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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Газета – це наша 

історія. Ми вирішу-
ємо одне із важ-
ливих завдань, ви-
світлюємо життя, 
події, успіхи Фінан-
сово-правового ко-
леджу. Кожна вели-
ка і корисна справа 

складається з багатьох маленьких, 
на перший погляд, зовсім не значних 
подій, але якщо зібрати окремі «час-
тинки пазла», то отримаємо повний 
випуск газети. В Коледжі відбувається 
для студентів багато заходів, які зали-
шають незабутні спогади.

«Найкращі роки – студентські». 
Скільки разів нам доводилось чути 
цю фразу від наших батьків, викла-
дачів, чи старших братів/сестер? «Чи-
мало», – скажете ви. А скільки разів 
нам доводилось сумніватись у цій 
істині? Мабуть у декілька разів біль-
ше. Адже, сидячи за конспектами, ре-
фератами або складаючи черговий  
іспит, статус студента видається не 
таким вже й прекрасним. Як не див-
но, але зрозуміти, що роки навчання у 
ВНЗ – найяскравіші у житті, ми здат-
ні лише у зрілості. І не тому, що сту-
дентство – це час молодості, безтур-
ботності й свободи від батьківського 
контролю. Ні, насамперед, це період 
становлення нас, як, людини, коли 
формується власна думка й обира-
ється власний шлях.

Минають швидко роки навчання, 
згадуєш коли вперше переступили 
поріг Фінансово-правового коледжу, а 
таке відчуття – ніби це було вчора.

У Коледжі  особлива атмосфера. 
Щось справжнє, добре. Відчуваєш 
себе як вдома.

Ще вражає краса території Коледжу, 
яка ховається за  корпусом. Випус-
кники вміють шанувати традиції. Од-
нією із багатьох є Алея випускників. 
Зелені газони з прекрасною Алеєю 
випускників – це те місце, де можна 
відпочити у перервах між парами, по-
милуватися природою.

Наближається свято: випускники 
отримають дипломи, а попереду бурх-
ливе самостійне  життя, а приємні 
спогади про навчання у Коледжі зали-
шаться  на все подальше життя.

Вітаємо вас, дорогі випускники! Ба-
жаємо удачі, впевненості у собі, віри-
ти у свій успіх, у свою велику мету, у 
свою долю!

Редактор та редколегія газети
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ЗМІСТ

Швидко наближається для студентів час  
останніх занять, останніх заліків та іспитів. 
Особливо, випускників очікує, найприємніше – 
довгоочікуваний диплом, адже в ньому відображений  
підсумок сумлінного навчання студентів, натхненної 
праці викладачів та всього колективу Коледжу, 
уболівання батьків за своїх дітей.

Кожен випуск - неповторний. Свято спогадів, 
мрій, сподівань, радості й одночасно смутку 
наближається у надзвичайно красивих і 
обдарованих  випускників Фінансово-правового 
коледжу, а разом із ними і педагогічний колектив, 
батьків та рідних, студентів, які прийдуть привітати своїх друзів у хвилюючу 
та прекрасну мить.   

Вручення дипломів – важлива подія для всіх у Коледжі. Для студентів – 
це поріг нового часу, професійної зрілості і незалежності, для викладачів 
– хвилювання за подальшу долю своїх випускників і надія на те, що вона 
складеться щасливо. На шляху до диплому було багато різного і, хочеться 
сподіватися, важливого і корисного для наших випускників, кожен з яких 
займе своє особливе місце в історії  Коледжу.   

І сьогоднішня студентська молодь примножує славу нашого навчального 
закладу.  Відмінники у навчанні, юні науковці, переможці багатьох спортивних  
змагань, всі з активною життєвою позицією випускники, які продовжують 
навчатись у магістратурі Університету  - особлива наша гордість.

Дорогі наші випускники! Ви пройшли надзвичайно важливий етап і для 
когось настав  момент прощання з безтурботним студентським життям, 
а для когось, - продовжити його вже в університетських стінах. Що може 
бути краще цієї молодої пори? Час студентства позаду, попереду – пора 
звершень, пора самостійного  і дорослого життя. 

Успіх не приходить до тих, хто просто чекає. Він завжди вибирає 
наполегливих,  тих, хто через «не можу» робить свою справу і не скаржиться 
на якісь негаразди, а  дивиться вперед і не зупиняється, вірить у свій 
життєвий девіз.

