рушниці 
і бомби. Щоб перемогти зло,
нам потрібні любов і співчуття.
Всі праці любові – це праці 
на благо світу. Мати Тереза

Шановні колеги та викладачі!
Щиро вітаємо з Днем народження!

у червні: САЛЕНКО Ірину Володимирівну, БЄЛІК Катерину Олександрівну, 
ПАВЛЕНКО Людмилу Анатоліївну, СТЕПАНЧУК Інну Михайлівну,

ГАВРЮНІНУ Тамару Володимирівну!

у липні: МЕЛЬНИКА Ярослава Ярославовича, МАРИНЕНКО Тетяну Миколаївну!
у серпні: БАЛЛУ Оксану Володимирівну, ІВАШКО Марину Василівну, 

РИБАК Олену Анатоліївну!
у вересні: ПАРИМСЬКУ Марію Михайлівну, ГРІНЧЕНКО Оксану Миколаївну,

АДРУСІВА Валерія Григоровича, ГРИЦЕНКА Івана Сергійовича,
МИГАЛЯ Сергія Михайловича, МУЛЯНОВУ Тетяну Миколаївну!

у жовтні: МУСІЄНКО Валерію Юріївну, ХОМЕНКА Олега Володимировича!
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не співпадати з думкою редакції.

Олександра ІВАНЮК, II курс,� ек.�ф-т

У
же 59 років найкращі флористи України тішать киян
та гостей міста мальовничими експозиціями квітів на
українську тематику. 22 серпня 2014 року відбулась
виставка до Дня Незалежності України, яка отрима-

ла назву «Єдина Україна».
Ця патріотична виставка символізує єдність і цілісність нашої держави.

Для створення цієї гармонійної, квіткової краси було висаджено близько
360 тисяч квітів, які створили чудові квіткові скульптури «Квітка Єдності»,
«Гайдамаки», «Земний шар», «Ангел-охоронець» та «Голуб миру».

Кожен день виставку відвідували тисячі людей, з яких значна частина
вносила свої особисті кошти в озеленіння Києва. Також кожний присутній
міг відвідати ярмарку, на якій можна було придбати насіння та цибулини
рослин, мед і медовуху, а також хенд-мейд прикраси з вовни і трави.

Виставка розпочалася з 21 серпня та закінчилася 22 вересня, але за-
лишила в пам’яті людей теплі спогади про барвисті скульптури із квітів
на Співочому полі. �
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