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К О Л О Н К А
Р Е Д А К Т О РА

В
ітаємо всіх!
Літні каніку-
ли швидко
збігли і сту-

денти Ко леджу
з нови ми сила-
ми приступили
до на вчання.

Пари, пари і
з н о в у  п а р и …
Цим не обмежу-
ються будні сту-
дентів. Для до-
питливих, актив-

них і креативних продовжує
працювати студентська газета
«СтудентІнформ».

Доля газети схожа на люд-
ську — є час народження і роз-
квіту, забуття і відродження, а
ми щиро бажаємо працювати
і наповнювати газету цікавими
матеріалами, продовжуючи
традиції випускників минулих
років.

Отже,у зв’язку із закінчен-
ням навчання у Коледжі, голов-
ний редактор і його заступник
передали естафету новообра-
ним, а саме Брюшковській Яні
(редактор) і Серебрянській
Людмилі (заступник редакто-
ра). Члени редколегії також по-
повнилися новими студентами.

Бажаємо всім, хто працює і
працюватиме над газетою, міц-
ного здоров’я, творчих злетів,
нових цікавих публікацій. Хай
постійно розширюється коло
авторів, а читачі з нетерпінням
чекають випуску наступних но-
мерів.

Редколегія газети «Студент -
Інформ» має багато задумів.
Ми працюватимемо для вас і
будемо дуже раді, якщо ви бу-
дете допомагати нам, то спіль-
но зможемо реалізувати все
задумане.

Найщіриші вітання з насту-
паючим Новим Роком і різдвя-
ними святами! Бажаємо успіш-
но студентам скласти сесію!

Яна БРЮШКОВСЬКА
та�Людмила 
СЕРЕБРЯНСЬКА
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Шановні колеги та викладачі!

Щиро вітаємо 
з Днем народження!

у червні: 
САЛЕНКО Ірину Володимирівну, 

ПАВЛЕНКО Людмилу Анатоліївну,
СТЕПАНЧУК Інну Михайлівну,
МАЙДАНИК Наталію Іванівну,

ГАВРЮНІНУ Тамару Володимирівну

у липні: 
МЕЛЬНИКA Ярослава Ярославовича,

МАРИНЕНКО Тетяну Миколаївну

у серпні: 
БАЛЛУ Оксану Володимирівну,

ОНИЩУК Ірину Володимирівну,
РИБАК Олену Анатоліївну

у вересні: 
ПАРИМСЬКУ Марію Михайлівну,
ГРІНЧЕНКО Оксану Миколаївну,
АДРУСІВА Валерія Григоровича,
ГРИЦЕНКА Івана Сергійовича,
МИГАЛЯ Сергія Михайловича,
ОВЧИННІКОВУ Гізелу Фоківну,
МУЛЯНОВУ Тетяну Миколаївну

у жовтні: 
ВОРОНОВУ Лідію Костянтинівну,

МУСІЄНКО Валерію Юріївну

у листопаді: 
КАРАБАНОВА Михайла Михайловича,

ЧЕБЕРЯКО Оксану Вікторівну,
ГАВЛОВСЬКОГО Андрія Валерійовича

у грудні: 
МАЄВСЬКУ Наталію Віталіївну,
КУЛЬМІНСЬКУ Ірину Сергіївну.

Щастя вам, радості, доброго здоров’я 
і благополуччя!
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Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ� курс,� юр.� ф-т

14
жовтня 2013 року в нашому Ко -
лед жі відбулося свято, на яке ми
чекаємо з нетерпінням кожного
року. Саме цього осіннього дня на-

шому Коледжу виповнилось 19 років. Нам дуже пощас-
тило, адже ця подія відзначалася в один день з такими
важливими святами для нашої країни, як Покрова
Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. До
святкування Дня Коледжу студенти готувались зазда -
легідь. 

В цей день студенти були одягнені в національні ук-
раїнські костюми, що символізували єдиний народний дух
нашої законної незалежної держави.

Коледж ми прикрасили святковими кульками та квіта-
ми. Кожна група випустила святкову стінгазету з вітан-
нями до викладачів і студентів. В нашому закладі пану-
вала справжня святкова атмосфера доброти, радості та
щастя! Увагу всіх привернули фотоекспозиції «Наші ви-
пускники» і «Традиції коледжу». Адже історію свого на-
вчального закладу потрібно пам’ятати, а традиції шану-
вати і примножувати.  На честь 19-річчя нашого Коледжу,
студенти влаштували справді святковий концерт, до яко-
го сумлінно готувалися протягом тижня. Студенти щиро
від усього серця привітали директора коледжу, к. ю. н.
Губа нову Тамару Олексіївну, професорсько-викладацький
та весь колектив Коледжу за їх щоденну невтомну пра-
цю та виконання важливої справи виховання молоді і під-
готовки висококвалі фіко ва них спеціалістів, від яких за-
лежить майбутнє країни.

Найталановитіші студенти потішили всіх присутніх на
святі піснями, а також чудовою грою на гітарі. Поважаючи
народні українські традиції, крім святкового концерту, сту-
денти приготували для всіх глядачів, учасників концер-
ту, викладачів, запашний великий каравай та святковий
торт. 

Присутніх вразили осінні композиції: гарбуза з кали-
ною, гарними квітами і фруктами — дарами осені. 

Хочеться особливо відзначити студентів, які активно
брали участь у підготовці до свята: Семененко Вікторія
(2 курс) — власноруч вишитий український рушник,
Колотуша Володимир (1курс) — за каравай і виконання
пісні «Червона рута», Єльчик Ганна (4 курс) — за кра-
сиво оформлений торт, Сопільняк Богдан (3 курс) підго-
тував осінню композицію і випустив стінгазету, Жигун
Олег (2 курс) вдало підготував осінні дари природи і був
активним в музичних виступах програми, Рвач Ілона
(1 курс) та Ломакіна Олександра (2 курс) — кожна з них
підготували святкові газети від свого курсу. 

Для нас це дуже довгоочікувана та радісна подія. Ми
від щирого серця вдячні цьому дійсно прекрасному на-
вчальному закладу, котрий виховує справжніх фахівців,
дякуємо людям, котрі тут працюють заради збагачення
студентів скарбами знань.  Наш святковий День Коледжу
пройшов дуже швидко, але ця прекрасна мить залишить-
ся в пам’яті кожного студента на все життя!

Хочемо ще раз звернутися з побажаннями до всіх ви-
кладачів Коледжу, щоб кожен прожитий день приніс Вам
лише хвилини радості, щастя, душевного спокою та рів-
новаги, взаєморозуміння та впевненості у май бут ньому.
Студенти, в свою чергу, обіцяють шанобливо ставитися
до вашої професії та цінувати ті важливі знання, які ви
нам даєте!

Зі святом! З Днем Коледжу! �

Рідному Коледжу – 19 років!!! 
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СВЯТО
ВИПУСКНИКІВ

П
ісля напружених дер-
жавних іспитів, захисту
дипломних робіт для
випускників прийшло

довгоочікуване свято — вручен -
ня дип ло мів.

У Фінансово-правовому колед-
жі відбулося урочисте вручення
дипломів випускникам денної та
заочної форми навчання за ОКР
бакалавр та молодший спеціа-
ліст. 

Свято проходило 25 червня
2013 року у Київському міському
Будинку вчителя.

Вручення дипломів — це саме
той яскравий та урочистий акорд,
якого всі студенти так чекають
протягом довгих років навчання.
Надовго запам’ятаються теплі
сло ва викладачів, почесних гос-
тей, батьків…

Приємно, що багато студентів
закінчили навчання з червоними
дипломами. Крім цього вони от-
римали грамоти за високі досяг-
нення у навчанні, про участь у
нау ково-практичних конференці-
ях, а та кож буклети, в яких яскра-
во відображено їх студентське
життя. 

Батькам кращих студентів-ви-
пускників були вручені подяки. 

З вітальними словами виступа-
ли присутні гості, викладачі. З ве-
ликим хвилюванням і побажання-
ми своє напутнє слово вислови-
ли батьки випускників. Вони по-
бажали не забувати студентські
роки, завжди пам’ятати про свою
альма-матер. Адже саме тут ми-
нули роки юнацтва та почалося
доросле життя.

Випускники також висловили
слова подяки викладачам та ад-
міністрації, а також привітали сво-
їх батьків, адже саме вони більш
за всіх хвилювалися цього дня. 

Все відбулося по-святковому
урочисто і запам’ятається всім
на довгі роки життя.

Щиро вітаємо своїх випускни-
ків із закінченням Коледжу, бажає -
мо міцного здоров’я, активності та
успіху на життєвому шляху! 

Пройшло напружене літо для
тих випускників, які активно готу-
валися до продовження навчання
в Університеті.

Щиро вітаємо всіх, бажаємо
міцного здоров’я, активності та ус-
піху на життєвому шляху!