Вірю, що ви станете на цей шлях достойно.
Творчих вам успіхів, побільше оптимізму, натхнення, професійного росту, 

особистого щастя, а ваша енергія надихає на великі звершення заради 
щасливого майбутнього. Тож нехай завжди для вас небо буде чистим і 
мирним, а дорога широкою та світлою!

 Однак, не забувайте свого гніздечка, стіни рідної Alma mater завжди радо 
зустрічатимуть кожного з вас!

З повагою, 
директор Коледжу,

Заслужений юрист України, к.ю.н.,                             
Тамара Олексіївна Губанова

КОЖЕН ВИПУСК - ЦЕ СТАРТ У ДОРОСЛЕ МАЙБУТНЄ...
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Фінансово-правовий коледж вже понад 23 роки гос-
тинно приймає у своїх стінах першокурсників малень-
ких і великих, невпевнених у собі та  зарозумілих, зухва-
лих і лагідних, упертих і слухняних. 

Щорічно з новим поповненням першокурсники отри-
мують студентські квитки та перші у своєму житті «за-
ліковки» і таке бажане звання «студент». Далі — адап-
тація та 2 семестри з сесією і здобули чергове горде 
звання — «другокурсник». Тут стало значно складніше, 
додалися спеціальні дисципліни, а далі  сесія за сесією, 
рік за роком долаються  «випробування».

Професорсько-викладацький колектив докладає 
чимало зусиль, аби завоювати довіру студентів, ра-
зом з ними переживає  їхні невдачі й тішиться з пе-
ремог, і вони віддячують нам своїми досягненнями й 
успіхами у навчанні. 

Студенти  досягають успіхів не тільки у навчанні, а й 
активно беруть участь у житті Коледжу. Вміють шану-
вати і підтримувати традиції Коледжу. Ініціативні сту-
денти є у всіх заходах, які відбуваються у навчальному 
закладі. Яскравими та незабутніми є святкування Дня 
Коледжу, Посвята у першокурсники, Вручення дипломів 

випускникам та інші. На цих заходах  студенти презен-
тують свої таланти та вміння, а  працюючи разом, без-
сумнівно, стають дружнішими. 

 Швидко летять студентські роки. Хоча майже кожному, 
напевно, здавалося, що прекрасне студентське життя буде 
продовжуватися завжди. Але приходить день, і все зали-
шається позаду. Настає новий життєвий етап — час пра-
ці та звершень, час боротьби та перемог, час творчості 
та відповідальності. І тепер знання, отримані в стінах 
рідного Коледжу, будуть тим фундаментом і тією точ-
кою опори, які дозволять внести гідний вклад у справу, 
яку ви обрали,  справою життя.

Ми пишаємося нашими випускниками, адже пере-
важна їх більшість продовжить навчання у магістратурі 
юридичного та економічного факультетів Університету 
Шевченка, а в цьому велика заслуга  самих студентів та 
викладацького колективу Коледжу.

Бажаємо мудрих вам наставників у подальшому житті.
Гідно несіть почесне звання  випускника 

Фінансово-правового коледжу! 

ВІД ПЕРШОКУРСНИКА ДО ВИПУСКНИКА…
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Цього року вони побували  у Польщі - Вроцлавському 
університеті. Студенти відвідали екскурсію університе-
том, прослухали невелику лекцію про навчання в євро-
пейському Вузі, про його становлення та розвиток.

Наступний пункт призначення – Берлін. Впродовж 
двох днів група знайомилася з найвизначнішими міс-
цями та архітектурними пам’ятками столиці: Бранден-
бурзькі ворота, Берлінський собор, головний меморіал 
жертвам війни і тиранії в Німеччині та багато іншого. 
Особливим  для студентів  Коледжу був візит до будівлі 
німецького парламенту – Рейхстагу (Reichstag Building). 

Побували у неперевершеному місті Гамбурзі – від-
відали Міжнародний трибунал з морського права 

(International Tribunal for the Law of the Sea) – незалеж-
на міжнародна судова інституція для вирішення спорів, 
пов’язаних із застосуванням та тлумаченням Конвенції 
ООН по морському праву 1982 року. Студенти отримали 
чудову можливість ознайомитися з історією, юриспру-
денцією та справами Трибуналу.

