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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вітаємо всіх читачів на сторінках  

чергового номера СтудентІнформу!
Студентські роки - час відкритих пер-

спектив, можливість жити мріями про 
прекрасне майбутнє, віра у виконання 
бажань і надія на досяжність цілей. 
Студентське життя Коледжу – це не 
тільки лекції, семінари, практичні за-
няття, екскурсії, цікаві зустрічі, вечори 
відпочинку, а й заходи, які відбувають-
ся за активної участі студентів. 

Традиції Коледжу об’єднують студен-
тів різних поколінь. Цієї весни студен-
ти-випускники продовжили висаджу-
вати нові деревця на території нашого 
Коледжу. Алея випускників поповни-
лась молодими насадженнями дерев і 
кущів, що є символом удачі, щасливого 
повороту долі, а також знаком любові 
до своєї Альма-матер.

Закінчення навчального року для 
студентів – це завжди гаряча пора: се-
сія, заліки, іспити…

Бажаємо студентам успішного нав-
чання, випускникам – гідного кар’єрно-
го старту, абітурієнтам – вірного вибо-
ру майбутнього фаху!

Дякуємо тим, хто долучився до нас: 
читачам, дописувачам, ініціаторам но-
вих рубрик. 

Живучи у бурхливому вирі суспільних 
подій, які стрімко змінюють одна-одну, 
є  бажання вихопити із круговерті часу 
найпомітніше, найвиразніше, найко-
рисніше… і донести до  студентської 
аудиторії.

Студенти! Якщо у вас є ідея і неви-
черпне бажання започаткувати цікаву 
сторінку газети про прекрасне, добре 
і світле, відкривати нові теми, знайо-
митися з цікавими людьми, удоскона-
лювати творчі здібності, створювати 
оригінальні й читабельні статті, нариси 
про викладачів і ровесників, складати 
вірші... запрошуємо до нашої журна-
лістської команди СтудентІнформу!

Редколегія
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ЗМІСТ

Наближається час, коли одна сте-
жина для всіх випускників розхо-
диться у різні напрямки, відкрива-
ються безліч  доріг, де кожний  
обере свій особистий життєвий 
шлях.
Ви отримаєте свій довгоочікува-
ний та омріяний диплом про 
освіту. Радісно розправите крила 

і з сумом залишите Коледж, де було пережито 
стільки яскравих, неповторних моментів, де 
новим змістом наповнились слова: дружба, вір-
ність, совість, честь, любов…
Ми пройшли цей шлях разом. Часом  було  
важко, але тим  і цінніші ті знання і досвід, які 
ви здобули у рідному Коледжі.
Хочеться, щоб ви, наші випускники, пам`ятали, 
що ви завжди можете розраховувати на підтрим-
ку та поради своїх наставників, викладачів та на 
підтримку один одного. Ми впевнені, що час, про-
ведений в Alma mater, буде не один рік зігрівати 
ваші серця теплими спогадами. І пам’ятайте: 
двері рідного Фінансово-правового коледжу для вас 
завжди відкриті!
Сьогодні ми заслужено пишаємось нашими випуск-
никами! Вони – успішні фахівці, які працюють у 
різних сферах. Вони – найкращі!
Шановні випускники, ще раз бажаємо вам творчо 
мислити, прагнути пізнавати незвідане, висувати 
перед собою мету і досягати її.
Зичимо вам творчого натхнення, наполегливості 
та успіхів у всіх добрих починаннях, здійснення 
усіх ваших мрій і життєвих планів. Нехай ваші 
молоді серця наповняться святковим настроєм і 
радістю вступу на ниву дорослого життя. Щасти 
вам у всьому! В добру путь!

Âèïóñêíèêàì 2019

З повагою Тамара Олексіївна Губанова
Директор Фінансово-правового коледжу, 

доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України
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День відкритих дверей – це не лише цікава подія, а й 
важливий крок для випускників шкіл щодо прийняття 
відповідального рішення, від якого залежатиме їхнє 
професійне майбутнє.

Фінансово-правовий коледж гостинно відчинив двері 
для абітурієнтів, їхніх батьків і всіх бажаючих познайо-
митися з нашим закладом освіти.

В Коледжі панувала святкова, а водночас робоча ат-
мосфера. До цієї події ретельно готувався весь колектив 
та студенти. Присутнім гостям була запропонована ціка-
ва насичена програма.

Свято розпочалося з презентації,  яка яскраво висвіт-
лювала різні сторони життя Коледжу: його багату істо-
рію, розвиток, будні та дозвілля наших студентів.

Гості Коледжу мали чудову нагоду познайомитись зі 
справжнім і багатогранним студентським життям та від-
чути себе частиною дружньої  коледжанської родини.

Наш Коледж тісно пов’язаний з Київським національ-
ним університетом імені Тараса Шевченка, співпраця з 
яким відбувається з початку  заснування і до сьогодні.

На свято завітали поважні гості з Університету: 
Рожко Олександр Дмитрович, проректор з науко-

во-педагогічної роботи, д.е.н.,професор, заслужений еко-
номіст України;

Гриценко Іван Сергійович, декан юридичного факуль-
тету, д.ю.н., професор, заслужений юрист України;

Вітренко Андрій Олександрович, заступник декана еко-
номічного факультету, д.е.н., доцент, які виступили перед 
присутніми і розповіли про Коледж, про його випускни-
ків, які в переважній більшості  продовжують навчання в 
магістратурі відповідних факультетів Університету.

Наше свято також розділили випускники минулих ро-
ків, які стали досвідченими юристами та економістами, 
є такі, які присвятили себе науці - викладацькій справі, 
захистивши кандидатські дисертації:

Мацелюх Іванна Андріївна – випускниця 2006 року, 
кандидат юридичних наук, Вчений секретар Вченої ради 
юридичного факультету, доцент кафедри історії права та 
держави юридичного факультету Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка.

Смук Микола Миколайович – випускник 2012 року, 
кандидат юридичних наук, заступник директора депар-
таменту державної реєстрації та нотаріату — началь-
ник управління з питань нотаріату Міністерства юстиції 
України.