Не забувайте рідний Коледж і
пам’ятайте, що тут завжди раді
вас бачити. �
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ВИПУСКНИКИ 
КОЛЕДЖУ–2013,
ЯКІ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
О К Р  « М а г і с т р »

1. Бисько Яна Владиславівна (денна, контракт) 
2. Бурлай Оксана Борисівна (заочна, бюджет)
3. Василенко Владислав Васильович (денна, контракт)
4. Дудукін Антон Олегович (денна, контракт)
5. Єсипчук Кирило Сергійович (денна, контракт)
6. Забара Богдан Іванович (денна, контракт)
7. Карпенко Святослав Олегович (заочна, контракт)
8. Неменший Іван Андрійович (денна, бюджет)
9. Полуда Микола Миколайович (денна, контракт)

10. Романенко Юрій Богданович (денна, контракт)
11. Ткаченко Алла Олексіївна (денна, бюджет)
12. Тріфонова Аглая Валеріївна (денна, контракт)
13. Черкесова Олена Олександрівна (денна, контракт)
14. Чижевський Олександр Вікторович (денна, бюджет)
15. Шипілов Євген Юрійович (заочна, контракт)
16. Якубович Ігор Ігорович (денна, контракт)

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
О К Р  « С п е ц і а л і с т »

1. Батченко Дар’я Сергіївна (заочна, контракт) 
2. Бойко Олександра Олександрівна (заочна, контракт)
3. Ісматходжаєва Ольга Алішерівна (денна, контракт)
4. Кадиров Артем Махмутович (денна, бюджет)
5. Кіпкіна Анна Вікторівна (денна, контракт)
6. Крижовий Денис Васильович (денна, бюджет)
7. Москалик Ігор Зіновійович (денна, контракт)
8. Мосунов Юрій Андрійович (заочна, контракт)
9. Семенюк Анастасія Петрівна (заочна, бюджет)

10. Тепляков Олександр Олександрович (денна, бюджет)
11. Хоменко Аліна В’ячеславівна (заочна, контракт)
12. Шенкман Станіслав Львович (денна, контракт)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
О К Р  « М а г і с т р »

1. Авраменко Альона Валеріївна (денна, контракт)
2. Бабічева Еліна В’ячеславівна (заочна, контракт)
3. Барабаш Олександр Олегович (денна, контракт)
4. Грицаєнко Анастасія Василівна (заочна, контракт)
5. Демиденко Владислав Ігорович (заочна, контракт)
6. Дєдушева Євгенія Олександрівна (заочна, контракт)
7. Жук Олексій Олександрович (заочна, контракт)
8. Жукович Олександр Іванович (денна, контракт)
9. Колесник Євгеній Олександрович (денна, контракт)

10. Кривенко Анастасія Едуардівна (денна, контракт)
11. Кріцька Ганна Сергіївна (заочна, контракт)
12. Лагута Петро Володимирович (денна, контракт)
13. Лазор Надія Григорівна (денна, контракт)
14. Мороз Катерина Олександрівна (заочна, контракт)
15. Петрик Анна Олександрівна (денна, контракт)
16. Полозенко Артем Валерійович (заочна, контракт)
17. Резніченко Ярослав Анатолійович (заочна, контракт)
18. Рибак Микола Сергійович (денна, бюджет)
19. Слива Катерина Олександрівна (денна, контракт)
20. Соколова Дарія Михайлівна (заочна, контракт)
21. Тамоян Тимур Сашайович (денна, контракт)
22. Тихончук Ганна Дмитрівна (заочна, контракт)
23. Черевач Ростислава Анатоліївна (заочна, контракт)
24. Швець Лілія Олегівна (денна, контракт)

Навчання — це важка неперервна праця, яка вимагає міцної волі, самодисцип -
ліни, наполегливості, вміння переборювати труднощі. Ми переконані, що на-
вчаючись у ФПК, ви розвили у собі ці якості та успішно подолали шлях до
бакалаврського, а тепер і до магістерського диплому і станете справжніми
професіоналами в обраній вами професії. Бажаємо успіхів і творчої наснаги!
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ДЕНЬ ЗНАНЬ.
ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ

Фінансово-правовий коледж відсвяткував Дня знань та
Посвяту першокурсників у студенти. Вже традиційно у
Київському міському Будинку вчителя відбулося вручен-

ня студентських квитків першокурсникам. На радісній та уро-
чистій події були присутні: адміністрація і професорсько-викла-
дацький колектив, першокурсники та їх батьки, поважні гості з
юридичного та економічного факультетів Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка. 

Зі святковими та щирими привітаннями до першокурсників
звернулися декан юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка,
д. ю. н., професор Гриценко Іван Сергійович, завідувач кафед-
рою цивільного права, д. ю. н., професор Майданик Роман Анд -
рійович, к. ю. н., професор кафедри теорії права Котюк Воло -
димир Олександрович та інші. 

Теплі слова вітання прозвучали і від представників економіч-
ного факультету Університету к. е. н., доцента кафедри управ-
ління фінансовими ризиками Приказюк Наталії Валентинівни,
к. е. н., доцента Рака Романа Володимировича. 

На адресу першокурсників звучало багато гарних слів та щи-
рих порад. До цього свята з хвилюванням готувались найдо-
рожчі люди наших першокурсників – їхні батьки. Ми бачили в
їх очах радість і сподівання, гордість, адже так хочеться, щоб
діти виправдали покладені батьківські надії. 

Випускників, від імені батьків привітали Кошіль Валентин
Васильович, суддя Вищого адміністративного суду України,
Процин Юрій Григорович, начальник Департаменту інформацій-
ного забезпечення Міністерства юстиції України та інші. 

Урочистості з нагоди Дня знань та Посвяти першокурсників
у студенти були прикрашені концертною програмою, яку підго-
тували студенти старших курсів Коледжу.

На завершення хочеться побажати першокурсникам гарно-
го та відповідального ставлення до навчання, активного студент-
ського життя, пам’ятати, що студентські роки самі кращі в жит-
ті, намагайтеся прожити їх поєднуючи приємне з корисним.

Професорсько-викладацький колектив нашого Коледжу буде
максимально сприяти тому, щоб наші студенти стали високо -
кваліфікованими фахівцями. 

Цінуйте дружбу щирих і чесних людей, не підводьте своїх то-
варишів, однокурсників. Шануйте викладачів, будьте достойні
своїх батьків. 

Від усієї душі зичимо міцного здоров’я, щастя, добра, до-
статку, миру, щедрої долі, подальших перемог в усіх справах
і починаннях. �



СтудентІнформ
№ 3 (21), вересень ñ грудень, 2013 р.www.fpk.in.uaІНТЕРВ’Ю 7

Професійні свята День працівників освіти і День юриста у
Фінансово-правовому коледжі відзначали по-особливому

врочисто. Студенти вітали викладачів зі святами і підготували
оригінальні композиції з квітів та плакати з привітаннями.

Студенти висловлювали сердечну вдячність за невтомну пра-
цю, за талант і покликання сіяти мудрість і знання. Побажали
відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних
творчих сил, натхнення, щастя й довгої людської пам’яті. А та-
кож — щоб щедрою на сходи була освітянська нива, а в усіх
починаннях супутниками щоб були успіх і удача. 

Активну участь взяли студенти різних курсів, факультетів і
груп, вони підійшли до цього заходу творчо і з відповідальніс-
тю. Особливо хочеться відзначити:
економічний факультет — Легеньку Анну (I курс, м. с.), Шевчен -
ко Марію та Зубанову Юлію (I курс, бакалаври), Тимошенко
Олександру, Новодєрьожкіну Дар’ю, Пупченко Владиславу
(II курс), Битюк Анастасію та Мілованову Катерину (III курс),
Котвицьку Тетяну та Гефтар Марію (IV курс);
юридичний факультет — Семенову Аліну, Колотушу Володими -
ра, Процан Богдана (I курс), Семененко Вікторію, Жигуна Олега,
Са муся Артема, Ратушного Артурв (II курс), Чучуй Юлію, Мороз
Ольгу (III курс), Єльчик Ганну і Гевко Вероніку (IV курс). 

Дякуємо всім учасникам і бажаємо щасливих вражень та по-
зитивних емоцій. �

НА ЧЕСТЬ ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
ТА ДНЯ ЮРИСТА

Уславне 70-річчя нашого викладача, докто-
ра історичних наук, професора Михайла
Михай ло вича КАРА БА НОВА колектив та

студентство щи ро привітали ювіляра, побажали
йому міцного здоров’я, добробуту, благополуччя,
творчих успіхів у викладацькій діяльності! 

Тож нам захотілося поспілкуватися особисто
з ювіляром і почути відповіді на питання, які тор-
каються деяких сторін його життя.
— Які Ваші спогади про дитинство та юність?
—  Народився я 3 листопада 1943 року на тільки
що звільне ній від фашистів Смоленщині, в роди-
ні селян. Оскільки сільрада почала працювати в
січні 1944 року, то мати вирішила зробити мене
на рік молодшим і записала день мого народжен-
ня 15 січня 1944 року.

Голодні та холодні повоєнні роки, тяжка пра-
ця пораненого на фронті батька і матері, їхнє на-
магання поставити на ноги чотирьох дітей й досі
найбільш яскраві спогади дитинства. Активна
участь у боротьбі родини за виживання прище-
пила мені працелюбність, віру у власні сили і мож-
ливості, сувору відповідальність. Не можна забу-
ти розповідей фронтовиків про війну, дитячі ігри
у війну, пошук і підрив залишеної німцями вибу-
хової зброї. Юність була дуже насичена. До закін-
чення середньої школи і профтехучилища я на-
вчився грати на гармошці та баяні, почав займа-
тися спортом, володів верховою їздою, полюван-
ням, катанням на ковзанах та лижах.
— Яке було Ваше студентське життя?
— Студентське життя після 3-річної строкової
служби було справжнім раєм і залишило найяс-
кравіші спогади у житті в цілому. Справ, крім від-
мінного навчання, було дуже багато, а часу обмаль.