Наступним було нідерландське місто Гаага. Студен-
ти  відвідали Міжнародний суд ООН – один із шести го-
ловних органів Організації Об’єднаних Націй та голов-
ний судовий орган цієї установи. За сприяння Центру 
українсько-європейського наукового співробітництва 
для групи було підготовлено презентацію про історію 
та діяльність Міжнародного суду.

Навчально-пізнавальна подорож «ІNTERNATIONAL 
INSTITUTIONS STUDY VISIT – 2018» мала своє продов-
ження. Студенти Коледжу  прибули до Бельгії – чудове 
місто Брюссель. Візит до Європарламенту виявився 
для студентів особливо цікавим і захоплюючим. Будів-
ля Європарламенту в Брюсселі є найбільшою у світі 
будовою, у якій приймаються найважливіші рішення 
Європейського Союзу.

ПРОЕКТ «ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT – 2018»
Студенти Фінансово-правового коледжу в рамках проекту «ІNTERNATIONAL 

INSTITUTIONS STUDY VISIT – 2018», організованого за підтримки Центру українсько-єв-
ропейського наукового співробітництва, продовжили  навчальний візит до країн Європи. 
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Наступним маршрутом 
була  прекрасна Франція,  
студенти Коледжу насо-
лоджувалися чудовими 
краєвидами та історич-
ними місцями Парижа. 

Кінцевим маршрутом 
навчального євротуру 
були не менш цікаві та 
привабливі Австрія – Ві-
день. Справили чудове 
враження на групу пала-
цові комплекси Відню – 
Палац Шенбрунн, Палац 
Бельведер, Імператор-
ський палац Хофбург, їх 
розміри та унікальний 
архітектурний стиль, а 
також Віденська ратуш, 
що зачаровує своїм     

неймовірним неоготичним стилем.

По – особливому прекрасна Словаччина, столиця  
Братислава. Маленька, але дуже затишна столиця  зу-
стріла студентів у всій своїй красі. Велика кількість 
фортець, печер, парків, близькість гір і пам’ятники ЮНЕ-
СКО з багатовіковою історією – ось що чекало на групу 
в цьому чудовому місті. 

Підсумовуючи поїздку, студенти Коледжу в рамках проекту «ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT – 
2018» підготували презентацію, в якій  відобразили всі моменти і враження   про перебування  у вищезазна-
чених країнах Європи.

Директор Коледжу, Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, Т.О.Губанова привітала учасників 
із успішним закінченням навчального візиту до країн Європи та поверненням до України. За успішно прове-
дену роботу Фінансово-правовий коледж та  Центр  Центру українсько-європейського наукового співробітни-
цтва  вручили учасникам міжнародні Сертифікати та пам’ятні подарунки. 
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КОНФЕРЕНЦІЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ

На пленарному засіданні були присутні: директор 
Коледжу к.ю.н., Заслужений юрист України – Губанова 
Тамара Олексіївна, к.ю.н., заступник директора з наукової 
роботи Коледжу – Мельник Я. Я., к.ю.н., завідувач 
кафедри правознавства Коледжу – Черненко О.А., 
к.е.н., завідувач кафедри фінансів і кредиту Коледжу 
– Мельник В.В., керівник проектної групи, д.е.н., доц.  
Лисенок О.В.

Відкриваючи конференцію, з вітальним словом до 
учасників наукового зібрання звернулася ГУБАНОВА 
ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА, яка акцентувала увагу на наукових 
здобутках студентів – правовиків та економістів. 
Зокрема, наголосила на високу активність студентів 
юридичного та економічного факультетів Коледжу.

Робота конференції проходила по секціях за напрямами: 
Актуальні проблеми права. Актуальні проблеми економіки. 
Проблеми реформування сучасного законодавства.