Резніченко Ярослав Анатолійович – випускник 2013 
року, Начальник відділу контролю постприватизаційних 
процесів Фонду державного майна України.

Самусь Артем Вікторович – випускник 2016 року, 
головний спеціаліст департаменту моніторингу прав 
власності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини.

Поляновський Гліб Аркадійович – випускник 2017 
року, нині студент 2-го року навчання магістратури еко-
номічного факультету Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування (програми подвійного 
дипломування разом з Норд Університетом, Норвегія).
Вони поділилися своїми враженнями про те, яку роль 
Коледж відіграв у їхньому житті, пригадали викладачів, 
навчання, студентські роки.

День відкритих дверей – час, який пролетів легко і 
швидко, залишивши в серцях кожного, хто завітав до 
нас, теплі та приємні враження і спогади.

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ У КОЛЕДЖІ
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Cтуденти Коледжу зберігають і примножують кращі 
традиції попередніх поколінь. 

Із початком весни природа оживає, наповнюючи все 
довкола яскравими барвами. Весна змінює настрій та 
надихає на зміни.

З давніх-давен, дерево – символ життя і розвитку, роз-
квіту мрій і бажань. У Коледжі для студентів є  улюблене 
місце відпочинку – Алея випускників, де можна посиді-
ти в тіні дерев, поспілкуватися. 

Випускники минулих років виступили з ініціативою 
створення такої Алеї, яка б нагадувала про найкращі сту-
дентські роки, проведені у Коледжі. 

З приходом весни випускники-2019 року заздалегідь 

Весна набрала обертів, природа пробудилася від сну і 
кожному з нас варто подбати про красу нашого міста, а 
для цього необхідно щоб кожен починав із себе.   

У нашому Коледжі завжди  піклуються  про зовніш-
ній вигляд власної території. Травневого ранку вибрали 
найвдаліше місце для розарію і було висаджено 23 кущі 
троянд. Така клумба буде відмінною візиткою території 
Коледжу. Тут вже є розкішна бузкова, самшитова га-
лявина, а висаджені кущі  форзиції милуватимуть око 
яскраво - жовтим цвітінням. Зберігаємо існуючі зелені 
насадження і поповнюємо новими.

Зовнішній вигляд  подвір’я Коледжу, його приваблива 
зелена зона створює особливий природний мікроклімат. 
А наші спільні зусилля стають джерелом натхнення і ра-
дості всього колективу. Ми тут вчимося, працюємо і від-
почиваємо, мріємо, творимо...

АЛЕЯ ВИПУСКНИКІВ-2019

СПРАВЖНЯ КРАСА
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підготувалися до відповідальної місії – поповнити Алею  
молодими деревцями. 

Цієї весни традиційне свято  «Алея випускників» від-
булося за участю відомого телеведучого, журналіста  
Андрія Данилевича («Стосується кожного», «Програ-
ма, яка змінює життя», «Круче всех») та проректора з 
науково-педагогічної роботи Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктора економіч-
них наук, професора Олександра Рожка.

Цей захід проходив легко і на підйомі, настрій у всіх 
був чудовий.

Висаджені  дерева на довгі роки залишать теплий 
спогад про кожного, хто навчався у Коледжі й стануть 
чудовими свідками любові та пошани випускників до 
рідної Альма-матер.

У Коледжі створено креативний простір для відпо-
чинку – релакс зона, де студенти можуть відпочити, 
попити кави, поспілкуватися з однокурсниками, обго-
ворити нові проекти, ідеї та врешті-решт, підготуватись 
до семінару чи екзаменаційної сесії.

АЛЕЯ ВИПУСКНИКІВ-2019

RELAX ЗОНА
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«ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT – 2019»

Угорщина. Ввечері, 14 квітня, група студентів Ко-
леджу прибула до міста Будапешт, а вранці 15 квітня 
студенти вже здійснили візит до Дунайської Комісії. Її 
діяльність пов’язана зі створенням в Європі єдиної суд-
ноплавної системи внутрішніх водних шляхів. У своїй 
роботі Дунайська Комісія використовує багатий історич-
ний досвід регулювання судноплавства по міжнародних 
річках Європи і найкращі традиції міжнародних річкових 
комісій, особливо Європейську Дунайську Комісію, за-
сновану Паризьким трактатом 1856 року.

Візит відбувся під керівництвом заступника генераль-
ного директора секретаріату Дунайської Комісії з розвит-
ку дунайського судноплавства пана Петра Семеновича 
Суворова та за участі першого секретаря Консульства 

України в Угорщині Олексія Павловича Кондика.
Згодом відбулась оглядова екскурсія столицею Угор-

щини. Будапешт вражає унікальною архітектурою, яка 
об’єднує в собі два яскраво виражених історичних цен-
три міста. Це пов’язано з тим, що із західного боку річки  
Дунаю розташовувалося місто Буда, а на схід – Пешт. 
У 1873 році їх об’єднали в єдине місто. Головна окраса 
Будапешта - це унікальний ланцюговий міст Сечені че-
рез Дунай. Велику увагу привернули Королівський палац 
і Середньовічний квартал, Будайська фортеця, знамени-
та церква Матяша, Рибацький бастіон, Площа Героїв, по-
спект Андраши, замок Вайдахуняд ... Знайомство з цією 
прекрасною країною залишило прекрасні спогади.

За маршрутом навчального євротуру  
«ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT – 2019» 
студентів чекали не менш цікаві країни Словаччина, 
Австрія, Польща. 

Словаччина. 16 квітня студенти Коледжу продов-
жили подорож вздовж Дунаю та прибули до Братис-
лави - столиці Словаччини. Братислава унікальна тим, 
що вона єдина столиця повз яку проходить державний 
кордон з двома державами: Австрією і  Угорщиною. До 
1936 року з Братислави до Відня можна було дістатися 
міським трамваєм. 

День розпочався для студентів  з візиту до Пан-Єв-
ропейського Університету. Тут вони прослухали цікаву 

екскурсію англійською мовою, яку провела доктор філо-
софії Mgr. et. Mgr. art. Jana Žjak, директор з маркетингу 
Пан-Європейського Університету. На сьогодні це най-
більший приватний заклад освіти Словаччини. В ньому 
щорічно навчається 5 тисяч студентів з усіх країн світу.