Великою школою життя стала щорічна участь
у роботі студентських будівельних загонів,а також
робота комісаром зональних будівельних загонів
у Тюменській (Російська Федерація) та Кустанай -
ській (Казахстан) областях (1973—1974 роки).

Особливо запам’ятались такі заходи, як свят-
кування Дня студента, присвяченого прийому
першокурсників до студентської сім’ї, культурно-
масові вечори з танцями в клубі гуртожитку, вис-
тупи гуртків художньої самодіяльності.
— Як Ви вирішили стати науковцем?
— Ідея стати науковцем виникла наприкінці II кур-

су, після здачі іспиту з історії КПРС. Викла дач, вже
покійний професор, запропонував мені прийняти
участь у Республіканському та Все союз ному кон-
курсах студентських наукових праць. Я погодив-
ся, підготував під його керівництвом роботу, яка
зайняла на Республіканському конкурсі друге міс-
це. На III курсі я від університету брав участь у
роботі першого Республі кан  ського з’їзду відмін-
ників навчання (взимку 1969 року).

Потім — публікація на V курсі двох наукових
статей, отримання диплому з відзнакою, здача кан-
дидатських іспитів, аспірантура Київ ського дер-
жавного університету ім. Т. Г. Шев ченка, захист
кандидатської і докторської дисертацій.

З жовтня 1974 року до березня 1995 року
пройшов шлях від аспіранта до професора.
— Чи можливо порівнювати студентів минулих ро-
ків з сьогоднішніми?
— Порівнювати студентів минулих років з сьогод-
нішніми дуже складно. Сучасна комп’ютеризація
підмінила шпаргалками з Інтернету, переважно са-
мостійне в минулому вивчення студентами підруч-
ників, інших джерел під контролем викладачів. Це
негативно впливає на якість навчання, лишає сту-
дентів головного — здатності аналізувати прочи-
тане і бути конкурентоспроможними спеціалістами.
— Чим Ви любите займатися у вільний час?
— У вільний час читаю пресу, художню та науко-
ву літературу. З’явилась можли вість здійс нювати
туристичні поїздки в інші країни.
— Які Ваші плани на майбутнє?
— Треба радіти кожному прожитому дню! Я гор-
джуся за прожиті роки. Після закінчення викла-
дацької роботи спробую використати свої здібнос-
ті в діяльності громадських організацій.
— Ваш «рецепт» успіху?
— Незалежно від обставин я завжди був оптиміс-
том і досягав своєї мети завдяки глибокому ана-
лізу ситуації та потужній працездатності.Протягом
всього усвідомленого життя я невтомно втілював
в життя девіз «Упе ред і з піснею до кінця».
— Отже, дякуємо Вам за відверту співрозмову і
бажаємо міцного здоров’я та довголіття, а Ваш
науковий і життєвий досвід ще довго слугував
для виховання майбутніх поколінь.

Спілкувалися�Яна БРЮШКОВСЬКА
та�Роман СКІБІЦЬКИЙ.

СПОГАДИ 
ЮВІЛЯРА
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Олег ЖИГУН, ІІ� курс,�юр.�ф-т

Унас дуже хороша група. Нас об’єд-
нує вже аж цілий рік навчання. За

цей рік чого ми тільки не пережили:
спільні лекції, семінари, екзамени, ці-

каві екскурсії та просто проведення часу разом.
Запам’яталася наша екскурсія до історичного музею
КНУ імені Тараса Шевченка — це була перша спіль-
на поїздка. За рік було ще багато екскурсій…

Вся група навчається добре і з легкістю закінчи-
ли перший курс. З відмінними оцінками склали літ-
ню сесію Ратушний Артур, Самусь Артем, Будкова
Віолета, Євтухов Володимир, Нікіфорова Карина,
Строянівський Володимир, Супрун Максим. Багато
студентів нашої групи навчаються заочно за спеці-
альністю «Фінанси і кредит» і досягли хороших ре-
зультатів. Плануємо в новому навчальному році при-
ймати активну участь у науково-практичних конфе-
ренціях, на екскурсіях знайомитися з Києвом та ін-
шими містами України. Нажаль деякі студенти
перейшли навчатися в КНУ імені Тараса Шевченка,
ми скучаємо за ними, але маємо бойовий настрій і
прикладаємо всі зусилля для відмінного навчання.
Маємо намір успішно закінчити Коледж, одержати ба-
калавра і вступити до магістратури КНУ імені Тараса
Шевченка. Щиро бажаю всім успіхів! �

Володимир КОЛОТУША,
І� курс,�юр.�ф-т

Хочеться поділитися враженнями
про свою групу, а це студенти
І курсу спеціальності «Правознав -

ство». У нас 20 хлопців та 8 дівчат. Разом ми лише
з 1 вересня 2013 року, але вже відчуваємо себе як
одна велика родина. 

Більшість — це кияни, але є студенти, які приїха-
ли з різних куточків України. Тому вони вже пізнали
смак студентського життя не тільки у навчанні, але
й проживаючи в гуртожитках.

У нашому Коледжі, крім навчання відбувається і
багато свят. Найпершим, яке ми відчули на собі —
це Посвята у першокурсники, від якого залишилися
приємні спогади. Ми прий мали участь у підготовці
до привітань з нагоди Дня працівників освіти і Дня
юриста, відбуваються «відкриті уроки« та інше.

Хочеться розповісти про святкування Дня Коледжу,
а цей день якраз співпадає зі святами Покрови та
Українського козацтва. Коледж святкував своє 19-річ-
чя з дня заснування. Наша група приймала участь
у привітанні всіх з цим святом, де ми вручили свят-
ковий коровай. 

Тепла осіння погода сприяла чудовій організації
свята. Багато позитивних вражень від проведеного
дійства назавжди залишиться у пам’яті кожного сту-
дента. Приємні емоції нікого не полишали протягом
всього святкового дня. 

6 листопада відзначалася 70-річчя Дня визволен-
ня Києва від німецьких окупантів. 

В цей день більшість з нас відзначила у сімейно-
му колі. У деяких однокурсників є ще дідусі, тож вони
слухали спогади очевидців, а інші — відвідали му-
зей Великої Вітчизняної Війни та поклалити квіти в
знак пошани героям. 

Ми повинні пам’ятати історію своєї держави, її ге-
роїв. Як сказав відомий філософ Гете: «Людина, яка
не знає свого минулого, не варта майбутнього».

Студентське життя... Таке цікаве, захоплююче, ве-
селе і несподіване. Немов цілюще джерельце напов-

нює серце життєдайною силою, радістю і щастям. Ще
зовсім недавно було воно таким далеким і незнайо-
мим... але було це тоді... а сьогодні нестримна річ-
ка життя несе нас до першої сесії, підсумовуючи наші
перші знання в Коледжі. І кожен день, кожна хвилин-
ка нашого студентського життя особлива, загадко-
ва, наповнена незабутніми враженнями і подіями. Але
студентське життя — це не лише час, проведений в
аудиторії, конспекти лекцій, де можна знайти бага-
то цінної інформації, окрім тієї, яку так старанно праг-
нув донести до наших голівок викладач, ну і, звичай-
но, ж недоспані ночі, коли приходить найвірніша под -
ружка кожного студента — Сесія. Хіба ж можна уяви -
ти студентське життя без свят і веселощів?! Не важко
здогадатися, що у студентів є своє найулюбленіше
свято — Міжнародний день студента. Кожного року,
прекрасної осінньої пори 17 листопада, з гордо під-
нятими головами і якимсь особливим вогником в очах
поспішають студенти до своєї Альма-матер. І хай уже
вибачають нам наші дорогі наставники, але в цей
день ой як не хочеться нам сидіти в аудиторіях і на-
магатися хоча б щось занотувати у свої конспекти.
Цей день ми хочемо провести по-особливому, зібрав-
шись всі разом веселою, дружньою, гамірливою
компанією, згадуючи прекрасні хвилини, які ми про-
жили разом і яких ще буде так багато...

Ось уже відбулася атестація по першому модулю.
Без жодної проблеми її пройшли Маргарита Бабаєва,
Павло Боднар, Володимир Колотуша, Вадим Пля чен -
ко, Ілона Рвач, Анастасія Синякова та Павло Тка -
ченко. 

Сподіваюсь що так буде й надалі. 
Нам подобається наш Коледж, атмосфера в ньо-

му, викладачі, які дають нам знання і з розумінням
ставляться до нас. А пізнавати нове і відповідально
ставитися до навчання — це вже залежить від нас.
Мабуть найулюбленіший предмет — теорія права, він
не тільки є одним з найважливіших, але й дуже ціка -
вий. Його викладає Котюк Володимир Олександ ро -
вич, професор Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка. 

Бажаю всім студентам та викладачам процвітан-
ня, успіхів у всьому. �

МИ ВЖЕ ДРУГОКУРСНИКИ!
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Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ� курс,�юр.�ф-т

М
и — студенти ІІІ курсу спеціальності
«Правознав ство» і наша група наймен-
ша з усіх груп в Коледжі. Ми всі різні,
але нас поєднує одна мета — стати гар-

ним юристом. За час навчання в Ко леджі ми дізналися дуже
багато нового і цікавого для нас. 