Секція 1 
«Проблеми реформування сучасного законодавства»
Модератор – к.ю.н., Мельник Я. Я. 
Учасники конференції : студенти юридичного факультету:
Грицун Юрій (1 курс), Лостік Вікторія ( 2 курс), Яковлева 

Тамара (2 курс),Кравченко Ніна (3 курс) , Дончак Ольга 
(3 курс) , Ключанська Анжеліка (2 курс), Гонтар Діана (3 
курс), Конопацька Катерина  (3 курс),Зубрицька Христина 
(3 курс,), Рац Беатрисс (3 курс),Лисюк Ярослав (3 курс) 
Сергунін Єгор (3 курс), Поправка Валерія (3 курс), Світла 
Христина (3 курс),Пономарчук Катерина (3 курс), Зікункова 
Аріна (3 курс) Федорова Аліна (2 курс), Солоніна Світлана 

(3 курс) Войнова Анна (3 курс), Довгань Марта (3 курс), 
Луцюк Анастасія (3 курс),

Секція 2 «Актуальні проблеми економіки»
Модератор – к.е.н., Мельник В.В.
Пєхтєрєва Віра (4 курс), Кошіль Іван (4 курс), Катющенко 

Анастасія (2 курс),Михайлюк Юлія (3 курс), Шапран 
Анастасія (3 курс), Колихан Анастасія (3 курс), Ященко 
Владислав (3 курс), Бочарова Євєліна (3 курс),Кириченко 
Маргарита ( 2 курс), Мигаль Вероніка(3 курс), Пономарчук 
Наталія (3 курс), Удальцова Вікторія (2 курс), Нізомова 
Катерина (2 курс), Кругляк Яна (2 курс), Булгаков Андрій 
(2 курс), Григор’єва Катерина (1 курс), Гневковська Єва 
(2 курс), Шишлевський Володимир (2 курс), Токарева 
Дар’я (2 курс), Женжера Владислав (2 курс), Обламський 
Владислав (2 курс), Пащенко Денис (2 курс), Певнєв 
Микита (2 курс), Предко Святослав (2 курс), Костюкевич 
Павло (1 курс), Кочерженко Тамара (2 курс), Черп Максим 
(2 курс), Шахларов Ніхад (2 курс), Поліщук Маргарита (2 
курс), Азаренко Крістіна ( 3 курс), Кириченко Маргарита (2 
курс), Гончарук Наталія (3 курс),Косенко Марина (3 курс).

В цілому конференція продемонструвала високий 
науковий потенціал студентів Коледжу. Представлені 
доповіді були оригінальними, цікавими, змістовними 
і дозволили їх авторам зробити перший крок у велику 
науку. Відбувся активний обмін думками.

За підсумками роботи конференції, після детального 
обговорення доповідей юних науковців, директор 
Коледжу Губанова Т.О.вручила Сертифікати учасникам.

11 квітня 2018 року у Фінансово-правовому коледжі в конференц-залі 
Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка відбулась 
студентська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ».
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У Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка  8 червня 2018 року відбулася Міжнародна нау-
ково-практична конференція на тему:«Теорія та практика 
адаптації законодавства України до законодавства ЄС».

Тут зібралися кращі фахівці, молоді  вчені, юні науков-
ці з усієї країни та зарубіжжя, аби вкотре обговорити як  
законодавство  України  теоретично і практично прохо-
дить шлях адаптації до законодавства ЄС.

Відкрила пленарне засідання заступник декана з на-
укової роботи, д.ю.н. Отраднова Олеся Олександрівна, 
яка привітала учасників конференції та подякувала їх 
за активну участь та інтерес до розвитку науки.

З вітальним словом виступила співголова Організа-
ційного комітету Конференції, директор Фінансово-пра-

вового коледжу, Заслужений юрист України, к.ю.н. Губа-
нова Тамара Олексіївна, яка наголосила, що для України 
в культурно – цивілізаційному аспекті європейська ін-
теграція – це входження в єдину сім’ю  європейських 
народів, звернення до європейських культурних і полі-
тичних традицій. Європейський вибір України відкри-
ває нові перспективи співробітництва з розвиненими  
країнами континенту, надає можливості економічного 
розвитку, зміцнення позицій нашої держави у світовій 
системі міжнародних відносин. Це найкращий спосіб  
реалізації національних інтересів.