Далі продовжили екскурсію  Братиславою. Це ма-
ленька та дуже затишна столиця, яка за свою історію 5 
разів була столицею і кожного разу іншої держави. Тут 
відбувалися пишні коронації угорських королів, підпи-
сання мирних угод тощо. Кафедральний собор святого 
Мартіна,  Братиславський град, Стара ратуша, замки, На-
ціональний театр – це варте того, щоб побачити вишука-
ність таких архітектурних споруд.                         

У Фінансово-правовому коледжі студентські подорожі в різні країни Європи  
вже стали традиційними. В рамках проекту «ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY 
VISIT – 2019» для студентів Коледжу розпочався  маршрутом зі Львова. 



7 СтудентІнформ 
www.fpk.in.ua                                                                         № 1 (36), 2019 р.                                                                   ЄВРОТУР

Австрія. Після екскурсії студентів чекав переїзд на 
батьківщину великих митців  Бетховена і Моцарта  до 
Відня -  столиці Австрії, однієї з найбільших і наймогутні-
ших держав свого часу – Австрійської імперії.

17 квітня студенти  зустріли початок дня з оглядового 
туру Віднем. Місто знаходиться на сході Австрії і розта-
шоване біля підніжжя Альп по обидва боки Дунаю. Ві-
день вражає безліччю пам’ятників, присвячених історич-
ним подіям, тут багато різних архітектурних див, а серед 
міст світу займає друге місце за якістю життя.  У Відні 
базуються такі міжнародні організації, як ОБСЄ, МАГАТЕ 
і ОПЕК. Це також одне з міст - резиденцій ООН. Студен-
ти здійснили візит до Віденського міжнародного центру 
або просто «Місто ООН» (Vienna International Centre, VIC; 
UNO-City) – комплекс будівель, де розташовано багато 
організацій ООН.

Відень є третьою резиденцією ООН у світі, після 
Нью-Йорка та Женеви.  За час екскурсії наші студенти 
ознайомились з історією створення ООН, головною ме-
тою якої є мир, права людини і сталий розвиток. Наоста-
нок екскурсовод привітала студентів національним ав-
стрійським побажанням: здоров’я, благополуччя, часу та 
удачі. Після екскурсії залишився вільний  час для прогу-
лянки Віднем – батьківщиною видатної кави, оперної му-
зики та вишуканої архітектури. Наша група  продовжила 
прогулююватись вуличками, які розташовані поблизу 
собору Св. Стефана, адже саме тут сконцентровані го-
ловні визначні місця цього міста.  Відень по праву мож-
на назвати  однією з найкрасивіших і цікавих столиць 
світу.  Це дивовижне  місто, де відчувається  атмосфера  

минулого, яку не можна передати словами, а потрібно 
відчути. Відень неповторний і прекрасний…

Польща. Студенти прощаються з величною Австрі-
єю і вирушають до Польщі, де їх чекає королівське мі-
сто Краків: одне з найстаріших польських міст з тисячо-
літньою історією, багатою культурною і архітектурною 
спадщиною. 

За свою багатовікову історію Краків встиг з невелико-
го містечка вирости в потужний культурний та економіч-
ний центр Польщі. Краків з гідністю виконував функції 
столиці і резиденції королів. Це надзвичайне місто, що 
лежить над Віслою – найбільшою з польських рік. 

Тут розташувався знаменитий Вавель, резиденція, де 
відбувалися церемонії коронації польських монархів. 
Наші студенти залюбки пройшли так званою «королів-
ською дорогою».

Кракову присвоєно звання Європейського міста куль-
тури, центр Кракова внесено до Списку світової спадщи-
ни ЮНЕСКО і він є містом, яке дуже люблять самі поляки 
й закордонні туристи. 

Оглядовий тур містом Краків виявився дуже цікавим і 
пізнавальним. Місто сповнене легендами і мальовничи-
ми пейзажами.

Наближалась до завершення подорож  Європою. Далі 
привітно нас зустрів  рідний Львів.

Ця подорож була надзвичайно цікавою, і ми горді, що 
нам випав такий шанс бути учасником цього туру. Ми 
ознайомилися з культурою європейських держав,  роль 
України в Європейському союзі, її економічні та політич-
ні зв’язки з іншими країнами.

Голубицька Марія 
юр.ф-т 2 курс
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ВІДБУЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Повернувшись до Києва, студенти Коледжу підготу-

вали презентацію Євротуру, в якій відобразили свої 
знання і враження  про перебування у  країнах Європи. 

Директор Коледжу, д.ю.н.,доцент Тамара Олексіївна 
Губанова привітала учасників проекту «ІNTERNATIONAL 
INSTITUTIONS STUDY VISIT –2019» із успішним закінчен-
ням навчального візиту до країн Європи та з повернен-
ням до України. 

Кожна група мала право вибрати одну із країн і презен-
тувати її.

По закінченню презентації кожна команда студентів, 
учасників проекту підготувала запитання суперникам. 
Відповіді відбувались у 3 турах. Членами жюрі обрано 
2 групи, які презентувала найкращі роботи і правильні 
відповіді. За успішно підготовлену презентацію проекту 
«ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT –2019»  учасни-
кам вручили сертифікати та пам’ятні подарунки. Найкращі 
2 групи, які зайняли 1місце отримали  запрошення  до боу-
лінг-клубу «Космополіт». Групи, які зайняли 2-3 місце отри-
мали заохочувальний приз – похід до кінотеатру.

Вітаємо всіх учасників проекту і бажаємо подальших 
успіхів! 
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19 травня 2019 року відбулася зустріч керівництва 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка в особі доктора економічних наук, професо-
ра, проректора з науково-педагогічної роботи Олексан-
дра Дмитровича Рожка, кандидата юридичних наук, до-
цента, начальника відділу реалізації стратегії розвитку 
Олега Олександровича  Губанова, а також доктора юри-
дичних наук, доцента, директора Фінансово-правового 
коледжу Тамари Олексіївни Губанової  з представника-
ми Видавництва Китайського народного університету 
(CRUP), найбільшого університетського видавництва 
в Китаї. Зі сторони китайської делегації Видавництво 
представляли директор Йоланда Лю та головний ре-
дактор Лю Чжи. Центр українсько-європейського нау-
кового співробітництва в рамках співпраці з Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка та 
Фінансово-правовим коледжем виступив головним 
організатором зустрічі.