Нещодавно ми проходили практику в Солом’янській район-
ній державній адміністрації, у відділі з питань внутрішньої політи -
ки та зв’язків з громадськістю. На практиці ми ознайомились
зі структурною діяльністю Солом’янської РДА м. Києва, як орга -
ну виконавчої влади, з функціями та завданнями відділу в яко-
му ми проходили практику, фотографували на вулицях рекла-
ми, які не дотримувалися Закону України «Про засади держав-
ної мовної політики». А також, нам пощастило взяти участь
в апаратній нараді з першим заступником голови, заступника-
ми голови, керівником апарату Солом’янської районної держав-
ної адміністрації, її керівниками та працівниками структурних
підрозділів адміністрації, керівниками територіальних підрозді-
лів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
яка відбулася 9 липня 2013 року.

Методист нашої групи, Ірина Сергіївна, часто влаштовує нам
різні екскурсії, щоб ми змогли відпочивати від занять і загли-
битися у вивчення історії нашого міста. У нас були екскурсії в
таких місцях, як Києво-Печерська Лавра, Будинок з химерами,
НСК Олімпійський, музеї Чорнобиля і КНУ ім. Т. Шевченка, На -
ціональний університет фізичного виховання і спорту України
та багато інших. Нещодавно відбулася екскурсія до Мис тець-
кого Арсеналу. Нам пощастило побачити надзвичайну вистав-
ку «Велике і Величне». На цій виставці було представлено най-
кращі роботи майстрів зібраних з усіх музеїв України. Ми були
у захваті від екскурсії і сподіваємося, що нас чекає ще багато
чого цікавого і пізнавального.

На цьому курсі хлопці з нашої групи вступили на військову
кафедру до Військового інституту Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Для них це нове, але їм дуже
подобається. Для того щоб вступити до Військового інституту
їм треба було подолати безліч труднощів, насамперед добре
скласти вступні іспити. Їм все вдалося і, ми, дівчата дуже гор-
димося тим, що навчаємося разом з такими мужніми захис -
никами.

Предмети на третьому курсі дуже складні, але ми намагає-
мося добре навчатися, адже всі навчальні дисципліни, які ми
вивчаємо в Коледжі, необхідні для майбутньої професії.

Дні навчання минають дуже швидко. Незабаром вже і зимо-
ва сесія. Ми завжди переживаємо перед здачею екзаменів та
заліків. Літню сесію ми склали дуже добре. Хочу відзначити сту-
дентів, які склали сесію на «відмінно»: Скібіцький Роман, Чучуй
Юлія та автор цієї статті. Але, я впевнена, що у нас все вийде
і ми складемо зимову сесію успішно та без проблем.

Улюблене заняття студентів — це відпочинок. Звичайно, і ми
не відрізняємося від усіх студентів. Вихідні для нас — це наче
свято, яке ми чекаємо з нетерпінням кожного тижня. Ми часто
зустрічаємося на вихідних всією групою. Разом знайомимося з
цікавими, історичними місцями нашого міста, адже більшість
наших одногрупників приїхали навчатися в Київ з інших міст
України.

Ми ніколи не забуваємо про дні народження, тому завжди
імениннику даруємо подарунки, прикрашаємо аудиторію різно-
кольоровими кульками та розділяємо радість разом з іменин-
ником.

Наша група — це одна команда, яка завжди допоможе одне
одному,підтримає та дасть пораду. За три роки навчання
в Коледжі, ми стали одне одному не лише одногрупниками, а й
справжніми друзями. �

Людмила СЕРЕБРЯНСЬКА, ІІ� курс,� ек.� ф-т

С
тудентські роки — це незабутній період.
З ним пов’язані перші серйозні уроки
життя, перші глибокі пізнання таїнств об-
раної професії і перше справжнє кохан-

ня. Молодість, талант і наполегливість гарантують кожному прек-
расне майбутнє.

Студентство — особлива каста. Студенти з різних країн ма-
ють спільне один з одним, незважаючи на мовні бар’єри. Особ -
ливо першокурсники мають знати і пам’ятати історію виникнен-
ня цього свята…

Перший Міжнародний день студентів встановлений 17 лис-
топада 1946 року на Всесвітньому конгресі студентів, що від-
бувся в Празі, в пам’ять чеських студентів-патріотів. В Україні
17 листопада стали відзначати як День студента з 1999 року.
Традиції святкування Дня студента в Україні ще не склалися.
Для когось із 2,4 мільйона винуватців торжества, День студен-
та — черговий, нічим не знаменний день, або просто привід
повеселитися, а для когось — день символічного об’єднання,
підвищення ролі студентства в громадському та політичному жит-
ті країни. В Україні святкують два Дні студента — співпадаю-
чий з Міжнародним (17 листопада) і Тетянин день, день вели-
комучениці Татіани, святої покровительки всіх студентів (25 січ-
ня). Це дуже зручно, адже один День студента святкується на-
передодні сесії, а інший — по закінченню. Святкування Дня
студента проводиться за сприяння Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту, за підтримки Кабінету Міністрів
України та Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради
України і включає ряд просвітницьких, громадських та культур-
но-мистецьких заходів для молоді та за її участю. 

Насправді, День студента — драйвове свято для всіх студен-
тів країни і загалом світу. В цей день можна об’єднатися всією
групою і весело провести час, аби трохи відпочити від навчан-
ня. На честь такого свята студентські групи проводять концер-
ти або театральні постановки, влаштовують справжнє свято собі
та оточуючим. Це гарна нагода набратися сил до сесії, можли-
во поїхати на екскурсію з групою в інше місто або просто зіб-
ратися разом і повеселитися. Тож ми вітаємо всіх студентів зі
святом і бажаємо вам гарно і культурно відпочити, набратися
сил на цілий рік та успішно скласти сесію! 

Веселих навчальних буднів, незабутніх спогадів про студент-
ське життя та позитиву!!! 

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА

Що сьогодні побажати
Нашому студенту?
Якщо буде менше спати —
Стане президентом,
І міністром, і солістом,
Навіть модним вокалістом.
Підкорить вершини слави
І почує крики «браво».
А поки, давай, вставай,
Джинси швидко одягай,

І на лекції поспішай! 

Професорам, доцентам теж,
Викладачам своїм, 
Подай їм Боже,у цей День  
Терпіння, сили та любові!

Вибачте наші гріхи, прокази, адже
пройшли ви теж ті щаблі, то хто, як
не ви, нас краще зрозуміє! �

Ж И Т Т Я  
НАШОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ
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ДИСКУСІЯ «ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Ігор СЕМЕНЯКА, І� курс,� юр.� ф-т

23жовтня 2013 року у нас було про-
ведено семінар з української мо -
ви (за професійним спрямуван-

ням). Наш викладач, Маєвська Н. В.,
зробила його не зовсім звичайним. Це був семінар-
дискусія. Ми були розділені на дві частини, дві гру-
пи, що підтримували свою ідею, що вони обрали. Але
це був не простий поділ на тих, хто «за» чи «про-
ти». Питання було спірним, ми могли повністю висло -
вити свою думку, щодо ідеї. Часто думка розходи-
лася, були висловлені всі «за» та «проти». 

На дискусію було виставлено декілька основних
питань:
1. Чи існує в Україні проблема міграції?
2. Що є причиною виїзду населення до інших країн?
3. Права та свободи емігрантів та мігрантів.

На дискусії були присутні викладачі Коледжу.
Спо чатку всі трішки хвилювалися, а потім всі влили-
ся в розмову та повністю розкривали й висловлюва-
ли свої думки.

Це був цікавий експеримент, адже такий вид діяль -
ності дає широкий спектр для тем, що мають вели-
ка значення для людей та країні в цілому. Плюси та-
кого семінару одразу показуються на очі, адже мож-
на висловлювати свою думку, вислухати других
учас ників, отримати та надати нову інформацію, на-
вести цікаву статистикуі. Показано в числах злочин-
ність серед мігрантів, кількість їх прибуття та виїзду
з країни, прямий наслідок цього та інше. Прямих мі-
нусів в такому виді семінару я не бачу, але є вели-
ка проблема в часі, адже теми обширні, багато лю-
дей, і не всі встигають висловити свою думку.

Безперечно, семінар-дискусія значно цікавіша зви-
чайного семінару. На таких семінарах можна навчи-
тися більше, адже ти не просто слухаєш інформа-
цію, ти маєш право її повністю обговорювати із спі-
вучасниками, можна виділити щось для себе, роз-
ширити світогляд. Такий семінар був відкриттям для
нас, чимось новим, незвичайним, для стандартної уч-
бової діяльності. Всім сподобалось працювати на та-
кому семінарі, і, безперечно, ми чекаємо нового та-
кого семінару, на ще більш цікаву тему. �

На юридичному факультеті
Ужгородського національного університету

11—12 жовтня 2013 року
в і д б у л а с я

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ

ТА ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ»
Мета конференції: здійснення комплексного наукового розгля-
ду сучасного стану юридичних наук в Україні та світі з залучен-

ням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних
держав, які досліджують актуальні проблеми правової системи сучасних держав.

В рамках конференції відбулась робота наступних секцій:
01. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
02. Конституційне право; муніципальне право.
03. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
04. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
05. Трудове право; право соціального забезпечення.
06. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
08. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
09. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-роз-
09. шукова діяльність.
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
11. Міжнародне право.
12. Філософія права. 