Фінансово-правовий коледж є постійним учасником 
та організатором численних міжнародних конференцій, 
круглих столів, різноманітних культурно-виховних захо-
дів, присвячених питанню євроінтеграції.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ 
АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

 УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС
ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ
«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС»
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Серед багатьох учасників  з доповідями виступили 
викладачі Фінансово-правового коледжу:

Губанова Т. О., к.ю.н., Заслужений юрист України, дирек-
тор Фінансово-правового коледжу. Тема: «Роль та місце 
коледжів у планах дій щодо зайнятості держав-членів 
ЄС відповідно Європейській стратегії зайнятості»

Мельник Я. Я., к.ю.н., заступник директора з наукової ро-
боти Коледжу.  Тема: «До питання забезпечення безпеки 
системи цивільного судочинства при адаптації цивільно-
го процесуального законодавства до законодавства ЄС»

Іщенко В.А., к.ю.н. Тема: «Новації у законодавстві ЄС 
щодо захисту персональних даних»

Савенкова В.Г., випускниця аспірантури юридичного 
факультету КНУ ім.Тараса Шевченка, викладач Коледжу. 
Тема: «Нові підходи до реалізації Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС»
Мигаль С.М., к.політ.н., викладач Коледжу. Тема: 

«Імплементаційні проблеми адаптації трудового зако-
нодавства України до законодавства ЄС»

Змістовні доповіді також підготували студенти 3 курсу 
Коледжу :

Войнова Анна, Дерій Валерія, Довгань Марта, Зікунко-
ва Аріна, Зубрицька Христина, Пономарчук Катерина, По-
правка Валерія, Солоніна Світлана, Дончак Ольга, Федоро-
ва Аліна (2 курс).

Серед учасників конференції були присутні зарубіжні гості:
Cezar Herma, Master of Legal Sciences, Key Expert on 

Legal Approximation and EU Acquis Translation of EU 
Project «Support for the Implementation of EU-Ukraine 
Association Agreement».

Professor Natalia Chaban, University of Canterbury, 
New Zealand.

Professor Lien Verpoest, KU Leuven, Belgium.
Iana Sabatovych, University of Canterbury, New Zealand.

Professor Ben O’Loughlin, Royal Holloway, United 
Kingdom. 

Professor Sarunas Liekis, Vyatautas Magnus University /
Vilnius Institute of Political Analysis, Lithuania.

Irina Khmelko, Ph.D, University of Tennessee, 
Chattanooga, USA 

Jaroslaw Dobkowski, Habilitated Doctor of Law, Professor, 
Head at the Department of Administrative Law and 
Administration Science Faculty of Law and Administration 
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland.

 Michal Dorociak, Faculty of Law and Administration 
University of Warsaw, Warsaw, Poland.

Joanna Mazur, Faculty of Law and Administration 
University of Warsaw, Warsaw, Poland.

Tomasz Klemt, Postgraduate student of the European 

department Faculty of Law and Administration University 
of Warsaw, Warsaw, Poland.

Michal W. Wiacek, Postgraduate Student of the European 
department Faculty of Law and Administration University 
of Warsaw, Warsaw, Poland.

Найбільш запам’ятались цікаві виступи: 
Макарухи Зоряни Мар’янівни, начальника управ-

ління координації відносин між Україною та ЄС Уря-
дового офісу та professor Natalia Chaban, University of 
Canterbury, New Zealand, які викликали пожвавлення та 
інтерес у всіх присутніх.

Учасники Конференції отримали Сертифікати та 
збірники тез.

Проведення міжнародних науково-практичних конфе-
ренцій, які присвячуються проблемам розвитку україн-
ської юридичної науки та практики - це чудова нагода 
об’єднати молодих науковців з усієї України. Саме за 
ними майбутнє української юридичної науки, розбудови 
демократичного суспільства та утвердження верховен-
ства права.
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У Фінансово-правовому коледжі спорт є невід’ємною.
частиною студентського життя.

Учасникам і вболівальникам такі заходи приносять 
безліч позитивних вражень і емоцій.

У Коледжі підбито підсумки Спартакіади 2017-2018, 
яка проходила на відкритому майданчику стадіону 
«Локомотив» із наступних видів спорту: футболу, 
волейболу і баскетболу. 

Захід уже став традиційним і відбувається кожного 
року між командами юридичного та економічного 
факультетами Коледжу.

Кращі спортсмени Коледжу, студенти-учасники 
Спартакіади 2017-2018рр. 