В межах зустрічі, під час плідного обговорення різних 
сфер наукової та видавничої діяльності обох країн, сто-
рони дійшли ряду домовленостей. Було вирішено роз-
почати роботу над підготовкою перекладів китайською 
мовою та виданням видатних наукових праць і підручни-
ків Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка у Видавництві Китайського народного універ-
ситету (CRUP). Переклад та видання книг буде здійсню-
ватися за рахунок китайського видавництва. Окрім цьо-
го, планується також переклад китайських книжок та 
підручників українською мовою та видання їх в Україні.  
Не менш важливою є домовленість щодо обміну студен-
тів та аспірантів в рамках міжнародних програм Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевчен-
ка. До того ж, під час зустрічі представники українського 
університету дійшли висновку щодо необхідності запо-
зичення китайського досвіду розробки стратегічного 
плану розвитку університету, що також стало окремою 
ланкою домовленостей в межах майбутньої співпраці. 
Останнє, але не менш важливе, про що йшлося в рамках 
зустрічі, було присвячене започаткуванню обміну до-
свідом у науковому забезпеченні діяльності стартапів 
при університетах-партнерах. Проведена зустріч стала 
початком плідного співробітництва з Видавництвом Ки-
тайського народного університету (CRUP).

Економічний факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка провів цікаву зу-
стріч з випускниками Фінансово-правового коледжу.

Для випускників Коледжу в Україно-норвезькому 
навчально-науковому центрі  економічного факульте-
ту Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка 20 березня відбулась презентація нових 
освітніх магістерських програм цього року:

- англомовна програма «Фінанси публічного сектору» /  
«Public sector finance»   
- спільно з Норд університетом (м. Будо, Норвегія);
- «Корпоративні фінанси»;
- «Менеджмент державних фінансів». 
Захід відбувся за сприяння керівництва економічного 

факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, декана, д.е.н., проф. Ігнатюк Анжели 
Іванівни, завідувача кафедри фінансів, керівника ос-
вітньої магістерської програми «Public Sector Finance», 
д.е.н., проф. Лютого Ігоря Олексійовича, керівника ос-
вітньої магістерської програми «Корпоративні фінанси», 
к.е.н., доц. Любкіної Олени Вікторівни, керівника освіт-
ньої магістерської програми «Менеджмент державних 
фінансів», к.е.н., проф. Боринця Святослава Яковича, 
викладача кафедри фінансів к.е.н., доц. Делас Віталіни 
Анатоліївни, та директора Фінансово-правового коле-
джу д.ю.н., доц. Губанової Тамари Олексіївни. 

Магістерська програма «Public Sector Finance» в рам-
ках ГРАНТУ СРЕА-2015/10005 «Норвезько-українське 
співробітництво в освіті у сфері державної економіки: 
Облік, Бюджетування і фінанси» створено англомовну 
магістерську програму подвійного дипломування «Фі-
нанси публічного сектору / Public Sector Finance» на 
основі повного фінансування урядом Норвегії. Магіс-
терська програма «Корпоративні фінанси» є першою в 
Україні, що отримала офіційне визнання від CFA Institute 
(глобальна асоціація професійних інвесторів), покриває 
розділи навчальної програми CFA Program Candidate 
Body of Knowledge (CBOK) та відповідає світовим вимо-
гам підготовки фахівців з фінансів. Магістерська освітня 
програма «Менеджмент державних фінансів», яка поєд-
нала в собі якісну теоретичну і практичну підготовку. 
Навчання здійснюється за програмою, що узгоджено з 
навчальними планами провідних європейських універ-
ситетів. У сукупності це забезпечує високу мобільність 
та конкурентоспроможність випускників на ринку праці. 
Викладання дисципліни забезпечують штатні викладачі 
кафедри фінансів, запрошені практики та представники 
органів державної влади України.

UKRAINE-NORWAYЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ВИДАВНИЦТВА 
КИТАЙСЬКОГО НАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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Студенти  Фінансово-правового коледжу  є не тіль-
ки творчими та креативними особистостями, але й  
вченими-початківцями. Вітаємо з першими кроками 
наших молодих науковців!

На базі Інституту післядипломної освіти Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 15 
березня 2019 р.  Фінансово-правовим коледжем прове-
дено науково-практичну студентську конференцію на 
тему: «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ: 
СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

У конференції брали участь студенти 1-4 курсів юри-
дичного та економічного факультетів Коледжу.

На урочистому відкритті були присутні: директор Фі-
нансово-правового коледжу д.ю.н, доц., заслужений 
юрист України Губанова Т.О., заступник директора з на-
укової роботи к.ю.н. Савенкова В.Г., завідувач кафедри 
правознавства, к.ю.н. Черненко О.А. та завідувач кафе-
дри фінансів і кредиту, к.е.н. Мельник В.В.

Тамара Олексіївна  привітала  всіх учасників конфе-
ренції та побажала всім творчого та конструктивного 
діалогу.

В ході секційних засідань бажаючих  виступити з до-
повідями, послухати своїх колег, подискутувати з при-
воду гострих питань та соціальних проблем сьогодення 
виявилось багато. Більшість доповідей студентів були 
підготовлені у форматі презентацій.

Конференція була цікавою, змістовною, а всі учасни-
ки мали можливість висловити свою думку щодо су-
часних найактуальніших питань економіки та права.

Наприкінці конференції до всіх присутніх звернулася 
директор Коледжу Тамара Олексіївна Губанова: «Підво-
дячи підсумки, є очевидним, що до участі у конферен-
ції  залучаються студенти, яким не байдужа наукова 
діяльність, які прагнуть виявляти свої творчі здібності 
на практиці, які можуть і хочуть публічно висвітлювати 
свої наукові здобутки, активно працювати в колективі. 
З кожним роком розширюємо такі можливості, щоб 
такі заходи займали своє особливе місце в житті сту-
дентів, для усіх тих, хто бажає займатися науково-до-
слідницькою діяльністю».