Серед багатьох учасників цієї конференції були і представники Фінансово-пра-
вового коледжу.

У секції «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне при-
ватне право» варто відзначити студентів IV курсу юридичного факультету Коледжу:
� БАШКІР Валерія Юріївна. «Про питання про коло суб’єктів судового прецеден-
ту за ЦПК України»;
� ЗУБИК Наталія Віталіївна. «До питання про можливість застосування цивіль-
ної процесуальної норми за аналогією»;
� РИБАЛЬЧЕНКО Юлія Сергіївна. «До потреби регулювання контрольних право-
відносин консорціумів в умовах міжнародних інтеграційних процесів». 

Серед учасників був також завідувач кафедри правових дисциплін юридично-
го факультету МЕЛЬНИК Ярослав Ярославович, «До питання про виявлення не-
безпечних тенденцій прецедентної практики у системі цивільного судочинства». 

Після закінчення конференції підготовлено і надруковано збірник, в якому пред-
ставлено стислий виклад доповідей і повідомлень. Бажаємо учасникам науково-
практичної конференції плідної праці, натхнення та нових досягнень у науці! �

ЛІТНЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ,
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Юлія ЧУЧУЙ, ІІІ� курс,�юр.�ф-т

За навчальним планом, починаючи з ІІ курсу студен-
ти-правознавці проходять двотижневу практику в лип-

ні. Наш курс був направлений для проходження практи-
ки до Солом’ян ської районної державної адміністрації, яка

знаходиться за адресою: Київ, пр. По віт рофлотський, 41.
Саме в цьому районі знаходиться наш Коледж. Тому я хочу поділи-

тись своїми враженнями зі всьома студента-
ми Коледжу.

Період проходження практики з 1 по 12
лип ня 2013 року. Отже, 1.07.2013 року, ми
при бу ли до Солом’янської районної держав-
ної адміністрації, де нам призначили керів -
ника від бази практики, Лавріненко Оксану
Бо рисівну.

Під час практики ми ознайомились з по-
ложеннями про:
1) Регламент райдержадміністрації;

2) апарат райдержадміністрації, його основними функціями і завдан-
нями;
3) відділ по роботі зі зверненнями громадян та Законом України «Про
звернення громадян»;
4) юридичний відділ райдержадміністрації. Порядок реєстрації розпо-
ряджень в органах юстиції;
5) відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю.

Брали участь в апаратній нараді у голови Солом’янської районної дер-
жавної адміністрації. Ми дізнались багато нового і цікавого.

Сучасний Солом’янський район — один з 10 міських районів Києва,
розташований на південному заході столиці. Комплекси сучасних буді-
вель і пам’ятки архітектури, зелені парки й прозорі ставки, сріблясті
рейки залізниці та злітні смуги аеропортів — все це у сукупності ство-
рює притаманний йому виразний вигляд. Нагадаємо, які саме місце-
вості формують Солом ‘янський район. Ближче до центральних квар-
талів — історичні поселення Солом’янка, Залізнична колонія, Шулявка.
До них прилучаються колишні селища та хутори: Караваєві Дачі,
Грушки, Відрадний, Чоколівка, Батиєва Гора, Кучмин Яр, Олександрівська
Слобідка, Совки, Жуляни. За радянської доби на нинішньому терені
району було створено селище Монтажник, збудовані житлові масиви
Першотравневий, Відрадний, Залізничний, а у пострадянські роки —
так зване «Турецьке містечко». 

Характерною рисою Солом’янського району є найбільші транспор-
тні об’єкти столиці України — залізничні станції «Київ-Пасажирський»
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ДОБРИМ СПРАВАМ
ЗАВЖДИ Є МІСЦЕ

Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ� курс,�юр.�ф-т

14
червня за рекомендаціями ВООЗ
(Всесвітня організація охорони здоро -
в’я) відзначається в Україні як Всесвіт -
ній день донора крові. Тради цій но в цей

день проводять урочисті нагородження донорам, що набули ста-
тусу «Почесних донорів України», проводять благодій ні акції та
виступи з лекціями медичних працівників перед учнів ською мо-
лоддю, студентам.

Мільйони людей зобов’язані своїм життям тим, кого вони ніко -
ли не бачили — донорам.

Доброта, щирість, відданість… На жаль, ми дуже рідко гово-
римо про такі прекрасні людські чесноти. Сучасний світ у своє-
му прагненні до матеріалізму, відкидає на задній план мораль-
ні засади, звертаючи увагу на більш зовнішні прояви особис-
тості. Ми, в прагненні до самовдосконалення, забуваємо про
важливий аспект нашого життя — наш внутрішній світ, та його
розвиток. Створити нашу душу ми можемо самі, немов чарів-
ники змінювати її образ та цілісність. Доводити свою справжню
красу, вчинками, що є не просто прекрасними, а життєво важ-
ливими.

Я впевнена, що кожна людина знайома зі словом «донорство»
і розуміє його суть. Згідно із Законом України «Про донор ство
крові та її компонентів» особа, яка двічі здала кров набуває ста-
тусу донора. На жаль, нині на теренах нашої держави гостро
відчувається відсутність потрібної кількості донорів від яких може
залежати не тільки здоров’я, а й життя тисячі людей. 

Вирішуючи стати донором, людина робить відповідальний ви-
бір. Ще вчора він відповідав тільки за стан свого здоров’я, а
сьо годні — вже і за самопочуття інших людей. Відтепер у його
життя з’явився особливий, невідомий раніше сенс — дарувати
здоров’я тим, хто потрапив в біду. Донор несе надію і здоров’я
десяткам людей. 

Cтавши донором ти не просто віддаєш в фізичному плані
частинку себе, ти ділишся з кимось життям, ти даруєш і ще
один день чи місяць чи навіть роки. Для тебе це кілька годин
свого власного часу, а для когось це шанс!

До речі в цьому плані спрацьовує і закон життя «Роби доб -
ро і отримаєш його вдвічі більше», адже лікарі довели, що періо -
дичне донорство допомагає організму вивести зайву кров, що
тисне на судини, та поповнити його молодою та чистою кров’ю.

Наш одногрупник, студент ІІІ курсу спеціальності «Право знав -
ство» Кисіль Нікіта добровільно пожертвував власну кров за-
для життя іншої людини. Ми дуже пишаємося тим, що навчає-
мось поряд з людиною до якої можна віднести все вище ска-
зане. Його вчинок викликає у нас відчуття гордості та радості
за врятовані життя, адже він добровільно здає власну кров, не
одержуючи за це будь якої вина-
городи. Хоча за українським за -
коно давством, донор може про -
сити гроші за свої послуги. Але
більшість людей приходять в лі-
карню за покликом душі й сер-
ця і безоплатно надають свої по-
слуги. До таких безкорисливих
людей можна віднести Кисіля Ні -
кіту. Нас охоплюють приємні від-
чуття того, що ми навчаємось ра-
зом з такою доброю, щирою та
сміливою людиною. 

А якщо Ви здорові, але ще не
є донором, не зволікайте ні се-
кунди і зробіть все, щоб усунути
це прикре непорозуміння. Даруй -
те здоров’я та будьте здорові! �

і «Київ-Товарний», аеропорт «Київ» (Жуляни). Район має багатогалу-
зевий потужний промисловий комплекс, який складається з 65 про-
мислових підприємств, їхня частка в обсязі промислової продукції міс-
та складає 7,2%. На території району зосереджена велика частина на-
укового потенціалу міста — 54 науково-дослідні та проектні інститути,
6 вищих навчальних закладів.

Торгівельне обслуговування населення здійснюють 795 підприємств
торгівлі та громадського харчування. Різноманітні види послуг насе-
ленню надає 485 підприємств побутового обслуговування.

Провідне місце в розвитку охорони здоров’я району та міста в ці-
лому посідають всесвітньовідомі науково-дослідні медичні заклади: Інс -
титут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, Український НДУ
кардіології ім. М. Д. Стражеска, Київський НДУ епідеміології та інфекцій -
них хвороб ім. Л. В. Громашевського, Інститут серцево-судинної хірур -
гії АМН України, Центр мікрохірургії ока, Інститут клінічної та експери-
ментальної хірургії АМН України.

У районі багато культурних, освітянських та спортивних закладів..
Ось такий наш район. Це вражає.
Важливо зазначити, що одним з найбільш цікавих моментів студент-

ського життя є проходження практики. Студент довгий час в теорії ви-
вчає те, чим він буде займатися чималий період свого життя, а мож-
ливо і все життя, тому надається можливість спробувати себе. Кожен
студент має зрозуміти, що професія, яку він обрав, є для нього ціка-
вою і важливою. �

ДЕНЬ ПЕРШОКУРСНИКА
Павло ТКАЧЕНКО, І� курс,�юр.�ф-т

28жовтня у нашому Коледжі відбулося свято —
День першокурсника. В цей день до студентів
першого курсу спеціальності «Правознав ство»

завітали студенти третього курсу. Вони розповіли про те,
як почалося їх студентське життя в Коледжі, які цікаві ек-

скурсії, свята відбувалися під час їхнього навчання. Вони радили нам бра-
ти участь в роботі наукового товариства студентів, а також залучатись до
написання статей в газету «СтудентІнформ». 

Зараз третьокурсники, крім навчання в Коледжі навчаються у
Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Вони порадили нам також вступити до Військо вого інституту,
щоб отримати звання «молодший лейтенант» запасу. Це може бути необ-
хідним у нашому подальшому житті.