з баскетболу: Пащенко Денис, Костюкевич Павло, 
Руфанов, Кирило, Шишлевський Володимир, Шищенко 
Костянтин;

з волейболу серед юнаків: Бублик Олександр, Бублик 
Данило, Женжера Владислав, Шишлевський Володимир, 
Ватаманюк Богдан, Нєвєров Максим;

з волейболу серед дівчат: Кругляк Яна, Буцан Альона, 
Погрібна Єлизавета, Бездень Людмила, Такарєва Дар’я;

з футболу: Коб`яков Ярослав, Зварич Данило, Алієв 
Самір,Тамоян Юрій, Левицький Гліб, Соболевский Гліб, 
Бондар Максим.

Суддя: Цибуля Владислав.
За результатами змагань, Адміністрація Коледжу 

вручила капітанам команд кубки, а учасників 
нагородила дипломами і медалями.

Вітаємо учасників з нагородами!
Бажаємо студентам Коледжу, щоб кожен спортивний 

захід був завжди успішним стартом для майбутніх перемог!

СПАРТАКІАДА. НАГОРОДЖЕННЯ КРАЩИХ СПОРТСМЕНІВ КОЛЕДЖУ
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АЛЕЯ ВИПУСКНИКІВ
Кожний заклад освіти має свою  історію і традиції. 

Життя не стоїть на одному місці, воно  прекрасне і про-
довжується. 

Історію і традиції Коледжу студенти  знають і шану-
ють, усвідомлюючи вічну істину: «Той, хто не знає свого 
минулого – не має майбутнього».

Освічена людина має розуміти, що без прожитого ми-
нулого немає життя сучасного, без древнього немає но-
вого, без колишнього немає теперішнього…

Крім наполегливого й сумлінного навчання,  студенти 
продовжують живий літопис свого навчального закла-
ду, примножуючи його велич, аби він і надалі динамічно 
розвивався.

Висаджені дерева на Алеї випускників нагадують 
про чудове студентське життя, проведене в Коледжі. 
Алея набирається сили й міцності, стає кращою з кож-
ним днем. 

Роки їй на користь.
Прекрасний час — весна. Вона дарує нам тепло ново-

го пробудження природи. 
Весняні полянки затишного подвір’я Коледжу швидко 

покрилися зеленим килимом травички з різноманітни-
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ми квітами. Настає час цвітіння бузку, що володіє над-
звичайно приємною енергетикою. Так, саме того бузку, 
який посадили випускники минулих років.

Непомітно замислюєшся, як швидко летять роки, і ті 
першокурсники, які нещодавно переступили поріг Ко-
леджу, вже стали випускниками.

Розмірковуючи над своїм майбутнім, студенти - ви-
пускники  Коледжу 2018 року, не забули про таку чудо-
ву весняну традицію – Алею випускників, адже вона 
надихає тільки на краще. 

Цього сонячного дня випускники  завзято взялися до 
роботи. Вони з ніжністю й любов’ю садили тендітні кущи-
ки ялівцю. Разом зі студентами участь брав випускник 
Коледжу, Генеральний директор ТОВ «ВТОРМА», депутат 
Броварської міської ради Черепейнік Леонід Володими-
рович. 

По закінченню корисної справи всі учасники з бадьо-
рим настроєм із задоволенням фотографувалися.

Випускники  впевнені, що посаджені ними деревця бу-
дуть під надійним наглядом і доглядом. 

Шановні студенти! 
Знайте і цінуйте минуле та  бережіть майбутнє!
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З РIДНИМ КОЛЕДЖЕМ НАЗАВЖДИ!З РIДНИМ КОЛЕДЖЕМ НАЗАВЖДИ!
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РОКИРОКИ



15 СтудентІнформ 
www.fpk.in.ua                                                                         № 2 (34) 2018 р.НАШІ ВИПУСКНИКИ

СТУДЕНТСЬКIСТУДЕНТСЬКI НЕЗАБУТНI!НЕЗАБУТНI!
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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 – 1 курс
Лютий Святослав – 1курс
Гончаренко Ірина -2 курс
Ісідорова Олександра -2 курс
Кондратьєв Євгеній – 2 курс
Кудринська Вікторія – 2 курс
Яковенко Аліна – 3 курс
Рибачук Тетяна - 2 курс
Бондарчук Юлія - 2 курс

Економічний факультет:
Гончарук Наталія - 2 курс
Паламарчук Наталія – 3 курс
Ткаченко Павло -3 курс
Шапран Анастасія -3 курс
Бурла Ніка – 4 курс
Криштопа Єлизавета -4 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.