Всі учасники конференції отримали Сертифікати та 
творче натхнення для подальших наукових досліджень.

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

СЕРТИФІКАТ 
 

 Агапов Микита Юрійович 

 

взяв(ла) участь у науково-практичній студентській конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ:

СУЧАСНІСТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

м. Київ, 15 березня 2019 року

Директор 

Фінансово-правового коледжу 
Т.О. Губанова

МОЛОДІ НАУКОВЦІ



11 СтудентІнформ 
www.fpk.in.ua                                                                         № 1 (36), 2019 р.                                                                   ЮНІ НАУКОВЦІ 

Серед учасників конференції студенти Фінансово-правового 
коледжу - 2 курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа та 
страхування», ОКР «молодший спеціаліст»:
Олексюк Христина Миколаївна,Олексюк Софія Миколаївна, 
Гонцовський Кирило Сергійович, Банар Ростислав, 
Брусов Денис Максимович; 4 курс, спеціальність «Фінанси 
і кредит», ОС «бакалавр»: Колихан Анастасія Олександрівна, 
Логвин Наталія Вячеславівна.

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
 Економічний факультет

XVII Міжнародна науково-
практична конференція

«Шевченківська весна 2019: Економіка»
 27 березня 2019 року 

ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відбулась Міжнародна  науково-прак-
тична конференція «Сучасний стан та 
перспективи розвитку економіки, облі-
ку, менеджменту, фінансів та права»  у 
м. Полтава  26 січня 2019 року.
Фінансово-правовий коледж пред-
ставляв студент 4-курсу економіч-
ного факультету 
Холошня В. В.,  тема: «Управління 
інформаційними ресурсами підпри-
ємства». Науковий керівник к.т.н,доц.

Калінько І.В. 

Вручення збірників конференції 
“Соборність України: правовий вимір”
У Київському національному університеті імені Тараса Шев-
ченка  студентам Фінансово-правового коледжу  відбулось 
урочисте вручення збірників матеріалів міжнародної науко-
во-практичної конференції “Соборність України: правовий ви-
мір”, присвяченої 100- річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 
1919 р. Висловлюємо щиру подяку кафедрі історії права та 
держави  юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка 
за  надану можливість участі у конференції.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«Національні та світові фінансово-економічні системи 
в умовах сучасних викликів» (23 січня 2019 рік)

Студентки 2 курсу, спеціальності Фінанси, банківська 
справа та страхування, «молодші спеціалісти Олексюк 
Софія Миколаївна (тема роботи: Проблеми та перспек-
тиви розвитку медичного страхування в Україні)  та 
Павліченко Аліна Єгорівна (тема роботи: «  Особливості 
державних закупівель через електронні платформи»- 
учасниці  конференції, яка відбулася в Національному 
університеті «Києво-Могилянська академія».

Для студентів Коледжу за підтримки ELSA Kyiv прове-
дено пізнавальну екскурсію до Верховного суду України. 
Студенти Коледжу мали можливість відвідати найвищий 
судовий орган у системі судів загальної юрисдикції Укра-
їни, який забезпечує єдність судової практики у порядку 
та спосіб, визначені процесуальним законом.

ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВІЗИТ ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ
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ТРЕНІНГОВИЙ КУРС SOFT SKILLS FOR LAWYERS

ЗУСТРІЧ З ОЛЕКСАНДРОМ КУЗИКОМ

19 травня 2019 року в приміщенні Фінансово-право-
вого коледжу відбувся тренінговий курс Soft Skills for 
Lawyers, що проводився за підтримки ELSA Kyiv.

Цей захід став чудовою можливістю для майбутніх 
правників з усієї України дізнатися більше про навички, 
необхідні для професії юриста (тайм-менеджмент, ве-
дення переговорів, юридичне письмо, нетворкінг тощо). 

На учасників чекали лекції від крутих спікерів, які обі-
знані у сфері soft skills, а також тренінги, де була чудова 
можливість відпрацювати набуті знання на практиці.

Ваче Давтян - бізнес-тренер, успішний підприємець, 
який створив три компанії. Займається бізнесом з 1991 
року. У 1995 році створив компанію «Промкабель-Елек-
трика», а в 2003 — мережу магазинів «Пан Електро». 
У 2009 році передав керівництво бізнесами топ-мене-
джерам та почав займатися новим проектом — «Школа 
розвитку лідерів LeaderWay». У своїх компаніях, перш 
за все, виконує роль «хранитель щастя». Тема лекції: 
«Нетворкінг - сила зв`язків».

Олег Трибой – правознавець та економіст, керівник 
департаменту з 50 юристів. Спеціалізацізується на 
міжнародних комерційних та інвестиційних транзакці-
ях, комерційній нерухомості, державній власності. Брав 
участь у медійно-відомих проектах, як-то найбільша 

на ринку АЗС України M&A транзакція «УТН –Схід» – 
«ТНК ВР», пасажирські автотранспортні перевезення 
в МА «Бориспіль». Працював юридичним радником у 
багатосторонніх міжнародних транзакціях. З метою 
персонального розвитку та боротьби з професійним 
«юридичним» стресом вивчає та використовує мето-
ди сучасної психології в продуктивних переговорах та 
розвитку стресостійкості. Пройшов підготовку в Укра-
їнському Центрі Медіації при KMBS у напрямках «Сі-
мейна медіація» та «Бізнес медіація». Зареєстрований 
як бізнес – медіатор у реєстрі Київської Торгово–Про-
мислової палати. З темою виступу: «Навички ведення 
переговорів: технології успіху». 

Валентин Кім – психолог, консультант, бізнес-тренер, 
психолог-експерт «Говорить Україна» та психолог-екс-
перт телеканалу СТБ. Має більше 20 років досвіду пси-
хологічної практики, а 9 з них - досвід у сфері HR та 
управління бізнес-процесами. Тема виступу: «Емоційне 
вигорання: you can fight it». 