Також в цей день студенти нашої групи, Колотуша Володимир та
Литвиненко Володимир, отримали подяки за активну участь в організації
Свята працівника освіти і Дня юриста. Рвач Ілона, Лаврик Наталія,
Бондаренко Кате рина, Литвинен ко Воло димир, Колотуша Володи мир, Са -
ві цький Андрій, Слизченко Ігор і Ткаченко Павло отримали подяки за ак-
тивну участь в організації святкування Дня Коледжу.

Мені хочеться привітати всіх першокурсників з цією важливою подією
в їхньому житті!

По-перше, це шанс ближче познайомитися з одногрупниками та одно-
курсниками. По-друге, це — одне з перших «дорослих» свят (тобто таких,
які проводять не в сімейному колі). Для тих, хто вирішить проігнорувати
свято, нагадаємо: «золоті» студентські роки швидко минають, тож слід на-
солодитися ними на повну. Тим більше, що багато закладів пропонують
цікаву розважальну програму для студентів.

Чимало залежить від вашого оточення, тобто групи. Вони полюбляють
шалені вечірки, чи надають перевагу посиденькам у затишній кав’ярні?
Кого більше в групі: хлопців чи дівчат? Хто що полюбляє з їжі: можливо,
піццу, а може — страви японської кухні? Частина вашої групи шукає на-
годи відірватися у клубі, а хтось, можливо, воліє обмежитися скромним
каву ванням…

Окрім цього, важливим є фактор матеріальної спроможності. Хтось із
ваших одногрупників непогано підробляє, або живе у заможній родині. А
хтось може відмовитися від святкування через те, що в кишенях не над то
густо. Проте так вже історично склалося, що студента вважають вічно бід-
ним та зголодні лим. Відтак, й святкування обирають традиційно за прин ци-
пом «дешево та весело».

У будь-якому разі, навіть якщо ваша група не виріз няє ться єдністю та
дружністю, саме ви можете запропонувати той варіант, який дозволить ці-
каво і весело провести час. �
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З
кожним роком правда про Голодомор 1932—1933 років
в Україні дедалі більше поширюється серед українсько-
го та світового суспільства. Сьогодні не викликає сумні-
ву, що 80 років тому сталінський тоталітарний режим вчи-
нив жорстокий злочин проти української нації, внаслідок

якого мільйони українських селян були виморені штучно орга-
нізованим голодом. 

Голодомор став страшною трагедією для українського наро-
ду. В історичній літературі немає одностайності щодо причин
голодомору 1932—1933 років. Радянська історіографія запере-
чувала існування голодомору, а мільйони селянських жертв на-
зивали його вигадкою націоналістів.

У цьому році відзначено 80 років від жахливих подій на Ук -
раїні — подій, що своєю жорстокістю і звіринністю в людській
подобі не знаходять прикладу в історії людства. В ці роки вини -
щено близько 10 мільйонів українського народу, які загинули
в страшних голодових муках, шляхом навмисно влаштованого
голоду в Україні. Голодомор 1932—1933 років — «неопалима
купина» українського народу — кущ, який ніколи не перестає
горіти, рана, що ніколи не загоюється. З кожною жалібною річ-
ницею ця рана відновлюється й з’являється все нові і нові доку -
ментальні спогади свідків тих жорстоких подій, які змальову-
ють ті жахіття, що прийшлось пережити нашому народові на
своїх рідних землях. 

У 1932—1933 роках жертвами штучно організованого голо-
ду стали не лише українські селяни. Однак лише український
голодомор, який охопив Україну і Кубань, був геноцидом. Голод
в інших регіонах СРСР мав ознаки іншого міжнародного злочи -
ну, відомого під назвою винищення. І річ тут не в тому, що,
порів няно з іншими регіонами, рівень смертності та кількість
людей, вимордуваних в Україні й на Кубані, були на кілька по-
рядків вищі. Адже, з юридичного погляду, кількісні показники
не є критерієм для кваліфікації протиправної поведінки злочи-
ном геноциду.

Між українським Голодомором і голодом, який у той період
охопив інші регіони СРСР, існувала якісна різниця: селян поза
межами України та Кубані виморювали голодом як соціальний
клас, а українські селяни стали жертвами злочину насамперед
через свою приналежність до української нації. 

Понад 80 років минуло від одного з найтрагічніших періодів
в історії нашого народу — штучно створеного Голодомору, який
забрав життя мільйонів українців, маючи на меті винищити не
тільки населення України, а й поставити українську націю, її на-
род на коліна, зламати волю українців до незалежності.

Цього року заходи з вшанування 80-ї річниці Голодомору
в Україні відбувалися у 47 столицях світових держав.

Наприклад у Таллінн (Естонія) відбулася виставка під назвою
«Голодомор 1932—1933 років в Україні — геноцид українсько-
го народу», присвячена 80-й річниці трагедії. Згідно з повідом-
ленням, в Естонії вперше були представлені архівні матеріали,
які підтверджують, що голод 1932—1933 років був штучно ство-
рений сталінським режимом. Цього дня у всіх куточках України,
на честь вшанування пам’яті безвинно загиблих жертв
Голодомору 1932—1933 років було викладено лампадками па-
лаючий Хрест скорботи.

Пам’ятаймо заради майбутнього! �

Мова — духовне багатство народу. 
Василь СУХОМЛИНСЬКИЙ

Щоби промовляти мовою інших народів —
треба досконало знати рідну. 

Володимир СУЛИМ

І
з здобуттям Україною незалежності одним із найважли-
віших завдань, що постало перед державою, було ство-
рення всебічних умов для розвитку і утвердження укра-
їнської мови як державної. Указом Президента України
1997 року було встановлено День української писемнос-

ті та мови, який відзначається 9 листопада. Це свято спрямо-
ване на підтримку рідної мови, привернення уваги світового ук-
раїнства до проблем української мови, її вивчення та розвиток,
пропаганди і популяризації, та водночас демонстрацію її краси
й багатства, літературної довершеності. Це свято гуртує усіх
нас на шляху відродження духовності, зміцнення державності,
формування громадського світогляду. Адже кожен народ від-
бувся лише тоді, коли усвідомив себе у рідному слові.

Святкування Дня української писемності та мови 9 листопа-
да не випадкове, адже саме цього дня православна церква вша-
новує пам’ять Преподобного Нестора-літописця (бл. 1050—1114).
Він у сімнадцять років прийшов у Києво-Печерську лавру послуш-
ником. Молитвою юний подвижник невдовзі перевершив найви-
датніших старців. Головним його послухом у монастирі була книж-
кова справа, яка стала змістом життя Нестора. 

«Повість минулих літ» Нестора-літописця — це перша пам’ят-
ка Київської Русі, в якій історія держави показана на широко-
му тлі світових подій. Цей твір був і залишається найвидатні-
шою пам’яткою літописання. Всі наступні літописці лише пере-
писували уривки з праць преподобного Нестора, наслідуючи
його, але перевершити так і не змогли. Тому Нестора-літопис-
ця можна по праву вважати батьком не лише вітчизняної істо-
рії, але й словесності. Він працював до останнього свого зем-
ного дня. Мощі святого покояться у Ближніх печерах Києво-
Печерської лаври. Українською православною церквою встанов-
лений орден Преподобного Нестора-літописця.

Мова — одна з головних ознак нації, вона забезпечує єд-
ність функціонування і розвиток етносу у просторовому і часо-
вому вимірах. Мова — могутній дар животворчої й невичер-
пної скарбниці, з якої ми черпаємо уявлення про світ, свою ро-
дину й увесь свій край. До скарбниці рідного слова кожне по-
коління привносить коштовності глибоких сердечних порухів,
історичні події, вірування та погляди. Українська мова змістом,
багатством, глибиною й різноманітністю переживань, відбитих
у ній, красою й мелодійністю посідає одне з перших місць се-
ред мов народів світу. Саме вона підтримує свідомість націо-
нальної єдності українського народу, любов до Батьківщини й
пошану до себе. 

РІДНА МОВА

Наша мова калинова 
Пелюсток розмова.
Пісня Мами колискова,
Сонячна, святкова...

Я просити буду знову,
На душі тривога...
Бережіть Ви рідну мову, 
Як зіницю ока!!! �

ДЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ
ПИСЕМНОСТІ 
І МОВИГ О Л О Д О М О Р

1932–1933
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НЕЗАБУТНЯ 
ЕКСКУРСІЯ

Андрій САВІЦЬКИЙ,
І� курс,�юр.�ф-т

Кияни відpзначили 6 лис-
топада 70 річницю виз -
волення Києва від фа-

шистських загарбників. У зв’я з ку з цією
датою студенти першого курсу спеціаль-
ності «правознавство» побували в одно-
му із визначних місць Киє ва — музеї Ве -
ликої Вітчизняної Війни. Це найбільший
музей в Україні, присвячений Другій Сві-
товій війні. Експозицію було відкрито
9 травня 1981 року.

До цієї події ми готувалися заздалегідь,
тому, вступивши на землю меморіалу, ми
поклали квіти до скульптурної групи, яка
присвячена воїнам-визволителями Києва.