Євген Пронін – керуючий партнер адвокатського 
бюро Pronin & Partners; Лауреат премії «Кращий моло-
дий юрист року в Україні» у 2015 році;  Президент «Клу-
бу майбутніх адвокатів» ААУ; Член Національної Асоці-
ації адвокатів України; Тренер-викладач у Національній 
поліції України.

24 квітня 2019 року у Фінансово-правовому коледжі відбулась зустріч з виконавчим директором  Electrolux  
в Україні, Грузії, Вірменії та Азербайджані Олександром Кузиком.

Під час традиційного спілкування з провідними спеціалістами у своїй галузі, запрошений гість презентував  на-
шим студентам основні маркетингові стратегії розвитку та аналізу роботи міжнародних компаній.

Поділився власним досвідом успішного бізнесмена.
Висловлюємо подяку за пізнавальну лекцію та жваву дискусію зі студентами.
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ВІЗИТ СТУДЕНТІВ ДО КОМПАНІЇ «HAVAS»

TAX LAW MOOT COURT COMPETITION

ПРЕЗЕНТАЦІЯ STEP-СТАЖУВАННЯ

ЗУСТРІЧ З БОГДАНОМ БОНДАРЕНКОМ

Студенти економічного факультету Коледжу відвіда-
ли офіс компанії «Havas» у Києві - однієї з найбільших 
компаній маркетингових комунікацій світу. Тут працює 
понад 20000 співробітників. Директори відповідних на-
прямів ознайомили студентів з особливостями роботи 
на ринку України. Зустріч дозволила студентам оціни-
ти масштаби бізнесу в Україні та зрозуміти, наскільки 
теоретичні знання необхідні, щоб досягти практичних 
економічних успіхів у відповідній діяльності.

16-17 березня Фінансово-правовий коледж виступив 
академічним партнером під час проведення Tax Law 
Moot Court Competition. 

#ELSAKyiv #ФПК #НТС #MootCourt

Богдан Бондаренко закінчив наш Фінансово-право-
вий ліцей, а згодом юридичний факультет Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
де у 2010-2013 рр. очолював університетську Музич-
ну студію Студентського парламенту.  

17 травня 2019 р. відбулась  зустріч з Богданом Бон-
даренком - провідним спеціалістом відділу реалізації 
стратегії розвитку Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка, кандидатом юридичних 
наук.

Наш гість поділився своїм досвідом і надбаннями у 
досягненні поставленої мети, розповів, про омріяну 
професію юриста та свій шлях в науку, що був невід’єм-
ним від музики, яка є основою його душевного стану, та 
акцентував на участі в Студентському парламенті.

По завершенні заходу гість побажав студентам на-
полегливо і багато працювати, щоб бути успішними в 
житті. Це спілкування було особливо корисно для Сту-
дентського парламенту коледжу. Дякуємо, Богдане 
Дмитровичу, за теплу зустріч та настанови!

В рамках співробітництва Фінансово-правового ко-
леджу та ELSA Kyiv «Європейської Асоціації Студентів 
Права» відбулась презентація Програми обміну міжна-
родними студентськими стажуваннями STEP (Student 
Trainee Exchange Programme). Даний захід здійснено за 
підтримки Наукового Товариства Студентів.

Віце-президент з Програми обміну міжнародними 
студентськими стажуваннями Кітура Вадим та  Гене-
ральний секретар ELSA Kyiv Петронюк Крістіна презен-
тували студентам можливості, які надає міжнародне 
стажування у найкращих інституціях Європейського 
Союзу та юридичних фірмах світу.
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ЕКСКУРСІЯ ДО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ О.ФОМІНА 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО «FUTURE GENERATION ART PRIZE 2019»

Серед міського шуму і суєти зберігся зелений острі-
вець у серці  Києва - Ботанічний сад імені академіка 
О.Фоміна Київського університету — одного із найста-
ріших ботанічних садів України. Цього року йому ви-
повниться 180 років.

Студенти 1 курсу ОКР молодші спеціалісти  відвідали 
одне з улюблених місць відпочинку – Ботанічний сад 
імені академіка О.Фоміна. Його називають «зелене сер-
це» центральної частини  Києва, який є прикрасою і ви-
значною пам’яткою міста, унікальною екологічною те-
риторією, котра в будь-який час року щедро обдаровує 
відвідувачів своїми казковими красотами. А в ці перші 
теплі  весняні дні особливо  вражають розквітлі магно-
лії. Потрапивши на територію саду, студенти відразу 
поринули у рослинний світ, якими буяє ботанічний сад.

Студенти побували в оранжереї з екзотичними рос-
линами. Зусиллями кількох поколінь ботаніків зібрано 
унікальну колекцію рослин різного географічного по-
ходження, яка налічує близько 9000 видів, різновидів, 
форм та сортів і є однієї з найчисельніших в Україні.

Дуже приємно гуляти цим садом і дихати свіжим по-
вітрям, насолоджуючись ароматом магнолій, не виїжд-
жаючи за межі нашого мегаполісу.

 Студенти Коледжу дуже вдячні адміністрації Ботанічно-
го саду за можливість не тільки побачити, а й доторкнутись, 
насолодитись красою і унікальністю природних щедрот.

Студенти  Коледжу вперше відвідали Pinchuk Art 
Centre та ознайомилися з сучасним мистецтвом на ви-
ставці Future generation art prize 2019.

Для студентів це була дійсно цікава екскурсія про 
культуру сучасного мистецтва різних країн на прикладі 
робіт сучасних художників.

В експозиції представлені роботи, що розкривають 
теми «археології майбутнього», де минуле і сьогодення 
розглядаються крізь призму завтрашнього дня. Звер-
таючись до нових технологій, художники піднімають пи-
тання про можливість інтерпретації знань у сучасному 
світі, досліджуючи особистість та її екзистенційні стани.

Студенти мали можливість побачити роботи видат-
них творців сучасного мистецтва, а саме номінантів 
Future Generation Art Prize 2019 Емілії Шкарнуліте (Лит-
ва), Габріель Ґолаят (ПАР), Базель Аббас і Руанн Абу-Ра-

ме (Палестина), Ю Аракі (Японія), Алії Фарід (Кувейт), 
Гали Поррас-Кім (Колумбія), Якоба Стеенсена (Данія) та 
інших відомих художників.

Виставка 21 номінанта на здобуття Премії Future Generation Art Prize представила  нові та 
недавно створені роботи митців із 17 країн світу. 
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СПАРТАКІАДА З ФУТБОЛУ
Студентська спартакіада – чудова нагода позмагатися, прояви-

ти себе, добре провести час та насолодитися як активною участю, 
так і жаданою перемогою!

13.05.2019р. на відкритому стадіоні «Локомотив» відбулася спар-
такіада з футболу серед студентів-першокурсників Коледжу: бака-
лаврами юридичного факультету  та  збірною командою молодших 
спеціалістів.

Вболівальники на трибунах активно підтримували «своїх».
У запеклій та  безкомпромісній боротьбі переможцями змагань з 

рахунком 4:1  стала команда футболістів(ОР бакалаври 1 го курсу): 
Ходос Богдан (капітан), Грицак Богдан, Головко Даніїл, Гаврилюк Ярос-

лав, Мамедов Алі.
Друге місце посіла збірна команда футболістів (ОКР молодші спе-

ціалісти 1-го курсу): Хоменко Сергій (капітан), Брязкало Нікіта, Віннік 
Нікіта, Черняк Арсентій, Тишнюк Владислав.

По закінченню змагань відбувся дружній поєдинок  з футболу між 
командою-переможницею цього року з чемпіонами збірної команди 
минулих років: Коб’яков Ярослав (капітан),Зварич Данило, Залевський 
Олексій, Соболевський Гліб, Перебитюк Андрій, Чіхрак Ігор.

У товариському матчі перемогла дружба!
Щиро вітаємо команди, які зайняли перше та друге місце  у спар-

такіаді, а також усіх учасників і вболівальників та бажаємо творчих 
успіхів і подальших спортивних перемог!
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НА ВІРНОМУ ШЛЯХУ ДО УСПІХУ
Кожна людина прагне досягти певних висот у своє-

му житті. Адже це грає не малу роль для її самореа-
лізації в суспільстві. Тому кожен з самого дитинства 
намагається зрозуміти в чому її покликання, адже від 
цього залежить майбутнє.

Обравши Фінансово- павовий коледж я зрозуміла, що 
обрала чудове місце для навчання. Адже студент має 
багато можливостей, бо тут відбувається розвиток кож-
ної особистості в економічній чи юридичній сферах.. Го-
ловне правило - не бути лінивим.

Для студентів, які мають бажання розкрити свій науко-
вий і творчий потенціал завжди допомагає Наукове Това-
риство Студентів. В Коледжі для професійного зростання 
студентів  відбуваються зустрічі з цікавими людьми, про-
фесіоналами із різних сфер юридичної діяльності. 

Нещодавно до нас завітала ELSA - міжнародна, неза-
лежна, не політична та неприбуткова організація сту-
дентів права ( European Law Students’ Association), яка 
об’єднує студентів-правників і молодих юристів Украї-
ни. Нам презентували Програму обміну міжнародними 
студентськими стажуваннями (Student Trainee Exchange 
Programme - STEP), розповіли про  можливості  стажу-
вання за кордоном, адже це допомагає  у підвищенні 
рівня знань і кваліфікації. Тут відбуваються різні заходи 
юридичного спрямування: муткорт, конференції, круглі 
столи тощо, а це дає змогу студенту реалізувати свої 
здібності на практиці  та разом удосконалювати їх. 

Бути успішним студентом - необхідно лише бажання, на-
полегливість, працювати над собою і тільки тоді ми зможе-
мо відчути  результат, який нам обов’язково сподобається.

Студентський Парламент бере активну участь в ор-
ганізації та проведенні різних заходів, які  надихають 
на  успішність як у  навчальній і  науковій роботі, так і  
спортивній та творчій активності студентів. Тут кожен 
має шанс проявити і розвивати свої таланти. А найваж-
ливіше, що для цього необхідно,  дуже велике бажання і 
відсутність ліні, яка постійно нам заважає.

Щоб стати успішною людиною в нашому непростому 
світі потрібно виконати кілька обов’язкових пунктів: на-
магатися отримати гарну освіту і залишатися людиною, 
і тоді все обов’язково буде добре. 

Царегородцева Софія
2 курс, юридичний факультет

КАРАТЕ - ЦЕ ВИБІР
СТАТИ КРАЩИМ.

Як не дивно, але розум-
ні, сильні, а головне, здо-
рові студенти більш впев-
нені в своєму успішному 
майбутньому. Карате - це 
більше ніж спорт. Нині 
карате є одним із найпо-
пулярніших видів спорту, 
оскільки вчить шанувати дорослих та однолітків, по-
важати оточення. 

Студент 1 курсу економічного факультету Коледжу Олек-
сандр ВОЛОШИН займається карате зі шкільних років. 

Не дивлячись на свій юний вік, він є бронзовим при-
зером Чемпіонату світу, 3-разовим призером Чемпіо-
нату України, переможцем кубка України та Minsk Open 
в Білорусі,  Warszawa Otwarty в Польщі, кандидатом у 
майстри спорту та членом молодіжної збірної України 
з карате.

Тож так тримати, Олександре! 

Англійська мова стає все більш необхідна як для само-
розвитку, так і для досягнення успіху у багатьох сферах.

Студенти Коледжу мають можливість безкоштовно 
відвідувати заняття  English Speaking Club: Спілкування 
виключно англійською мовою.

24 травня 2019 року учасники клубу розмовної англій-
ської English speaking club Коледжу відзначили завер-
шення навчального року смачною піцою! Як завжди, у 
дружній та веселій компанії, студенти практикували свої 
розмовні навички, граючи у рухливі інтелектуальні ігри, 
що допомогло процесу спілкування англійською бути ще 
більш захоплюючим та цікавим.

Сподіваємося, що надалі у наших студентів бажання 
вивчати та практикувати англійську буде лише посилю-
ватися. До зустрічі у новому навчальному році!

ENGLISH SPEAKING CLUB
РОЗМОВНИЙ КЛУБ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
У ФІНАНСОВО-ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖІ
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СЛОВО ВИПУСКНИЦЯМ

Буквально минулої весни я ще була ученицею 9 кла-
су, аж не віриться, що зараз я вже студентка. Тоді я 
ще навіть не думала, що буду навчатися в Коледжі, я бо-
ялася самостійного життя. Але потім подумала, а чому 
б не спробувати і розпочала шукати коледжі і знайшла! 
Ось зараз я студентка Фінансово-правового коледжу 
спеціальності фінанси,банківська справа та страхуван-
ня. Я  щаслива, що навчаюсь у цьому навчальному за-
кладі і зовсім не шкодую, що обрала саме його. Тут при-
ємна атмосфера, найкращий студентський колектив, 
справедливі та доброзичливі викладачі, які готові до-
помогти в будь-який момент. Про свій Коледж я  можу 
говорити із задоволенням. Тут красива територія, де 
студенти проводять вільний час, почуваєшся у всьому 
цьому ніби вдома.

Окрім навчання у Коледжі дуже активне студентське 
життя. Студенти беруть участь у різних культурних захо-
дах, конференціях і конкурсах. Ось недавно з‘явився роз-
мовний клуб з англійської мови English Speaking Club, де 

студенти можуть проявити свої 
знання, умілі навички і таланти. 

Студентські роки — це най-
кращий період у життя кожної 
людини. Адже це перший крок у 
доросле життя, тут ти без бать-
ків і вирішуєш вже все сам. 

Навчання в Коледжі — це той 
час, протягом якого ти повинен 
здолати всі перепони і негараз-
ди на шляху до дорослого жит-
тя, це час пригод і самостійних рішень. Головне не си-
діти на місці, а йти активно до знань. У кожної людини 
свої незабутні спогади про студентське життя. Загалом, 
мене найбільше тішить, що наш Коледж — це не лише 
навчання, але й велика дружня родина, де всі раді один 
одному та із задоволенням чекають на поповнення в 
нашій коледжанській сім‘ї, а це  означає – з’явиться ще 
більше друзів.

Наташа Тарчинець
1 курс, економічний факультет

Навчання У Фінансово-правовому коледжі – най-
кращі роки нашої юності. Вступаючи до Коледжу, 
ми  не зовсім чітко усвідомлювали що таке право, 
юриспруденція, банківська справа. А коли почали 
опановувати  правові та економічні дисципліни, спіл-
куючись у Коледжі під час  занять з  викладачами, 
зустрічі з практикуючими юрисконсультами, адво-
катами, банківськими фахівцями тоді  вже зрозумі-
ли, що не помилились у виборі своєї професії. Перед 
нами відкрились двері цікавого освітнього закладу, 
з’явились нові можливості, нові мрії, переосмислили 
плани на майбутнє. Спілкування з новим колекти-
вом, друзями внесли певний відбиток на формування 
себе як особистості.

 Ми подружились з тими, з ким  йшли по життю всі 
студентські роки.  Пріоритети кожен розставляє собі 
сам, кому важливіше академічна сторона медалі, а 
кому «життєворозважальна». Навчання у Коледжі, це 
новий етап життя, нова сходинка, яку успішно кожен 
студент, який обрав цей вуз, має пройти з гідністю. 

Промайнуло студентське життя, а спогади залишать-
ся на довгі роки... У стінах рідного Коледжу ми отрима-
ли не тільки знання, я знайшли друзів, з якими поділяли 
свої погляди на світ, а викладачі стали для нас взірцем. 
Тут викладають досить кваліфіковані та доброзичливі 
викладачі, на підтримку і пораду яких можна завжди 
розраховувати. З приємністю згадуємо першу складе-
ну сесію, конференції, екскурсії, проходження практики,  
студентську газету «СтудентІнформ», дописувачами 
якої  були.

Для нас Фінансово-правовий коледж  став стилем 
життя, і за 4 роки навчання ми  жодного разу не пошко-
дували про свій вибір саме цього навчального закладу. 
Насамперед – хороша атмосфера. Коледж це дружня 
родина студентів, викладачів і всього колективу. 

Студентські роки, проведені в Коледжі по праву вва-
жаємо самими кращими.  І правда, це був чудовий пе-
ріод нашого життя!  

Дякуємо рідному Коледжу за незабутні роки й безцін-
ний досвід і по-доброму заздримо першокурсникам, які 
тільки-тільки починають відкривати для себе обрії сту-
дентського життя.

Більшість наших випускників мають  бажання про-
довжити навчання у Київському національному уні-
верситеті імені Тараса Шевченка. Хочемо відверто 
сказати, - головне мати мету і бажання вчитись. Це дві 
основні складові необхідні для здійснення мрій і досяг-
нення успіху. 

Перегортаємо одну із сторінок юних літ… Ніщо не в 
силах зупинити час…

Ми переходимо до самостійного  і дорослого життя.
Всім випускникам бажаємо використовувати всі свої 

можливості, щоб домогтися успіху в своїй професійній 
діяльності. Удачі вам!

Випускниці: Пономарчук Катя – юридичний факультет 
Пономарчук Наташа – економічний факультет

ЖИТТЯ КОЛЕДЖУ ОЧИМА ПЕРШОКУРСНИЦІ
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
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МУСІЄНКО Марія – 2 курс юр.ф-т
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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
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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.

ВИПУСКНИКАМ
Таня Грішина

студентка 1 курсу ек. ф-ту

Уже ви зовсiм як дорослi, 
І в голові захмарних планів тьма. 

Бажає коледж не здаватись на дорозi
А йти й перемагати до кiнця.

Летіть, та покажіть усе чому вас тут навчили,
Не осоромте коледж свій. 

Випускники, ми віримо, що зміните країну. 
(Тож вперед, ти просто так не стій!) 
І перетворите її ви на державу мрій!

У душах має жевріть ваша мрія, 
А в головах холодний розсуд грать. 
Тоді, ми знаємо, що збудеться надія

З гордістю наш гімн вам проспівать. 