Щоб визволити Київ, радянським сол-
датам потрібно було переправитися через
Дніпро. Відбулася битва за Дніпро восе-
ни 1943 року. У боях було задіяні близь-
ко чотирьох мільйонів людей з обох сто-
рін. Лінія фронту становила приблизно
1400 км. Битва була однією з най масш -
табніших і найкривавіших воєнних опера-
цій світової історії. Оцінки кількості загиб-
лих різняться між 1,7 та 2,7 млн. За чоти -
ри місячну кампанію Радянської армії про-
ти Вермахту вся Лівобережна Україна
була відвойована у німецьких сил. Радян -
ські війська захопили декілька плацдар-
мів на правому березі Дніпра та звільни-
ли Київ.

І ось ми зайшли до залу меморіально-
го музею. У великій залі на першому по-
версі знаходиться скульптурна компози-
ція: радянський солдат, який стоїть над
поваленим фашистським орлом. Це сим-
вол перемоги! Далі ми пішли по залах, де
в кожній із яких були присвячені свої екс-
понати. Мені особливо запам’ятався зал,
в якому нам розповіли про фашистські та-
бори смерті. В табори потрапляли всі без
винятку, незалежно від статі і віку.

У таборах катували та знищували всіх.
Особливо запам’яталося те, що фашисти
по-звірячому здирали шкіру і робили з них
рукавички — це було жахливо. А також
зала, в якій знаходиться велика кількість

фотографій без підписів учасників Великої
вітчизняної війни та довгим поминальним
столом через всю залу, а також пусті рам-
ки, які означали, що ще не було знайде-
но велику кількість людей. 

Ми відчули ту атмосферу, що панува-
ла у ті страшні часи. 

На завершення ми піднялися під купол
монументу «Бать ків щина-мати», який є
символом великої перемоги над фашиз-
мом. Там, на 10 білих колонах, записані
імена тих, хто вів бойові дії і одержав від-
знаки.

Після перегляду експонатів музею та
надзвичайно зворушли вої розповіді екс -
курсовода ми отримали масу вражень та
емоцій.

Скільки б не змінювалось поколінь на
землі, вони повинні знати, що таке фа-
шизм, що таке війна, яких мук і страждань
вона нанесла і скільки втрат поніс тоді ра-
дянський народ. Ми повинні пам’ятати це,
аби не допустити ще однієї страшної вій-
ни, адже ІІІ Світової — бути не може, бо
не буде переможців…

Я, як і всі мої ровесники, не знаю вій-
ни й не хочу знати цього страшного горя.
Адже її не хотіли й ті, хто гинув, не ду-
маючи про смерть, про те, що не поба-
чать більше ні сонця, ні трави, ні своїх рід-
них і дітей, а пішли, не попрощавшись…

На висновок хотів сказати, що такі му-
зей важливі для всіх народів і поколінь,
бо вони нам всім нагадують про тих ге-
роїв, що боролися за нашу свободу і май-
бутнє. 

В День Перемоги ми знову прийдемо
до вічного вогню, адже ані рокам, ані сто-
літтям не стерти пам’ять про тих, хто пе-
режив цю страшну війну, хто залишився
в обіймах смерті, заради життя майбутніх
поколінь, що передали нам у спадок най-
дорожче — мирне життя.

І хотілося сказати на останок словами
М. Рильського:

Хто не знає свого минулого, 
той не вартий свого майбутнього. 

Хто не шанує видатних людей 
свого народу, 

той сам не годен пошани. �
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Яна БРЮШКОВСЬКА, IІI� курс,�юр.�ф-т

Нещодавно ми відвідали вражаючу виставку «Велике і Ве -
личне», яка була розташована в Мистецькому Арсеналі.
Мистецький Арсенал — це проект, ініційований з метою ство-
рення культурно-мистецького та музейного комплексу єв-

ропейського рівня.
Виставка «Велике і Величне» демонструє

найяскравіші сторінки історії українського мис-
тецтва від найдавніших часів до сьогодення
і окреслює сам шлях формування української
ідентичності. Вагомими завданнями виставки
«Велике і Ве лич не» є пробудження історичної
та культурної пам’яті українців, зміцнення від-
чуття спільності цивілізаційного досвіду та єд-
ності історичних засад і світоглядних орієн -
тирів.

Від екскурсовода ми дізналися, що експози-
ція охоплює історичний період трива лістю по-
над п’ятнадцять тисячоліть — від до би палео-
літу, Трипілля, античних міст Північного При -

чорно мор’я, крізь давньоруське, барокове, класицистичне мистецтво до сецесії, мо-
дернізму та постмодернізму. Вона демонструє, як мистецькі традиції Сходу і Заходу
органічно адаптувалися на місце-
вому культурному ґрунті, народив-
ши унікальні художні явища світо-
вого значення.

Це неймовірно, що найцінніші
артефакти із зібрань 35 музеїв
України вперше зустрілися в одно-
му часі й просторі! На нас призве-
ло велике враження рукопис ХІІ
століття, одна з найдавніших пи-
семних пам’яток, що збереглися на
території України до наших днів —
рукопис Апостола, відомий під на-
звою Крис тино пільського. Також, у
залах Мистецького Арсеналу представлено найдавніші на території України зроб-
лені з кісток мамонта музичні інструменти з Мізинської стоянки на Чернігівщині,

вік яких сягає 14 тисяч років.
Також ми були зачаровані цілим суцвіттям

живопису: від творів найвідомішого російсько-
го портретиста часів Катерини ІІ, українця Во -
ло димира Боровиковського, Марії Приймаченко
і Ганни Собачко-Шостак, а також всесвітньо
знаних геніїв, які творили саме на українській
землі,— Олександри Екстер та Кази мира Ма -
левича.

Виставка «Велике і Величне» відкриває
Мистецький Арсе нал як наймасштабнішу плат-
форму міжмузейної співпраці.

Також на момент проходження цієї унікаль-
ної виставки, у Мистецькому Арсеналі прохо-
дили дні Львова в Києві. Тому, нам пощасти-

ло побачити гарне місто Львів та відчути святковий наст рій цього свята.
На подвір’ї Арсеналу розмістили кав’ярні, де подавали львівську каву, штруделі

та шоколад. Їжу та напої подавали
гостям юнаки вбрані у сорочки з
краватками-мете ликами та в капе-
люхах. Тут можна було відвідати ек-
скурсію середньовічним Львовом.
Розваги були і для дітей. Вони мог-
ли власноруч розмалювати шоко-
ладного та дерев’яного левів. Також
ввечері відбувався святковий кон-
церт на честь цієї значної події.

Ми дуже раді, що відвідали
Мистецький Арсенал, адже ми діз-
налися багато нового і цікавого. �

Даша
НОВОДЄРЬОЖКІНА, 
ІІ� курс, ек.�ф-т

ОО сінь, мабуть, є найро-
мантичнішою та най-

прекраснішою порою року, коли спадає
літня спека і приходить прохолодний, грай-
ливий вітер, дерева вдягають барвистий
одяг. У повітрі кружляють надії на нову
сторінку студентського життя, на успіхи,
які чекають нас у цьому навчальному році.

Саме тому ми вирішили влаштувати
собі мандрівку до казкового міста Львова,
де осінь особливо полюбляє своєю кра-
сою вражати жителів та гостей міста.

Прибувши до Львова вранці, ми відра-
зу вирішили навідатися на Площу Ринку,
де зустріли світанок з фірмовою львів-
ською кавою. На щастя, саме у цей час
у Львові проходив щорічний Фестиваль
сиру та вина, котрий ми вирішили навіда-
ти згодом. Здавалося б, що поєднує льві -
в’ян із сиром та вином? Однак сьогодні
мало хто знає, що чотири століття тому
клімат у Львові був настільки теплим, що
виноградники на південних схилах Висо -
кого Замку, Личакова, а потім — на па-
горбах Кайзервальду, аж до Винників, да-
вали львів’янам щорічно більше сотні бо-
чок вина. Крім цього, львів’яни насо -
лоджувались вишуканим італійським,
крітським, іспанським та угорським вином,
адже Львів був великим торговельним
центром.

Для нас Свято сиру і вина стало гар-
ною нагодою більше довідатись про куль-
туру сироваріння та традиції виноробства

ПОДОРОЖ У «ВЕЛИКЕ І ВЕЛИЧНЕ»
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Роман СКІБІЦЬКИЙ, 
ІIІ� курс,�юр.�ф-т

Наркотики були відомі ще
в давнину (грец. narke —
заціпеніння, оніміння,

mania — пристрасть, безумство).
Ейфорія та неадекватна веселість, а потім

дивне заціпеніння поле вживання зілля з різ-
них рослин незмінно супроводжувалися грець-
кі вакханалії, релігійні свята мешканців джунг -
лів Амазонки або верхній частини Нілу. Старо -
давні єгиптяни готували з маку снодійне. Вони
отримували опіум і вживали його, бажаючи за-
снути або приглушити біль. Бедуїни, відправ-
ляючись в дальній перехід, запасалися Банга —
смолою, відомою під назвою марихуани або
гашишу. Смолу курили, бажаючи зняти психіч-
ну навантаження, викликане одноманітним
пейзажем пустелі. Шахтарі Болівії здавна от-
римували частку платні не грошима, а листям
рослини, що містить кокаїн, які жували або ку-
рили. Взагалі немає такого народу, який не
вживав би в тому чи іншому вигляді наркотич-
ні речовини. 

У наші дні наркоманія стала хворобою не-
захищених верств суспільства, найслабших
його членів. 

Наркотики також мають свою класифікацію:
стимулятори, галюциногени, кокаїн, крек, пре-
парати конопель, барбітурати, транквілізатори,
інгаляніти.

Якщо людина почала вживати наркотики, то
по ній можна розпізнати, за допомогою сукуп-
ністю ознак, чи має вона пристрасть до цьо-
го зла. Зовнішні признаки: блідість шкіри,
розширені або звужені зіниці, почервонілі або
затуманені очі, уповільнена мова, погана ко-

ординація рухів, схуднення або надбавка у вазі,
блиск в очах, порушення травлення. Очевидні
ознаки: сліди від уколів, порізи, синці. Зміни
в поведінці: наростаюче байдужість, неможли-
вість зосередитися, хвороблива реакція на
критику, часта і різка зміна настрою, зміна кола
знайомих, потворне ставлення до навчання,
прояв грубості, ліні, порушення сну.

Наркоманія продовжує «молодіти». За ос-
танніми даними, більше 60% наркоманів —
люди у віці 18—30 років і майже 20% — шко-
лярі. Середній вік прилучення до наркотиків
складає 15—17 років, але почастішали випад-
ки первинного вживання наркотиків дітьми
11—13 років. Відмічені і випадки вживання на-
ркотиків дітьми 6—7 років. Саме школи та міс-
ця масового розваги молоді, в першу чергу
дискотеки, є сьогодні основними місцями по-
ширення наркотиків. За три роки наркоманія
серед дітей і підлітків зросла майже в 6 разів.
Зрозуміло, що це негативне явище породжує
певні наслідки: в першу чергу наркотики впли-
вають на психіку, вона призводить до духов-
ної деградації і повного фізичного виснажен-
ня організму. 

Якщо ви стали свідком наркотичного от-
руєн ня, треба повернути хворого на живіт,
очистити порожнину рота від слизу, піднести
до носа ватку з нашатирним спиртом, викли-
кати «Швидку допомогу» та спостерігати за ха-
рактером дихання до прибуття лікарів. Але нія-
кому раз не можна залишити людину в стані
наркотичної коми лежати на спині, не присту-
пати до штучного дихання при ознаках зупин-
ки дихання, не викликати лікаря і приховати
від близьких факт наркотичного отруєння.

Знайте — ІЗ БУДЬ найважчої ситуації є ви-
хід. ТРЕБА ТІЛЬКИ бажати і намагатися його
знайти! �

МИ ПРОТИ НАРКОТИКІВ
У кого є здоров’я, у того є надія, а у кого є надія у того є все.. 

Східна мудрість 

у Львові, відвідати ярмарок, забави,
різнопланові розважальні акції, аніма-
ції, конкурси, концерти фольклорних
колективів та багато-багато іншого.
Тож ввечері ми вирішили разом при-
йняти участь у фестивалі, атмосфера
якого не могла залишити байдужим
жодного гостя міста. Танці, веселощі,
дзвінка музика і співи, що доносилися
звідусіль, швидко поглинули нас і ми
не помітили, як швидко прилетів час.
До готелю поверталися стомленими,
але щасливими, маючи багато фото на
згадку, масою вражень та на сто від-
сотків заряджені позитивом. 

Наступного дня на нас чекала захоп-
лююча екскурсія містом. Ми піднялися
на руїни Високого Замку, звідки мож-
на побачити як стару частину Льво ву,
так і нову, сучасну, відвідали знамени-
те Личаківське кладовище, де похова-
но багато українських митців, а також
подивилися величний собор Святого
Юри, який завдяки красі своєї архітек-
тури вважається однією з головних
прикрас Львова.

Гуляючи містом, кожен із нас від -
чував, що не хоче повертатися, бо
Львів — це місто-казка, у якому, зда-
валось би, втілюються усі мрії. Зреш -
тою місто з багатовіковою історією на-
стільки причарувало нас, що останньо-
го дня ми пообіцяли знову і знову по-
вертатися сюди, аби кожного разу
закохуватися у Львів по-новому.

Вечір перед від’їздом провели на го-
ловній площі міста, граючи на гітарі та
співаючи пісень, які линули від само-
го серця... �
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Відповідальність за зміст статей 
несуть автори. Точка зору авторів може 
не співпадати з думкою редакції.

Наближаються зимова сесія, новорічні та різдв’яні свята… Сесія… У студентів з цим словом багато
асоціацій: безсонні ночі, хвилювання, цілодобове «спілкування» з книжками 

або конспектами, суворий викладач… А як же бути першокурсникам??? Вони лише 
роблять перші кроки у своє студентське життя… Як бути… що робити… як робити… 

і ще безліч запитань…, які постануть перед ними… Перша сесія — це завжди страшно,
бо не знаєш, що це таке. До того ж викладачі Коледжу мало схожі на шкільних

учителів. Але згодом звикаєш до сесійного ритму, до неочікувано простих чи
надзвичайно складних іспитів. Загалом, сесія — це клубок сюрпризів, 

до яких не завжди можна бути готовим.
Поради: вчіть, не хвилюйтеся, будьте впевненими у своїх силах

та можливостях і не забувайте висипатися! Головне мати бажання, силу волі 
та терпіння — і тоді все у вас буде добре! Вдалої вам сесії!

Колектив Коледжу та студентів 
вітаємо з Новим 2014 Роком!

Людмила
СЕРЕБРЯНСЬКА, 
ІІ� курс,� ек.�ф-т

ВУкраїні Хеловін ще не набув
такої популярності. Зазви -

чай люди ставляться до нього або категорич-
но проти, або категорично за. Це свято прий-

шло до нас зовсім недавно і принесло з со-
бою не лише чужі звичаї та традиції, а й чужу
ментальність. Тому більшість людей і вважа-
ють його чужорідним святом, якому не місце
в наших краях.

У Європі особливо популярні вечірки Хело -
віна у стародавніх замках, де вештаються стра-
хітливі привиди. Німці влаштовують жахо-кар-
навал у замку Франкенштейна, що неподалік
Дармштадта.

Кілька тисяч люду вдягали найстрашніші мас-
ки та лякали перехожих. Для більшого жаху
влаш тували навіть кілька страт. Однак і гляда-
чі, і ті, кого страчували,— лише гиготіли.

За язичницькими віруваннями західних єв-
ропейців у ніч Геловіну відчиняються двері у
потойбічний світ, і духи померлих приходять
на землю, щоб знайти собі відповідне тіло.
Тому від усіляких скелетів, вампірів та приви-
дів, що можуть постукати у ваші двері, досвід-
чені люди радять відкупитися — насипати тор-
бу гостинців-ласощів.

Одним із головних атрибутів свята є «Світи -
льник Джека» у вигляді голови з вирізаного
гарбуза і запаленої свічки всередині.

Світильник Джека — символ і невід’ємний
атрибут Хеловіну, вирізаний з гарбуза, в сере-
дині якого знаходиться свічка. В сучасному зна-
ченні символізує неприкаяні душі, що блукають
по землі. Спершу страшні пики вирізались на
ріпах і картоплі, і тільки згодом на гарбузах.

Легенда про світильник Джека доволі дав-
ня. Згідно з нею, колись в Ірландії жив коваль
Джек, що був відомий, як пияка та скнара.
Якось він запросив самого Диявола, що зби-
рався забрати його душу в пекло, у шинок, щоб
в останній раз випити елю і пригостити Дідька
випивкою, той погодився, але згодом стало

зрозуміло, що Джеку немає чим заплатити.
Тоді Джек запропонував Дияволу схитрувати,
а саме, Сатана мав перетворитись в монету.
Диявол повірив йому і вчинив за порадою ко-
валя. Але, як тільки він перетворився в моне-
ту Джек поклав її до своєї кишені в якій ле-
жав срібний хрестик. Таким чином Сатана опи-
нився в пастці — біля розп’яття він не міг ко-
ристуватись своєю силою. Тоді Джек змусив
Диявола погодитись не претендувати на душу
коваля і подарувати йому ще рік життя. Той
змушений був погодитись.

Через деякий час Джек зміг знову обдури-
ти наївного Диявола — він запропонував йому
назбирати яблук, бо йому нібито востаннє за-
хотілось їх скуштувати. Нечистий погодився і
поліз перший на дерево, тим часом хитрий ко-
валь надряпав на корі яблуні хрест таким чи-
ном Диявол не міг злізти з дерева і знову опи-
нився в пастці, а Джек зміг «виторгувати» собі,
ще 10 років життя. Коли ж прийшла його смер-
тна година, його — скнару та пияку, не захо-
тіли приймати до себе Небеса, але й згідно з
договором в Пекло він теж не міг потрапити.
Таким чином Джек став неприкаяною душею і
почав блукати по землі. На останок Диявол ки-
нув йому зі сміхом вуглик з пекла, що мав ос-
вітлювати йому дорогу у вічній темряві. Ліх та -
рем для цього вуглика став порожній гарбуз.

Для цього свята характерним є переодяган-
ня. Переодягаються як діти так і дорослі. Най -
частіше переодягаються в костюми фей, кажа-
нів, різноманітних духів, відьом, гарбузів, ске-
летів, зомбі, мертвих, упирів. Найпоши реніші
фарби для свята: чорний, помаранчевий, сірий,
білий, жовтий та червоний. Після цього дітво-
ра ходить від дому до дому з вигуками «Trick
or treat!» — «Розіграш чи цукерки». �


