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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Ц
ього року осінь подарува-
ла нам теплу чарівну пого-
ду. Швидко збігли місяці
і вона попрощалася з нами.
Незабарилася й за нею

зима. Дуже швидко наблизилося
й закінчення першого семестру, а
там і Новий 2015 рік. Протягом мі-
сяців, які промайнули, як одна
мить, у Коледжі проведено багато
заходів. Ми відсвяткували 20-річ-
ний ювілей нашої альма матер,
розпочали і успішно провели між-
народні науково-практичні конфе-
ренції, поїздки та екскурсії, про це
та багато чого цікавого читайте у
цьому випуску...

Тож, бажаємо всім студентам
успішно скласти зимову сесію!

Вітаємо з наступаючим Новим
2015 роком і Різдвом Христовим!

Вже традиційно, бажаємо всім
нам миру і добра!

Успіхів усім!
Залишайтеся з нами. І нехай

ваше життя буде наповнене
но вими знаннями та радіс -

ними подіями.
Яна
БРЮШКОВСЬКА,�
IV� курс,�юр.�ф-т,�
головний�
редактор
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К
ожен, хто був студентом, згадує ці роки по-особливому. Студентські роки —
період дорослості, коли молода людина ще не надто обтяжена обов’язками,
але вже може і вміє робити самостійно вибір. Це час окриленості, час найбіль-
шого прагнення до новизни і подолання якнайвищих вершин; час пошуку себе
і випробування своїх сил у найрізноманітніших сферах життя. Студентське жит-

тя кожен будує по-своєму. Хтось проводить свої студентські роки, поринаючи з головою
в навчання, усвідомивши, що саме так зможе досягти успіху. Інші — цілковито віддають-
ся розвагам та веселощам, дотримуючись принципу живи поки молодий! І врешті одні й
другі не завжди можуть повністю відчути всіх радощів студентства, але більшість студен-
тів — особливі люди, які вміють поєднувати навчання і розваги. 

За роки навчання вони встигають побувати на всіх можливих морях і горах, мало не
в усіх куточках нашої країни. надбати безліч друзів, закохатися чи навіть створити сім’ї,
знайти цікаву роботу і бути успішними у навчанні. Тож, саме для таких — універсальних
і практичних, веселих і невгамовних, цілеспрямованих і впевнених існує одне із найбіль-
ших свят усієї студентської молоді — День студента.

В Україні, Білорусі та Росії існує інше студентське свято — Тетянин день. Тож
тепер молоді люди з задоволенням святкують День студента двічі на рік: 17 лис-
топада і 25 січня.

Щороку напередодні свята молодь обдумує безліч варіантів, як провести та-
кий важливий день. І як, і з ким би не відзначали це свято, завжди скажуть —
це «було класно», «студенти гуляють»! 

Студентська молодь! Завжди будьте винахідливи-
ми, а ще краще — оптимістами та життєлюбами!

Друзі! З Днем студента! Нехай вам щастить у
всіх справах, особливо на іспитах! Нехай шпаргал-
ки будуть непомітні для викладачів, підказки не чут-
ними, питання простими, вирішення завдань — оче-
видними! Зі святом вас!{

УСІ МИ РОДОМ 
ІЗ СТУДЕНТСЬКОГО 
ЖИТТЯ

Дорогі студенти, колегі, друзі!

Прийміть сердечні вітання 
з Новим роком 

та Різдвом Христовим!
Нехай 2015 рік принесе мир, 
спокій і злагоду, впевненість 

у майбутньому.
Бажаємо міцного здоров’я, 
успіхів, родинного щастя, 
достатку і благополуччя!
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Єрізні свята — державні, професійні, сі-
мейні… 
А День Коледжу — це яке свято? Звісно,

сімейне! Було дуже приємно, що цього дня зіб-
ралася вся коледжанська родина разом, а та-
кож прийшли гості зі щирими привітаннями,
розділивши з нами нашу радість і святковий
настрій.

Так історично склалося, що саме 14 жовт -
ня 1994 року Фінансово-правовий коледж роз-
почав свою освітню діяльність. 

У той час можливо мало хто вірив в успіш-
ність сміливого задуму. Та попри сумніви скеп-
тиків, Коледж розпочав свою освітянську ді-
яльність. На сьогоднішній день тут навчають-
ся студенти зі всієї України.

Швидко збігли роки і ось ми вже відзначи-
ли свій 20-річний ювілей.

За цей порівняно невеликий період часу Ко-
ледж пройшов шлях становлення та довгу і яск -
раву дорогу розвитку. Це сучасний вищий на-
вчальний заклад, який вийшов на якісно но-
вий рівень підготовки фахівців. Його диплом
завжди буде свідченням знаку якості, підтвер-
дженням високої кваліфікації випускників, пу-
тівкою та найкращим стартом у майбутнє.

2014 рік… Осінній день видався напрочуд сонячний і теп-
лий. Святкування проходило у Будинку вчителя.
У по-святковому прибраній залі зібрався весь ко-

лектив викладачів, студентів 1—4 курсів, а також гості з юридичного
та економічного факультетів Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка. 

Теплі слова вітань з нагоди 20-річчя звучали від присутніх гостей —
заступника декана юридичного факультету, к. ю. н., доцента Ковальчука

Олександра Михайловича, заступника зав. кафедри з навчально-ме-
тодичної роботи, к. е. н., доцента Приказюк Наталії Вален -
тинівни. 

Не забули і про колишніх випускників, адже серед
них є такі, які захистили кандидатські дисертації і вже
самі стали викладачами. Тож на свято завітала випускни-
ця Коледжу, а сьогодні — викладач юридичного факуль-
тету КНУ ім. Т. Шевченка, к. ю. н. Ма це люх Іванна Андріївна.
У своєму виступі були слова привітання і щира подяка за
долю, бо ж у її житті першим етапом професійного навчан-

ня був наш рідний Коледж, адже саме він дав
їй старт для подальшого наукового зростання.
Наступного дня Іванна Андріївна за власним ре-
цептом спекла ювілейний торт. Весь колектив
насолоджувався витвором кулінарного мис-
тецтва. 

З найщирішими побажаннями виступила ди-
ректор Коледжу, к. ю. н. Губанова Тамара
Олексіївна. Вона привітала всіх присутніх, сту-
дентів, а з особливою теплотою згадала про
випуск ників, адже вони є гордість Коледжу і хо-
четься зазначити, що більшість їх після закін-
чення Коледжу продовжують навчання на юри-
дичному і економічному факультетах Київ -
ського національного університету імені Тараса
Шевченка та одержують дипломи спеціалістів
і магістрів. У нас багато талановитої молоді.
Безперечно приємно, коли наші випускники
працюють у великих установах чи займаються
власним бізнесом і зробили там кар’єру. Ус -
пішна людина повинна робити кар’єру і має лю-
бити свою роботу. Серед наших випускників
дуже багато успішних людей, які отримали пер-
шу освіту в Коледжі.

Знаєте, є критерій, що таке «щастя».
Здавна існує точки зору, що людина щас-
лива, коли вона з радістю іде на робо-

ту і з радістю повертаються у сім’ю. Тож усім бажаємо, безумовно, щас-
тя сімейного, радості у праці та навчанні, творчого натхнення.

І хоча очі Феміди, як водиться, закриті пов’язкою, віриться, що наші
юнаки і дівчата пройдуть по житті з відкритим сміливим поглядом, впев-
нено будуючи омріяне, світле майбутнє.

У Коледжі неповторний корпоративний дух, особливі взаємини до-
брозичливості, душевності, готовності прийти на допомогу.

Свято продовжилось. концертною програмою, яку підготували
студенти Коледжу, адже у нас багато талановитої молоді. 

У цілому, все видалося надзвичайно позитивним: із жартами
і піснями, із квітами і подарунками та щирими привітаннями,
які додали сердечності й теплоти загальній атмосфері. Усім
було тепло і затишно від посмішок, побажань, добрих слів
вітань, від дарунків, які вручалися кожному присутньому на
святі.

Тож із ювілеєм і подальшого розквіту тобі, рідний
Коледже! {

КОЛЕДЖ
ВІДЗНАЧИВ

СВІЙ
ЮВІЛЕЙ

14 жовтня колектив
Фінансово-правового

коледжу відзначив 
20-річчя від дня свого

заснування
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СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ ПРО «ПРАВА ЛЮДИНИ І ДИТИНИ В УКРАЇНІ»
Марина Георгіївна ДЕМ’ЯНЕНКО,
методист� кафедри� економічних� дисциплін

Яка б не була розумна і талановита дитина, вона все ж
потребує дорослу опіку й увагу, турботу, любов, захист
і постійну підтримку. 

У сучасному світі права людини стали кваліфікуватися за ці-
лою низкою напрямів. Це особисті права, які передбачають недо -
торканність особи і житла, власності та конфіденційності листу -
вання та права на об’єктивний суд. Соціальні права, які перед-
бачають права на свободу праці, охорону сім’ї та дитинства, за-
хисту батьківських прав, здоров’я і соціальної справедливості.
На ряду з цим існують і політичні права, які мають на увазі і сво -
боду совісті, і рівність усіх перед законом, свободу друку і свобо -
ду слова, свободу зібрань та право на протест. Є також і еконо -
мічні права, які мають на увазі свободу розвитку і функціону-
вання промисловості і торгівлі, свободу пересування та розпо-
рядження власністю на свій розсуд. Культурні права включають
в себе свободу мистецтв і наук, свободу викладання і право на
освіту, а також право на використання у цих процесах своєї рід-
ної мови. Все це узагальнено і взято на озброєння як демокра-
тичні цінності. 

Ми приєднуємося до цієї ініціативи і бажаємо всім нам розуму
і мудрості. Нехай наші права і свободи починаються з нашого до-
тримання їх по відношенню до наших ближніх! Слідуючи принци-

пам поваги та активної громадянської позиції ми будуємо май-
бутнє не тільки для нас самих, але і для наших нащадків.

У рамках спільної Угоди з Київським університетом імені
Бориса Грінченка та Фінансово-правовим коледжем у приміщен-
ні нашого навчального закладу відбувся відкритий виховний за-
хід на тему: «Права людини і дитини в Україні». Даний захід
підготували Університет імені Бориса Грінченка, студенти ІІІ кур-
су (спеціальність «Правознавство»): Бельдюгіна Тетяна,
Матвєєва Вікторія і Буденко Роман. Активними учасниками цьо-
го заходу стали студенти Фінансово-правового коледжу ІІ кур-
су (бакалаври), спеціальність «Фінанси і кредит» на чолі з ви-
кладачем кафедри гуманітарних дисциплін Трухіною Іриною
Анатоліївною. Під час заняття організаторами була прочитана
невеличка лекція на тему: «Права людини та дитини в Україні»

Після коротенької лекції на дану тему розпочалося обгово-
рення.

Студентів розділили на команди і обрали капітанів, їх було
п’ять. Кожній команді присвоїли назву. Розпочався невеличкий
конкурс, бліц-опитування на вищезазначену тему. Про те, як
засвоїли студенти дані знання, ведучі одержали усні і письмо-
ві відповіді, які оцінювались балами. Найкращою, з найвищи-
ми балами була команда № 5 з капітаном Ігорем Водяним.
Хочеться зазначити, що студенти Коледжу, майбутні економіс-
ти, які були учасниками даного заняття просто молодці.
Переважна більшість відповідей учасників були вірними і заслу-
говують на увагу. {



СтудентІнформ
№ 3 (24), листопад ó грудень, 2014 р.www.fpk.in.ua5КОНФЕРЕНЦІЇ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ 
XІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
WTPDFSU’2014

відбулася 30—31жовтня 2014 року

Активну участь у конференції брали студенти 4 курсу економічного факультету
Фінансово-правового коледжу:

МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
«XIII ОСІННІ ЮРИДИЧНІ

ЧИТАННЯ»
відбулaся 14—15 листопада 2014 року

на базі Хмельницького університету 
управління та права.

УЧАСНИКИ ТА ТЕМИ ДОПОВІДІ:

1. ЧУЧУЙ Юлія (4 курс, юр. ф-т). «До питання про співвідно-
шення та законодавчого закріплення цивільних прав та обов’яз-
ків із строками та термінами в цивільному праві».
2. СЛИЗЧЕНКО Ігор (2 курс, юр. ф-т). «Цивільний кодекс Ук -
раїни: проблеми встановлення строку позовної давності за до-
говором перевезення».
3. МЕЛЬНИК Ярослав Ярославович (к. ю. н., докторант
Інституту законодавства Верховної Ради України, доцент
Інституту післядипломної освіти Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри приватного
права юридичного факультету). «Щодо дотримання судом інтер-
есів Ук раїни при відправленні правосуддя під час визнання та
звернення до виконання рішення іноземного суду, як умови дії
режиму процесуально-правової безпеки».

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

«МАЛИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ» 
відбулaся 14—15 листопада 2014 року

на базі Інституту права ім. І. Малиновського 
Національного університету «Острозька академія».

УЧАСНИКИ ТА ТЕМИ ДОПОВІДІ:

1. ВАКУЛЕНКО Катерина (2 курс, юр. ф-т). «Місце постанов
верховного суду України в цивільному законодавстві, як формі
цивільного права України».
2. БОНДАРЕНКО Катерина (2 курс, юр. ф-т). «Судова форма
захисту, як основна засада цивільного законодавства: деякі пи-
тання визначення сутності»

«ЧЕРКАСЬКІ ПРАВОВІ ЧИТАННЯ» 
відбулися 27 листопада 2014 року 

на базі Черкаського інституту банківської справи 
Університету банківської справи НБУ.

УЧАСНИКИ ТА ТЕМИ ДОПОВІДІ:

СЛИЗЧЕНКО Ігор (2 курс, юр. ф-т). «Межі здійснення власно-
го розсуду при реалізації фізичною особою своїх прав».

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
ЦЕНТР БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ «ПЕРСПЕКТИВА»

Х МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

« Г Р У Д Н Е В І  Ч И Т А Н Н Я »

«ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС СТРАХОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ»

Конференція відбулася 4—5 грудня 2014 року. Серед учасників конференції при-
ймали активну участь студенти 4 курсу економічного факультету Фінансово-пра-
вового коледжу: СЕМИРИДЧЕНКО Поліна, ЗОЦЕНКО Анна, МИЛОВАНОВА
Катя, АЛЕКСАНЯН Роксана, СТУКАЛО Михайло, БРИЦЬКИЙ Олег, ЦУРКАН
Альона, БИТЮК Анастасія.

КИЇВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ 

БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ»

APPDBSU’2014
15—16 травня 2014 року

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Розвиток теорії грошей та кредиту, актуальні питання
теорії фінансового посередництва.
2. Розбудова банківської справи в Україні та світі:
Історичний досвід та сучасність.
3. Грошово-кредитна політика: стратегічні завдання та ме-
ханізми реалізації.
4. Діяльність центральних банків, банківське регулювання
та нагляд.
5. Банківський менеджмент та управління ризиками бан-
ківської діяльності.
6. Діяльність банків на ринку цінних паперів, сучасні фі-
нансові інструменти та технології інвестування.
7. Електронні банківські продукти та послуги, розвиток пла-
тіжних та облікових систем.
8. Математичні методи та моделювання у банків ництві.
9. Розвиток ринку фінансових послуг, проблеми взаємодії
банківського та страхового сектору.

Студенти Фінансово-правового коледжу, які
приймали участь у конференції: 
АЛЕКСАНЯН Роксана (4 курс), БРИЦЬ-
КИЙ Олег (3 курс), ДРОБОХА Анастасія
(3 курс), ЗОЦЕНКО Анна (3 курс), ЗАЛІЗ-
КО Наталія (4 курс), СТУКАЛО Михайло
(3 курс).

Науковий керівник: к. ю. н., завідувач кафедри приватного права 
юридичного факультету Фінансово-правовий коледж

Ярослав Ярославович МЕЛЬНИК.

БИТЮК Анастасія. «Проблеми фінан -
сової системи України шляхи їх вирі -
шення»;
АЛЕНКСАНЯН Роксана. «Фінансова по-
літика як інструмент соціально-еконо-
мічного розвитку країни»;
ЦУРКАН Альона. «Проблеми і перспек-
тиви розвитку механізму управління дер-
жавними корпоративними правами в Ук -
раїні»;
БРИЦЬКИЙ Олег. «Формування витрат
на сільськогосподарських підприєм-
ствах»;

СТУКАЛО Михайло. «Фінансовий конт -
ролінг, як складова ефективного управ-
ління фінансами підприємства»;
СЛЮСАР Андрій. «Сучасний стан бан-
ківського інвестиційного кредитування в
Ук раїні»;
МИЛОВАНОВА Катерина. «Проблеми
фор мування податкових надходжень до
державного бюджету України і шляхи їх
вирішення»;
ТКАЧЕНКО Дарія. «Аналіз проблем
функ ціонування фінансової системи Ук -
раїни та шляхи їх подолання». 
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ЕКСКУРСІЯ 
ДО КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ЛАБОРАТОРІЇ

Яна БРЮШКОВСЬКА, IV курс,�юр.�ф-т

В
цьому році ми закінчуємо вивчати такий
важливий предмет, як криміналістика.
Наш викладач Ткаченко Валентина Ва -
силівна дала нам найголовніші теоретич-

ні знання та розкрила головну роль, значення криміналістики
в системі юридичних наук. Адже, вчення з криміналістики є
дуже важливими тому, що вона дає слідчому й оперативному
працівникові ключ до пізнання і дослідження події злочину, ви-
значення її механізму, а також встановлення безпосередніх
суб’єктів і об’єктів ма -
теріального середови -
ща, котрі беруть у ній
участь.  Професійні
знан ня слідчого, які
спираються на методи
і засоби криміналісти-
ки, дають змогу роз-
плутувати дуже склад-
ні збіги суб’єктивних і
об’єктивних факторів,
причинне пов’язаних зі
злочином. Криміна ліс -
тика має пріоритет в боротьбі зі злочинніс-
тю, а її методи й засоби сприяють удоско -
наленню діяльності державних структур,
які здійснюють правоохоронну функцію.
Криміналістика безпосередньо не займає -
ться розслідуванням і розкриттям злочинів,
вона забезпечує слідчу, оперативну практику ефек-
тивними методами та технічними засобами, що постійно вдос-
коналюються. Своїми методами криміналістика бере активну
участь у попередженні злочинності шляхом: допомоги швидко-
му розслідуванню і повному розкриттю злочинів; встановлен-
ня у процесі розслідування із допомогою методів криміналіс-
тики поряд із іншими обставинами події злочину, а також при-
чин і умов, що сприяли скоєнню злочину; розробки на основі
слідчої та експертної практики запобіжних заходів спеціально-
го характеру.

В зв’язку з цим адміністрація Коледжу, організувала екскур-
сію до Київського університету права НАН України у криміна-
лістичну лабораторію. В університеті нас привітно зустрів про-
фесор Геннадій Семенович Семаков, який очолює криміналіс-
тичну лабораторію. Також ми дізналися, що професор Семаков
раніше викладав у нашому Коледжі. Спочатку нам провели ек-
скурсію по самому університеті, дізналися про напрямки підго-
товки цього навчального закладу та наукові досягнення їхніх
студентів. Найбільш за все нас вразила власна картинна гале-
рея в холі університету.

Після того, як ми відвідали всі найцікавіші куточки універси-
тету, ми нарешті дібралися до криміналістичної лабораторії.
Лабораторія знаходиться в звичайній аудиторії, але на стінах
знаходяться таблички, в яких коротко описується предмет, зав-
дання та систему криміналістики. В лабораторії є велика колек-
ція вогнепальної (саморобна, заводська, ручна, мисливська,
бойова) та холодної зброї (рубальна, колючо-ріжуча, ударно-роз-
трощуюча), боє припаси (патрони, гільзи, кулі), різновиди та зміст
валізи слідчого, хімічні засоби щодо проведення балістичної екс-
пертизи. Було цікаво побачити знаряддя злочину наживо, аніж
на картинках у підручниках. Професор Семаков С.С.також про-
демонстрував нам криміналістичні приладдя, які він колекціо-
нував впродовж всієї своєї кар’єри.

Після цікавої та корисної екскурсії у нас залишилися лише
позитивні враження.{

СТУДЕНТИ І СЕСІЯ
Олена Михайлівна НЕДАШКІВСЬКА, 
методист� кафедри� правових� дисциплін

З
нання — це ключ до безкрайнього світу. Знання — це сила,
радість, і головна надія суспільства.

Навчання, як би це не звучало банально, але те, що
ти сьогодні вивчиш, буде працювати на тебе завтра. Якщо
сумлінно готуватися до кожної пари, то не прийдеться цілі

ночі зубрити. Пам’ятай, це не школа. Від навчання у Коледжі зале-
жить твоє майбутнє, адже державі необхідні висококваліфіковані
фа хівці. Зрозумій, що після коледжу тебе чекає справжнє дорос-
ле життя.

Невдовзі після отримання студентських квитків чимало першо-
курсників дізнаються, що крім свят, дискотек, існує таке слово, як
«нав чання», і такий обов’язок, як відвідування лекцій, семінарів і…
За тиждень до сесії деякі студенти довідуються, що потрібно скла-
дати, і хапаються за голову.

Шановні студенти Коледжу! Зимова сесія швидкими кроками на-
ближається до вас, а там уже й і Новий рік не за горами! 

Студенти під час сесії бігають як ніколи. Всі хочуть вирішити свої
проблеми. В когось є заборгованість по завданнях, а в інших грі-
шок — пропущені заняття і потрібно відпрацьовувати.

Під час сесії студент стає надлюдиною: перестає їсти, пити і як
суперкомп’ютер здатний в себе завантажувати нереальну кількість
інформації. До того ж саме під час сесії студент може нічого не зна-
ти, але в процесі екзамену щось згадати. Це, звісно жарти, у кож -
ному з яких є доля жарту, а от як пройшла зимова сесія 2014—2015
навчального року для студентів Фінансово-правового коледжу, кому
вдалося перет нути черговий рубікон і з яким результатом, ми дізнає-
мося у наступному номері нашої газети. Тож, про очікувані й неочі-
кувані результати надмірних зусиль буде мовою цифр.

Всі знають, що «авось» закінчилося. Мудрі люди казали, що від
сесії до сесії живуть студенти весело, а сесій всього 2 рази на рік.
Дивовижна штука, але в кінці кожної сесії студент робить виснов-
ки на майбутнє, є перевагами з помилок і запевняє себе в тому,
що обов’язково виправиться. Тільки ось стримати їх у себе і викла-
дачам обіцяти непросто. Як же навчитися вчасно вчитися? 

Зазвичай, перед зимовою екзаменаційною сесією йде залікова
сесія перед новорічними святами. Однак, для багатьох студентів,
вона не становить труднощів, оскільки існує система «автоматів»,
якщо студент протягом семестру добре себе зарекомендував. Це
економить час, нерви і дає можливість відпочити і підготуватися
до іспитів. Якщо заліки, все ж доводиться здавати, і результати не-
втішні, студента можуть не допустити до іспитів. Головне — пра-
вильно розрахувати власний час і сили, а також не панікувати. Це
ще є перевірка твоєї готовності до самостійного життя. Вона дає
тобі можливість усвідомити, наскільки ти готовий робити вчинки і
перевіряє твою здатність відповідати за них. Стільки літератури, кон-
спектів та інтернет-джерел, скільки студенти продивляються за се-
сію, жодна нормальна людина не здатна опанувати. Але студенти —
особливий народ! Після зимових канікул наступає новий початок
навчання...

Пам’ятайте, що кожен день є унікальним і він не повториться ні-
коли. Тому, дорогі студенти, бажаємо вам успіхів та творчої насна-
ги у навчанні! Вдалої всім зимової сесії та ні пуху, ні пера! 

Приміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвяними свята-
ми! Нехай у новому році вам вистачає часу на всі хороші справи!
Щастя вам на довгі роки та впевненості у великому майбутньому
України!{

Два тиждня до іспитів Доба до іспитів Після іспитів
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Олександра ІВАНЮК, II курс,� ек.�ф-т

14
жовтня, на свято Покрови Пресвя тої
Богородиці, в нашій державі відзнача-
ється і День українського козацтва. З
давніх-давен Богородиця є покрови-

телькою козацтва й усіх українських збройних формувань.
Запорожці, зокрема, мали на Січі церкву на честь Покрови
Пресвятої Богородиці. Окрім того, на свято Покрови в Україні
відбувалася Ве ли ка рада, що обирала гетьмана, визначала, як
козацт ву жити далі. Тому символічно, що свято, встановлене
Указом Прези дента від 7 серпня 1999 року, припадає саме на
цю дату. У документі говориться: «Враховуючи історичне зна-
чення і заслуги українського козацтва в затвердженні україн-
ської державності і істотний внесок в сучасний процес держав-
ного будівництва, ухвалюю встановити День українського ко-
зацтва». І справді неможливо знайти у минулому України якесь
інше явище, що б так глибоко і різнопланово вплинуло на іс-
торичну долю всього українського народу, як козацтво. {

Яна БРЮШКОВСЬКА, 
IV курс,�юр.�ф-т

17листопада у всіх
вишах світу від-
значають Міжна -

родний день студента, а для першокурсників воно
особливо знакове.

Кожен, хто був студентом, згадує ці роки з
радісним трепетом. Відчайдушна юність, коли най-
більша проблема — сесія що насувається, а сама
очікувана дата — День студента. Як правило, при-
гадується не стільки саме навчання, скільки пер-
ший серйозний роман, веселі посиденьки з дру-
зями, смішні випадки з життя…

Студенти з різних країн країн мають спільне
один з одним, незважаючи на мовні бар’єри.
Студентські традиції країн, як серйозні, так і ку-
медні, дуже схожі і в Києві, і в Сорбонні, і в
Оксфорді. Навіть своє «персональне» свято —
Міжнародний день студента 17 листопада — сту-
денти всього світу святкують саме в цей день.

СУМНА ІСТОРІЯ 
ВЕСЕЛОГО СВЯТА

Незважаючи на те, що студентська молодь від-
різняється веселою, і навіть у якійсь мірі буйною
вдачею, це свято має сумну передісторію. 28 жов-
тня 1939 року празькі студенти вийшли на демон-
страцію на честь річниці утворення своєї держа-
ви. Нагадаємо, що Чехословаччина на той час
була окупована німцями, які поставилися до цьо-

го заходу без особливого пієтету. Проти демон-
странтів виступили регулярні війська, в резуль-
таті зіткнень загинув студент-медик Ян Оплетал.
Ця подія дала поштовх до нових акцій протесту.
17 листопада були заарештовані і відправлені до
концентраційного табору більше 1200 студентів.
9 осіб страчені без суду. А через два роки в
Лондоні на зустрічі студентів з різних країн було
вирішено вважати 17 листопада Міжнародним
днем солідарності студентів. Зараз пафосні сло-
ва про між на родну солідарність залишилися тіль-
ки в офіційних паперах, а в народі свято назива-
ють просто: День студента. 

З гумором по життю крокує студентство.
Майже у всіх країн є своє, національне студент-
ське свято. Традиції святкування Дня студен та схо-
жі у всіх державах. По суті, вони зводяться до
того, щоб відзначити свято якомога весе ліше.

Прийміть щирі вітання до Дня студента, а та-
кож побажання здоров’я, успіхів та активної жит-
тєвої позиції. Саме від вас та ваших вчинків зале -
жить майбутнє нашої держави! {

П
рофесійне свято всіх українських військовослужбовців давно
заслужило всенародну повагу і шану. Цей День приурочений
до дати прийняття Закону незалежної України від 6 грудня
1991-го року «Про Збройні Сили України». Саме свято — День
Збройних Сил України було встановлено у 1993 році постано-

вою Верховної Ради України від 19 жовтня № 3528-XII.

Не дивлячись на виниклі економічні та інші труднощі, які випали на
долю нової незалежної української держави з розпадом Радянського
Союзу, дуже хочеться, щоб українським військовим вдалося не лише
зберегти високий професіоналізм, боєготовність і хороші армійські тра-
диції, але і стати однією з найсучасніших і боєздатних армій на постра-
дянському просторі. На сьогоднішній день сили українських миротвор-
ців широко затребувані всім світовим співтовариством, що свідчить і
про високі технічні можливості, і про довіру до професійної підготов-
ки військовослужбовців Збройних Сил України.

До складу української армії входять всі роди військ, які представле-
ні Повітряними і Військово-морськими силами України, а також
Сухопутними військами. У структуру Сухопутних військ входить армій-
ська авіація і аеромобільні війська, механізовані і танкові війська, ра-
кетні війська і артилерія, високомобільні десантні війська і війська про-
типовітряної оборони. У структуру Повітряних сил включені винищуваль-
на і штурмова авіація, розвідувальна, транспортна і бомбардувальна авіа-
ція, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська.

Доблесть і честь солдатів і офіцерів — в цьому справжня сила будь-
якої армії та українські військовослужбовці зберегли все це і примно-
жили. Український воїн — надійний захисник, відданий патріот і люди-
на, для якої честь, свобода і незалежність далеко не порожній звук.

У цей День ми приєднуємося до привітань на адресу наших слав-
них військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів,
генералів та адміралів, бажаємо їм міцного фізичного здоров’я, успі-
хів у бойовій і тактичній підготовці, надійних тилів, кохання і всіх благ
вам і вашим родинам! Зі святом! {

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ СТУДЕНТА
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Олександра ІВАНЮК, 
II курс,� ек.�ф-т

Голодомор 1932—1933
років — одна з найтра-
гічніших сторінок на-

шої історії. Знищення українських синів і
дочок — ця тема найболючіша з усіх, яких
торкаєшся, вдивляючись у ті страшні роки.

Україна… Голодомор… Його жертви…
Найтяжчий злочин проти людства, який
було сплановано і реалізовано керів-
ництвом Радянського Союзу проти
українського народу. 

Сталінське керівництво накла-
дало табу на цю тему. Про
страш ну біду не дозволялось го-
ворити відкрито, а тим більше
згадувати у пресі чи в офіцій-
них документах. Але навіть
саме суворе вето не могло ви-
корінити з пам’яті народу спо-
гади про голод.

Голодомор припав на період
з квітня 1932 по листопад 1933
року, тобто 17 місяців, або 500
днів. А його пік прийшовся весною
1933 року. В Україні на той час вми-
рало 17 людей щохвилини, 1000 —
щогодини, майже 25000 — щодня. Від
голоду та на засланні загинуло до 5 млн
дітей. 

В Україні пережили 3 штучно створені
голодомори у 1921—1923, 1932—1933,
1946—1947 роках.

Станом на 2 липня 1947 року в Україні
нараховувалось понад 1 млн 154 тис. ви-
снажених голодом людей — дистрофіків.
У голодоморному вирі гинули в основно-

му селяни-хлібороби, робітники. Страж -
дали і помирали у селах і містах України
люди різних національностей — українці,
росіяни, євреї, болгари, гагаузи... Від
штучного рукотворного голоду за непов-

ними даними загинуло в Україні понад 1
млн людей. Тоталітарною владою голод
замовчувався. 

Грандіозна операція — хліб в обмін на
смерть. За крадіжку колгоспного зерна,
«куркулів» виганяли з села і йшли вони

у безвість родинами, селами, мільйонами.
Ішли у смерть. 

Ті, що жили в 1932—1933 роках, хоті-
ли одного — вижити. Мільйони людей тоді
не могли навіть цього. У них забрали їжу,
щоб убити голодом. У батьків наших бать-
ків хотіли забрати пам’ять — їм заборо-
няли згадувати про голодомор. Більшість
мовчала, однак були ті, хто не міг забу-
ти. Наші батьки знали про голодомор
дуже мало. Навіть ті їхні ровесники, кот-
рі знали про масштаби і причини траге-

дії, не могли відкрито про це говори-
ти. Та знайшлися ті, хто не міг мов-

чати. 
Понад вісімдесят років минуло

відтоді. Час лікує душевні рани,
але рана в серці України ще до-
вго нагадуватиме про страшне
і нелюдське явище, яке відбу-
валося в період 1932—1933-х
років. В історії людства було
безліч «темних» плям, але так
відверто, широкомасштабно і
цинічно, суспільство ще не па-

дало ніколи.
З кожним роком все меншає

свідків, мало хто з безпосередніх
учасників вижив у голодомори

1921—1923, та 1932—1933 років. 
Нинішні та прийдешні покоління по-

винні пам’ятати про жертви голодомору в
Україні. Тож, нехай живе надія, що подіб-
ного більше ніколи не повторитися!
Будемо пам’ятати..

22 листопада по всій Україні пройшли
жалобні заходи, а о 16.00 запалилися мі-
льйони свічок і відбулася загальнонаціо-
нальна хвилина мовчання на знак пам’яті
про трагічне минуле нашого народу.{

Єв українській історії події, які стали знаковими, стали символічними. Такою подіїєю
є героїчна смерть молодих захисників Української Держави, яка заявила світові, що
вона хоче бути господарем у своїй хаті. Так задекларував IV універсал Центральної

Ради, проголошений 22 січня 1918 року. У ньому зазначалося: «...віднині Українська Народна
Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною державою українського на-
роду».

29 січня 1918 року. Збройне зіткнення на залізничній станції біля села Крути, яка роз-
ташовувалася на 130-му кілометрі в північно-східному напрямку від Києва. Учасники по-
дії: невеликий загін з боку юної Української Народної Республіки (близько 600 чоловік) і
знаменита Червона гвардія Радянської Росії, яка значно перевищувала своїх вимушених
супротивників числом, бойовим потенціалом і досвідом. Результат бою не важко передба-
чити. У запалі громадянського протистояння, трансформації суспільного і політичного сві-
тогляду, в пікових точках переломних моментів, що стали низкою таких подій, які змуси-
ли нашу історію зазнати найглибших змін, цей бій ніяк не міг залишитися в забутті.

Причини, з яких це сталося, для деяких очевидні, для деяких так і залишаться незро -
зумілими і навіть зовсім необґрунтованими, але вони мали місце бути. Як факт, який завжди
залишається фактом — такою правдою, яку неможливо ані сховати, ані спотво рити; лише
на короткий час і лише під дією величезного страх. Але коли ця напруга слабшає, правда
знову відкривається. Вона як світло, від якого тікає всяка темрява.

А правда в тому, що народ України любить свою країну. Своєю кров’ю, душею і своєю
працею він, як і будь-який інший народ, прагне до життя і благополуччя. Це було доказом,
яскравим доказом, і насамперед самим собі. Доказом перед усіма іншими, нехай сильні-
шими, більш амбітними, але це — пряма відповідь на історичний виклик.

Указ Президента України про «День пам’яті Героїв Крут» № 15/07, який відзначає ться
29 січня, був підписаний 15 січня 2007 року.

Вшанувати пам’ять загиблих молодих українських патріотів завжди приходить студент-
ська молодь. Цей день, не дивлячись ні на що, назавжди залишиться світлим в нашій
пам’яті. День подвигу та прикладу для майбутніх і нинішніх поколінь. День надії і любові
до своєї вітчизни.

З покоління в покоління ми повинні вшановувати пам’ять патріотів, загиблих під Крутами,
як приклад незламної енергії, бажання боротися і відстоювати свою рідну землю.{

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ЖЕРТВ

ГОЛОДОМОРУ

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ГЕРОЇВ КРУТ
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Українська мрія — єдність, свобо-
да і незалежність. Основа держав-
ності, якої споконвіку намагалися
позбавити цю прекрасну частину
земель всі її так звані сусіди при-

криваючись «високими» інтересами, час
від часу набувала цілком ясні обриси.

Листопад 2013 року... Революція гіднос-
ті — національно-патріотичні, протестні ак-
ції в Україні, передусім, проти корупції,
свавілля правоохоронних органів, а також
на підтримку європейського напрямку зов-
нішньої політики України. Мирні протести
розпочалися 21 листопада 2013 року, як
реакція на рішення Кабінету Міністрів
України про призупинення підготовки
щодо підписання Угоди про асоціацію між
Україною та Євросоюзом і значно поши-
рилася після силового розгону демон-
страції в Києві вночі 30 листопада. 

В результаті протести привели до змі-
ни влади в країні.

Ніхто не міг передбачити, що Євромай -
дан буде ліквідований таким цинічним,
сило вим і жорстоким методом…

На честь двох Майданів в Україні щоріч -
но відзначатимуть 21 листопада — День
Гідності та Свободи. Відповідний указ під-
писав Президент України Петро Поро -
шенк о, який сказав: «Україна — це терито -
рія гідності і свободи. Такими нас зроби-
ла не одна, а дві революції — наш Майдан
2004 року, який був святом свободи, і ре-
волюція 2013 року, революція гідності. Це
був надзвичайно важкий іспит для Ук раї -
ни, коли українці продемонстрували свою
європейськість, гідність, своє прагнення
до свободи». 

Тож Майдан представив сутність
справж нього громадянського суспільства,
сформованого на основі солідарності, по-
ваги до громадянських цінностей. Найваж -
ливішою турботою для українців сьогодні
має залишатися відстоювання та захист
громадянських та моральних прин ципів
Майдану. Україна стала ареною найбільш
героїчної історії останнього десятиліття,
синонімом жертовності, самовідданості і
непорушної волі до вільного життя.

Захисники свободи були готові пожер-
твувати своїм життям заради кращого
майбутнього.

Немає нічого більш вражаючого, ніж ба-
чити сотні тисяч мирних людей, які ски-
дають насильницького диктатора і зміню-
ють хід історії. 

День за днем, тиждень за тижнем, мі-
сяць за місяцем — тисячі і тисячі людей
виходили на вулиці Києва, просто тому,
що їх гідність не дозволяла їм залишати-
ся пасивними і мовчати, в той час, як їх
свободи були поставлені на карту.

Протистояння на Майдані тривало три
місяці. Кульмінацією стало 20—21 люто-
го, коли більше 100 протестувальників бу -
ли застрелені снайперами. Народ назвав
їх Небесною сотнею. Ми шануємо їх як
справжніх національних героїв.

Уже близько року весь наш народ пе-
ребуває в боротьбі до справжньої свобо-
ди. Пройшовши визвольний досвід рево-
люції гідності, ми спільно переносимо тра-
гічний військовий конфлікт, анексію Криму
й агресію з боку сусідньої держави на схо-
ді України, переживаємо складну еконо-
мічну кризу, постійно стоїмо перед викли-
ками в політичній сфері. 

Боротьба за незалежність і свободу це
час випробувань, але водночас і
нагода для консолідації та об’єд-
нання. Та зрештою ті труднощі,
які спіткали наш народ, багато в
чому їх згуртували та загартува-
ли. А неоголошена війна із боку
Росії значно зблизила людей —
в українців прокинувся неймовір-
ний дух самовідданості, патріо-
тизму та єдності громадян однієї
держави. У такі моменти, свобо-
да стає остаточним вибором, який визна-
чає, хто ви як людина, і як нація. 

У столиці та інших містах України від-
булися заходи щодо подій Євромайдану
та вшанування пам’яті Героїв Небесної
сотні, які загинули під час масових акцій
протесту у листопаді 2013 — лютому
2014 року. Слава героям!

Події на сході — 2014 рік. Україна пе-

реживає один з найкритичніших моментів
у своїй історії. Саме в ці дні вирішується
доля країни. Врятувати державу Україна,
її цілісність може тільки український на-
род. Необхідна підтримка української ар-
мії у боротьбі з бойовиками на сході. Чим
сильніша буде армія — тим швидше за-
кінчаться бойові дії на Сході (навіть для
мирних переговорів з сепаратистами теж
потрібно представляти собою силу), тим
менше загине наших солдатів і тим мен-
ше ймовірність вторгнення армії РФ, що
може призвести до жахливих наслідків
для обох країн. 

Те, що бійці АТО потребують допомо-
ги — не новина і всі небайдужі українці
допомагають, як можуть. 

Волонтери та підприємці активно до-
помагають та підтримують українських
військових, які сьогодні перебувають у
зоні АТО. Ситуація у зоні АТО змінюєть-
ся кожну хвилину, але це аж ніяк не змен-
шує потреби українських військових.
Забез пе ченням усім необхідним у зоні ан-
титерористичної операції — це, здебіль-
шого, заслуга волонтерів, а не держави.
На сьогоднішній день наші волонтери до-
помагають пораненим бійцям АТО у вій-
ськових шпиталях та лікарнях Києва,

Харкова, Дніпропет ров ська, Оде -
си, Він ни ці, Ірпеня. 

Прагнучи підтримати україн-
ських військових, які захищають
нашу країну на Сході долучають-
ся студенти і освітяни. Фінансово-
правовий коледж також не стоїть
осторонь. Крім збору коштів для
АТО, збирали і передавали речі
для біженців зі Сходу.

У ці нелегкі часи ми маємо
пам’ятати та цінувати щоденні подвиги бій-
ців української армії. Обов’язок кожного
з нас — допомагати та підтримувати ук-
раїнських хлопців і не забувати своїх ге-
роїв. 

Ми пишаємося нашими бійцями і впев-
нені, що разом виборемо Перемогу та за-
хистимо Україну! Ми нікому не віддамо ук-
раїнську землю!{

ДЕНЬ
ГІДНОСТІ

ТА
СВОБОДИ
УКРАЇНИ
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CТУДЕHТИ ВІДЗНaЧИЛИ XЕЛОВІh
Катерина БЄЛІК, ІІІ� курс,�юр.�ф-т

X
еловін, День усіх святих, якій зазвичай
святкують в Америці. Хоча існує неодноз-
начне сприйняття цього свята у нашому

суспільстві, прогресивне студентство не відмов-
ляє собі у нагоді весело провести час, хоч і в доволі специфіч-
ній атмосфері. Здавна цього дня люди переодягалися у костю-
ми, що зображали нечисту силу, аби показати свою перевагу
над нею.

Студенти Коледжу не є винятком і також святкували 31 жов-
тня День усіх святих. Тож свято було костюмованим, виклика-
ло посмішку, а не страх. Присутні урізноманітнили собі свято
ще й веселими конкурсами та солодощами. {

Анна ТРУХІНА, 
ІІ� курс,� ек.�ф-т

Студенти Коледжу встига-
ють побувати у багатьох
захоплюючих поїздках ві-

домими туристичними місцями України. Тож у
жовтні група студентів-другокурсників під ке-
рівництвом куратора Трухіної І. А. побували у
найкрасивішому куточку західної України. На
цей раз метою нашої подорожі було Закар -
паття. Перший день екскурсії ми присвятили
місту Ужгород. Ознайомившись з містом, ми
надалі свій час зберегли для музею архітекту-
ри — Ужгородському замку. Особливо цікави-
ми виявилися каземати замку. Екскурсовод
розповідав містичні історії, які відбувалися в
підземеллі замку. Ця розповідь була в надве-
чір’я, якраз напередодні Дня всіх святих (Хело -
вин), тож трішки моторошно…

Далі, під місячним сяйвом ми продовжили
подорож по найкращій в Україні липовій алеї,
яка огортає правобережжя міста Ужгород і є
найбільшою в Європі. Тут, до речі, ростуть різ-
ні сорти лип, тому майже місяць квітне вся
набережна Незалежності. Чехословацькі бо-
таніки, які прикрасили у 1928 році набереж-
ну художника Рошковича, а тепер
Незалеж ності, і не здогадувалися,
що вона стане найдовшою липовою
алеєю в Європі. Сьогодні її довжина
сягає 2200 метрів. Згідно переказів,
що під од нією з лип знаходиться гільза
з посланням майбутнім поколінням.
Помилуватися липовою алеєю в період цві-
тіння дерев з’їжджаються туристи з усієї
Європи.

Наступного дня нас чекала диво-
вижна подорож у гори. Ми підняли-
ся на гору Маковиця, а звідти відкри-
ваються незвичайні краєвиди. Гірська річка
Латориця змійкою протікає знизу навколо гори.
Чисте повітря — просто чаруюча краса!!! З
гори спускалися по-різному: хто звичайним
шляхом…, а ми пішли з Іриною Анатоліївною
вниз гірськими стежками і отримали величез-
не задоволення. Далі ми відвідали найкрасиві-
ше озеро в Україні та найбільше озеро Карпат—
Синевир.

Дякуючи екскурсоводу, ми дізналися про за-
гадкову і водночас сумну історію кохання граф-
ської доньки Синь та простого верховинсько-
го пастуха Вира.

Потім на плоту допливли до «Ока» —
сере дини озера і кинули копійки, загадую-

чи кожен своє бажання. Поверталися від озе-
ра лісовою стежиною, насолоджуючись ше-

потом гірської річки, тишею та душевним спо-
коєм. 

І вже, коли смеркалося, ми побували в єди-
ному в Україні реабілітаційному центрі, де се-
ред живої природи живуть ведмеді, які ска-
лічені і потребують допомоги.

На останок містичною була зупинка на
кладовищі. Екскурсо вод розповів, що

День всіх святих на Закарпатті — це
день пам’яті померлих. Цього дня горять
свічки і всі приносять тільки живі кві-

ти... Втомлені та наповнені враження-
ми ми повернулися до Ужгорода.

На третій день подорожі нас чекали замки
Закарпаття. Мука чівський замок — фортеця за-
пам’яталася тим, що є однією з найцінніших іс -
торичних і воєнно-архітектурних пам’яток За кар -
паття XIV—XVII століть. Вона знаходиться на за-
хідній околиці Мукачева, на вершині 68-мет ро -
вого згаслого вулкану. Це родове гніздо Тран-
 сільванських князів Ракоці (1633—1711).

Ми побачили неприступні мури до 5 м тов-
щиною, а 85-метровий колодязь забезпечував
водою мешканців замку. Цей замок не зміг за-
хопити жоден із загарбників.

В замку графа Шенборна чекала нас чека-
ла цікава розповідь про кохання. Цей замок

граф подарував дружині, яка була смертель-
но хвора… і він молив бога в церкві про її оду-
жання. За проект взято астрономічний рік. За -
мок має 12 входів, 52 кімнати і 365 вікон, що
є традиційним для європейських замків того
часу. 

Озеро, яке нагадує контурами тогочасну
авст ро-угорську імперію… Джерело молодос-
ті… Звіринець… Дивовижна природа і повіт-
ря в пар ку, який займає 19 гектарів.

І наостанок, уже в сутінках нас чекала феє-
рична зустріч із замком закоханих, так нази-
вають Чинадіївський замок. Нас зуст рів госпо-
дар — закарпатський художник Йосип Бартош.
Було вже темно… і з пітьми він з’явився, як
привид, аж стало моторошно…

Далі пройшлися залами замку, зараз там
відбувається реставрація. Замок тільки відрод-
жується силами меценатів і художників, які про-
водять там свої виставки, а кошти після про-
дажу картин ідуть на реставрацію.

Це унікальна історична споруда. Ми почу-
ли романтичну розповідь — історію про кохан-
ня господарки замку княгині Ілони Зріні. 

Ми були зачаровані атмосферою замку і
нам здавалося, що ми поринули в далеке ми-
нуле і відчули дух історії.

На цьому незвичайна подорож закінчу -
валася і було відчуття, що ми повернемося
ще у цей край таємниць і мальовничої при -
роди.{

НЕЗАБУТНІ ВРАЖЕННЯ



Ангеліна ЛУЦЕНКО, ІІ� курс,�юр.�ф-т

С
туденти 2 курсу юридичного факультету Фінан -
сово-правового коледжу відвідали Музей істо-
рії Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. Знайомство з музеєм відбу-

вається у супроводі екскурсовода. 
Тож екскурсія розпочалася… Цей музей був створений у 1966 році.

Експозиція розташована у приміщенні колишньої католицької церкви,
що існувала в університеті у XIX ст. Фонди музею налічують понад 15 тис.
експонатів, які були зібрані силами кількох поколінь працівників му-
зею та Університету. Під час екскурсії майбутні юристи отримали змо-
гу ознайомитися історичними документами, матеріалами, які є фактич-
ним свідченням про шляхи розвитку славетного Університету. 

З нагоди 170-річного ювілею університету (2004) була проведена
суттєва реконструкція музею. Експозиція Музею складається з шести
тематичних розділів, за хронологією вони охоплюють період, що відоб-
ражає початок від заснування (1834) Імператорського Університету Св.
Володимира до сьогодення Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка.

Серед експонатів представлені раритети з фондових колекцій му-
зею. До найунікальніших належать: урядові нагороди та почесні від-
знаки Університету; форма студента університету Св. Володимира; го-
динник XIX ст. з приймальні першого ректора М. О. Максимовича; пи-
шучий хронограф XIX ст.; глобус зоряного неба початка XX ст.; осо-
бисті речі та спортивні нагороди студентів, викладачів і співробітників
Університету; подарунки до різноманітних ювілеїв. На стендах представ-
лені фрагменти колекції з інших музеїв, які функціонують в Універ си -
теті — археологічна, зоологічна, ботанічна, геологічна, етнографічна 

та ін. Дані колекції використовуються у на-
вчальній, виховній, експозиційній та науковій роботі. Це дуже цінний
матеріал, який відображає шлях розвитку Київського університету, як
важливого центру підготовки кадрів науки, культури та освіти.

У цьому музеї періодично демонструються тематичні фотодокумен-
тальні виставки, присвячені знаменним датам в історії України та
Київського університету; виставки картин, вишивок; виставки резуль-
татів польових експедиційних досліджень учених Університету тощо. 

На базі музею проводяться інтерактивні лекції з історії Київ ського
університету, а відвідувачів знайомлять з історією та славетними тра-
диціями провідного навчального закладу України. 

Ми всі залишилися задоволеними та подякували екскурсовода за
надзвичайно цікаву й детальну розповідь, адже справж ня велич
Університету Шевченка — насамперед, в його історії.{
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Ольга МОРОЗ, 
ІV� курс,�юр.�ф-т

Нещодавно студенти
4 кур су відвідали про-
світницький музей про-

сто неба — «Мамаєва Слобода».
В музеї нас приємно зустріла дівчина-екс -

курсовод в національному костюмі та розпові-
ла нам про історію створення музею.

«Україна — терра козакорум» —«Украї на —
земля козаків». Так сказав в середи ні XVII сто-
ліття французький інженер-картограф Гійом
ле-Васер де-Боплан. Саме тому за 7 кіломет-
рів від Хрещатика, довко ла історичного урочи-
ща, в якому бере початок річка Либідь, на те-
риторії 9,2 га вирішено відтворити тематичний
дендропарк, або ж мовою офіційних докумен-
тів куточок української природи, архітектури та
побуту «Мамаєва Слобода».

Від екскурсовода ми дізнались, що понад
триста років тому ці землі належали Михайлів -
ському Золотоверхому монастирю. Серед діб-
рови над витоком Либіді приблизно в тому ж
самому місці, де зараз міститься «Мамаєва

Слобода», стояла монастирська пасіка з хуто-
ром та ставком.

Минуло кілька століть і знову на пагорбах
довкола витоку Либіді, розкинулись мальовни-
чі гаї, які чагарниковим живоплотом в’юнять-
ся на луки, створюючи ландшафт з унікальним
краєвидом долини, характерний для Наддніп -
рянщини.

У центрі долини серед кучерявих вишневих
садків, оперезаних плетеними тинами, стоїть
козацька «cлобода». В цент рі архітектурного
ансамблю, що нараховує 98 об’єктів, розташо-
вується козацька триверха дерев’яна церква в
ім’я Покрови Пресвятої Богородиці із дзвіни-
цею, подібні до тих, що стояли на Запорозькій
Січі в часи Богдана-Зиновія Хмельницького.

Неподалік від церкви на узвищі серед неве-
ликого поля пшениці видно вітряк — символ
мирної хліборобської України. Далі над двома
покритими очеретом, лілеями та лататтям озе-
рами розташовуються садиби титаря, козаків-
джур, козацького старшини, коваля із кузнею,

гончара із гончарною майстернею, ворожки,
шинок єврея-крамаря, а також пасіка та водя-
ний млин. Садиби складаються з різних за сво-
їм господарським призначенням споруд: це ко-
мори, повітки, стайні, льохи, хліви, клуні, во-
зовні тощо. Цей традиційний український крає-
вид доповнюється базарним майданом,
управою та козацькою залогою.

Використовуватимуться об’єкти «Ма має вої
Слободи» методом відтворення живої історії,
цебто максимально наближено до свого пер-
вісного функціонального призначення, а саме,
для популяризації та відродження самобутніх
народних традицій, звичаїв, обрядів, забутих
трудових навичок та ремесел. 

Ми всі були задоволені цією екскурсією,
адже ми крім відпочинку, одержали цікаву ін-
формацію та масу вражень від побаченого. Від
імені всієї групи висловлюємо вдячність нашим
викладачам Павленко Людмилі Анатоліївні та
Рибак Олені Анато іївні за організовану екскур-
сію. {

МаМаєва Слобода

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
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ПОДОРОЖ ДО ЛЬВОВА
Єлизавета КРИШТОП, Яна ШАМАН,
ІІ� курс� ек.�ф-т

О
сінь — це чудова пора року, адже студен-
ти можуть побачити своїх друзів, за якими
вже встигли за літні канікули скучити. Також,
це пора студентських екскурсій та поїздок.
Студенти задоволені, що у Фінансово-пра-

вовому коледжі організовуються різноманітні екскурсії.
Цьогорічна осіння погода була просто чудовою, щоб по-
дорожувати і пізнавати для себе щось нове. Тож ми у
гарному піднесеному настрої їдемо до Львова.

Архітектура Львова — це справжня музика, яку не
чуєш, але бачиш. Навіть просто лазити вулицями чи в

дощ, чи під пекучим сонцем — завжди якась незбагненна насолода.
Палаци, брами, двері, особняки, церкви, костьоли, музеї — якось воно
ніколи не набридає. Мандруючи чарівними вуличками великого міс-
та Лева, можна відчути всю красу архітектури минулих епох. 

Львів — місто велике, стародавнє і красиве настільки, що схоже
на музей архітектури під відкритим небом, адже саме тут знаходять-
ся 55% всіх культурних пам'яток України. 

Архітектура Львова — щось неймовірне! У Львові близько 120 хра-
мів, найчудовішим осередком музичного життя міста є театр опери
та балету (він неймовірний як ззовні, так і всередині), Личаківське
кладовище, пам’ятники найвидатніших полководців, письменників, ар-
хітекторів та багато інших. Ще не могли не зацікавити і не вразити
руїни Високого замку, звідки можна побачити вісь Львів як на доло-
ні, висота якого 413 м.

Старе місто Львів досі виглядає і відчуває себе як частина
Центральної Європи. Її сумбур католицької, православної та вірмен-
ської церков підтверджує мультикультурне минуле. Центр соціально-
го життя Львова є простора площа Ринок, яку оточують лабіринти
дворів, кафе на відкритому повітрі і відреставровані будинки. На пло-
щі турист побачить своєрідне театралізоване дійство, участь в якім
беруть переодягнені в костюми позаминулого століття люди. Тут же
можна відвідати тематичні кафе, побачити офіціанток в унікальному
вбранні, які розносять кухлі пінистого пива.

Привітавшись із суворим охоронцем патріотичним «Слава Україні!»,
діставши чарку тестової медовухи («москалі, запроданці, комуняки
є?»), ви потрапите до кнайпи, стилізованої під повстанську криївку.
Військова амуніція на стінах, портрети вояків, оригінальний посуд до-
поможуть вам зануритися в часи, коли українські повстанці жили під
землею та воювали проти загарбників.

Одним із найпрекрасніших пам’яток культурного мистецтва у
Львові є оперний театр. Оздоблення театру просто помпезне, як ззов-
ні, так і всередині. Це словами не розповісти, а треба бачити. Такими
будівлями могли б пишатися навіть Італія з Францією та Британією,
а Україна має бути вдвічі горда за те, що австрійці залишили їй таке
надбання.

Видатною духовною пам’яткою давнього Львова є Храм
Преображення Господнього. Монументальна і сувора гармонія фаса-
дів, виконана в традиціях класицизму, контрастує з пишним інтер’єром
храму, стіни і склепіння якого повністю покриті розписами і позоло-
тою. Краса і велич цієї споруди вражають як туристів з усього світу,
так і жителів цього чудового міста. 

Зараз, мабуть, вже неможливо уявити старі вулички міста без спо-
кусливого терпкуватого аромату кави, який лине через маленькі ві-
конця затишних кав’ярень, пронизуючи все місто таємничістю та за-
гадковістю. Тому для студентів відвідання «Віденської кав’ярні», яка
є найстарішою кав’ярнею в місті, стало одним зі найприємніших спо-
гадів. А львівська Майстерня шоколаду — єдина в Україні майстер-
ня, що виготовляє почуття, подарувала солодкий присмак гірких со-
лодощів.

Тож Львів — це місто не тільки архітектури, прекрасних вуличок
і українських традицій, а й таке місце, що кожної миті дарує відчут-
тя прекрасного. Прекрасного всього — настрою, почуттів і звісно —
свята.{



Нікіта КИСІЛЬ, ІV курс,�юр.�ф-т

К
иївський національний академічний театр опере-
ти, який є постійним учасником Регіонального
фестивалю комедії «Золоті оплески Буковини»,
в цьому році представив оперету «За двома зай-

цями», який ми відвідали нашою дружньою групою та улюбленим ку-
ратором Раїсою Юріївною. За підсумками фестивалю оперету «За дво-
ма зайцями» було визнано кращою музичною виставою.

Окрім того, перемогу в номінації «За кращу головну чоловічу роль»
отримав Арсен Курбанов за роль Голохвастого, а Оксана Ткачова ста-
ла кращою у номінації «Краще виконання партії у музичній виставі» за
роль Проні в опереті «За двома зайцями».

«Дуже приємно, що оперета «За двома зайцями» підкорила серця
і глядачів, і жюрі, які одностайно визнали її найкращою. Під час обго-
ворення вистави, а за традицією фестивалю так звані «обговорення
на канапі» які відбуваються між глядачами, журналістами та журі піс-
ля перегляду кожної вистави, учасники готові були дати нагороду всім
нашим виконавцям»,— розповів художній керівник Київського націо-
нального академічного театру оперети з. д. м. України Богдан
Струтинський.

Головна відмінна риса постановки Струтинського — «роздвоєння
особистості» головного героя. На сцені Театру оперети два Голохвастова.
«Альтер его» цирульника — практично його двійник. Той же модний
«хвасон», ті ж манери. Тільки вибілене гримом обличчя вказує на те,
що це — Внутрішній голос персонажа. Режисерська знахідка сама по
собі цікава. Тим більше, артист, виконуючий нововведену роль (Сергій

Яцук), дуже органічний, спостерігати за ним чи не цікавіше, ніж за са-
мим Голохвастовим. Але введення двійника виправдано в тому випад-
ку, якщо між парочкою виникає конфлікт, протиставлення. У виставі
ж Внутрішній голос лише озвучує наміри головного героя, радить, під-
штовхує, попереджає про небезпеку. Здається, тільки рівень виконан-
ня виправдовує появу клону у виставі. Практично позбавлений тексту
Сергій Яцук чудово відіграє все реакції жестами та мімікою.

В той, один з перших прохолодних, але прекрасних вечорів, я ду-
маю, кожен з нас замислився над тим, скільки ж, дійсно, в наш час
лицемірства, фальшу та обману. Люди забувають такі речі як щирість,
доброта, повага, любов. Чомусь кожен намагається розбавити ці речі
з власною користю, награністю. Напевно, що в кінцевому результаті,
кожен отримує те, на що заслуговує, відповідно до своїх вчинків, ду-
мок, поведінки, відношення до інших.

Я хочу всіх привітати с наступаючим Новим Роком та побажати, щоб
у ньому  було як найбільше справжніх, добрих емоцій. Цінуй своє жит-
тя і тих, хто поруч з тобою!{
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Наталя ЛАВРИК,
Павло ТКАЧЕНКО, 
ІІ� курс,�юр.�ф-т

Нещодавно нашій групі
випала можливість від-
відати Музей мистецтв

імені Богдана та Варвари Ха -
ненків, тривалий час знаний як
Київський музей східного та за-
хідного мистецтва. В Україні
він є найбільшою скарбницею
світового мистецтва, а унікаль-

ні зібрання та окремі пам’ятки, виставлені у
ньому, забезпечили йому визнання далеко за
межами країни. Богдан Іванович та Варвара
Миколівна Ханенки формували свою колекцію
протягом кількох десятиліть. На початку ХХ сто-
ліття її було високо поціноване в середовищі
знавців і визнано найкращою серед нових при-
ватних збірок того часу. 

Екскурсія проходила у формі бесіди, була
робила жвавою та емоційною. Ми не тільки слу-
хали, а й ділитися своїми враженнями, думка-
ми і знаннями.

Переглянувши прекрасні витвори мистецтва
та прослухавши розповідь нашого екскурсово-
да ми зробили висновок, що античність відріз-
няється від середньовіччя не тільки давніми ві-
ками відзначалися розвитком філософії, та се-
редні — домінуванням релігії, а ще й зміною
людського світогляду та поглядів людини на
саму себе, що чітко прослідковується у пред-
метах мистецтва. 

Саме зацікавленість людиною, стверджен-
ня її величі і краси, не тільки тілесної, але і
краси почуттів, думок, дій найбільш повно реа-
лізовані в мистецтві античності. Художники ан-
тичності прагнули знайти раціональні основи
краси, універсальні правила мистецтва. Вони
переймалися пошуками міри і порядку. Тип ху-
дожньої творчості античності характеризуєть-

ся раціоналізмом, прагненням до упорядкова-
ності та пропорційності, а також відповідністю
людині і людському світу. Естетичний вимір
мистецтва цього періоду та його життєдайність
стали підґрунтям для перевороту в історії сві-
тової художньої культури.  

Входячи у нову історичну епоху, ми спосте-
рігаємо картину зміни світоглядів. Основною
причиною її було руйнування античного полі-
су, як реального фундаменту всієї античної ци-
вілізації, а разом із ним — руйнування і всьо-
го укладу життя, пов’язане з кризою Римської
імперії. Європа переживає період внутрішньої
нестабільності і розпаду держав. Складається
нова національна, економічна, політична і куль-
турна система середньовічної Європи.  

В середні віки люди звернули свої погляди
до духовного. Вся епоха середньовіччя жила
в умовах домінування християнської релігії в
усіх сферах суспільного життя. Відбулося про-
сування онтології, логіки та теорії пізнання, ан-
тропології, натомість, розвиток філософії, на-
уки та мистецтва значно занепадає. Основні сві-
тоглядні орієнтири змінюються на про ти лежні.
Відбувається відхід від античних світоглядних
засад, античний гармонійний цілісний Космос
отримує два полюси існування: Божественний
або духовний та земний або тілесний. 

Виключного значення в культурі набувають
саме її божественні, духовні витоки. Світ тепер
отримує чітко виражену центральну точку іс-
нування — це Бог. Відносно античності, яка не
мала яскраво вираженого центру, це стало при-
нципово новою позицією в баченні Всесвіту.
Духовне життя в середньовічній культурі стає
предметом особливої уваги та отримує статус
виняткової цінності. Ідеалом стає духовна,
страждаюча, смиренна людина. Внутрішнє «Я»
людини, її ядро знаходяться за межами самої
людини — у сфері духовного. Мета людсько-

го життя — осягнути свою подібність
з Богом. Це можливо здійснити в про-
цесі вдосконалення власних здіб-
ностей та віри. 

Європейське середньовічне
мистецтво принципово відріз-
няється від античного не лише
своїм змістом, але й відчуттям
і розумінням форми, що не має
чітких меж, тобто є «відкри-
тою». Руйнується розуміння
краси як порядку та пропорцій-
ності і стверджується краса як
божественне начало. З’являє -
ться естетична модель, яка
ствер джує протилежність іде-
ального і реального. У живопи-
сі майже протягом усього се-
редньовіччя відсутній портрет.
Середньовічний художник,
перш за все, виражає свої по-
чуття — тобто власне пережи-
вання духовного і не прагне від-
творювати природну схожість з оригіналом,
його тілесну красу. Тому провідною формою
живопису стала ікона, у якій ставиться завдан-
ня проявити, зробити образним духовний світ. 

Античність і середньовіччя — це дві зовсім
різні епохи. На етапах розвитку першої відбу-
вається дослідження проблеми людини та сві-
ту, розвитку наук, духовного розвитку людства
та прекрасного. Головною проблемою виступає
«людина — світ». Під час розвитку другої, від-
бувається розвиток християнства, становлення
єдиного Бога, людина розглядається лише як
гріховна істота і частка одного зі світів, в да-
ному випадку — земного. Відносини людини
і світу опосередковується Богом, а сама проб -
лема світогляду трансформується у «людина —
Бог — світ».{

ВРАЖЕННЯ ВІД ПРЕМ’ЄРИ

МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ ІМ. БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХА НЕНКІВ



У
сім нам дуже подобається
отримувати всілякі приєм-
ні подарунки. Це справ-
жній сюрприз, коли губля-
чись у здогадах ми отри-

муємо щось зовсім несподіване,
але в глибині душі лише крадько-
ма окреслене в наших добрих на-
діях і мріях, що приносить нам не-
підробну радість і теплі почуття.
Через подарунок можна передати
не тільки свою ніжність і турботу,
а й показати всю щирість своїх по-
чуттів і переживань по відношен-
ню до свого улюбленого або улюб-
леної, друга чи подруги, родича,
знайомого, колезі по роботі або
навіть начальнику. Не дивно, що
колись у далекій Великій Британії
та пов’язаних з нею країн Британ -
ської співдружності виникло це ди-
вовижне свято, свято сюрпризів,

свято подарунків, свято уваги і не
байдужості.

Невід’ємно зв’язувався з хрис-
тиянськими традиціями і відзна-
чався на другий день після Різдва.
Як правило, за цілком природних
причин, тоді вчиняти благодійні
подарунки мали більше можли-
востей саме забезпечені верстви
суспільства: господарі підпри-
ємств, аристократи, купці і комер-
санти. Подарунки відбувалися на
адресу своїх підлеглих, слуг, ро-
бітників і прикажчиків, загалом
всіх тих, хто на думку заможних
людей не міг собі багато чого доз -
волити. У цьому виявлялася час-
тина практичної реалізації загаль-
нохристиянських цінностей, які
сповідалися Церквою і були при-
таманні вищому світському і осві-
ченому прошарку суспільства.

З часом ця традиція поширила-
ся і на інші верстви суспільства,
була підхоплена і розповсюдила-
ся по всьому світу. Дарувати по-
дарунки не тільки приємно, але в
цьому закладено сенс нашого жит-
тя, адже і життя дається як пода-
рунок, яке ми повинні заслужити.

До вибору подарунка необхід-
но поставитися з особливою ува-
гою. Дуже бажано врахувати за-
гальний настрій святкової атмос-
фери. Зовсім не обов’язково да-
рувати дорогі подарунки, адже
головне увага і турбота. Пода -
рунок, який ви можете вибрати не-
хай буде несподіваним сюрпри-
зом, в чимось корисним або про-
сто приємним, головне зробити це
від чистого серця. 

З Днем подарунків вас, дорогі
наші читачі!{
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ДЕНЬ ПОДАРУНКІВ
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ДІДА МОРОЗА
С

праведливість і благодійність, доброта і співчуття, особлива і дбай-
лива батьківська любов до дітей, мудрість і деякі якості, без яких
не обходяться сучасні супергерої — ось коротка характеристика
нинішнього збірного образу відомого нам з самого дитинства —
Діда Мороза.

День народження Діда Мороза, це хоч і умовна, але цілком конкретна
дата у наших календарях. Як відомо — все має свій початок, день свого
народження, справжню і реальну дату, в яку офіційно можна стверджува-
ти, що та чи інша подія має своє місце. Добре, коли ця дата відома, а ще
краще, коли вона має документальне підтвердження, складене зі слів вір-
них очевидців. Але що робити, коли під рукою немає паперу, або ручки?
Або очевидцям, яким вдалося стати свідками тієї чи іншої події, з тих чи
інших причин, так і не вдалося зафіксувати свої свідчення, а тільки пере-
дати деякі загальні моменти, пов’язані з цією подією. Можливо для фік-
сації цієї події просто не вистачило часу, адже достеменно відомо, що Дід
Мороз народився саме з приходом зими, а раніше, в колись стародавні
часи в наших широтах прихід зими означав консервацію багатьох, звич-
них нам видів діяльності і це була об’єктивна необхідність.

У випадку з Дідом Морозом все виявилося простіше. На територію, де
до нині проживають нащадки давніх слов’янських племен, зима приходить
як і раніше — 18-го листопада, тому проблем з визначенням дати народ-
ження цієї чудесної і дивовижною особистості просто не виникло.

Не будемо зараз заглиблюватися в усі подробиці та нюанси цієї слав-
ної події, в остаточному підсумку кожен сам по собі вольний довіряти чи
не довіряти тим чи іншим фактам. Зосередимося на головному: доброта,
любов і безкорисливість — це справжнє диво у всі часи. Важливо не за-
бувати про це. Особливо дорослим. А дітям це і так відомо.

Отже, рік має властивості коли-небудь таки закінчуватися і останній
день року, що минає в історію, може стати одним з найцікавіших днів у
цьому році. Не секрет, що більшість із нас саме в цей унікальний день
знаходяться в якомусь передчутті чогось доленосного і яскравого, підво-
дять підсумки і впритул зайняті підготовкою до події, яка очікує нас на ру-
бежі, між 23:59:59 і перших секунд року Нового.

Що можна побажати всім нам у цей Останній День, колись
Нового, але вже так знайомого для нас року? Обов’язково і кра-
ще — не метушитися! Кожен день сповнений сенсу і багатий
на найрізноманітніші події. Зізнайтеся — далеко не завжди ми
це помічаємо. Будьте спокійні, зважені, і звичайно ж радісні!
Нехай печалі минулого залишаться в минулому, і життя по-
дарує вам безліч нових приводів не сумувати. Додасть сил,

додасть настрою, обов’язково внесе ясність і поставить перед вами нові
цікаві цілі. У цей День для всіх нас приготований принаймні один подару-
нок — унікальне чудо і явище, рубіж, коли рік приходить на зміну року,
коли відбувається щось життєствердне і підбадьорююче для всіх нас, що
закликає нас рухатися далі, не зупинятися на досягнутому і прагнути до
кращого. Бажаємо вам бути уважними і будьте обережні, щоб не упусти-
ти цей момент. 

Тож, святкування Нового року увійшло в традицію переважної більшос-
ті культур і народів. У кожного народу звичайно ж розвинулися і продовжу -
ють розвиватися свої особливості відзначати цю дату, але всіх об’єднує
саме це — передчуття новизни. Ми всі просто нестримно прагнемо до но-
вого. У цьому ми бачимо основні перспективи нашого життя і той рубіж,
який ми переходимо кожен рік, дозволяє нам безпосередньо доторкнути-
ся до чогось зовсім незвичайного, може бути ще не зовсім зрозумілого,
але абсолютно реального і яскравого, сповненого життя, енергії і радості,
отримати в одну мить заряд бадьорості на цілий рік! Поторкати прекрас-
не і чудове своїми руками! Це всіх нас може об’єднувати, не дивно що
саме в Новий рік навіть статистика всіляких негативних явищ знижується
найдивовижнішим чином. Всі ми прагнемо до життя і існують моменти,
коли саме життя приймає нас у свої обійми. Це саме той момент. Життя
абсолютно незвичайне, не повторне і унікальне і кожен може перевірити
це саме в переддень Нового року. Це справжнє таїнство, але це відбува-
ється саме з нами, з людьми, не вимагає від нас якихось неймовірних сил,
а достатньо просто повірити в це, адже Новий рік наступає. І дай Бог, щоб
він наступив разом з нами! 

З наступаючим вас, ваших друзів і знайомих, близьких
і родичів! Зі святом, з Новим роком! {
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Секрет успіху будь-якої справи у постій-
ній, кропіткій праці. Спорт щедро ви-
нагороджує наполегливих та цілеспря-

мованих. Талант, помножений на працьовитість,
допомагає досягти великих вершин і стати
спортсменами високого класу. 

У кожного спортсмена є своя історія і шлях
до успіху. Тож, хочеться познайомити наших
студентів зі скром ною дівчинкою, яка навчаєть-
ся на 2 курсі економічного факультету Колед -
жу — Тимошенко Олександрою.

Олександра обрала чудовий вид спорту —
плавання. Розпочала займатися у самому ран-
ньому віці, а успіхи не затрималися. 
� Перша перемога — на міських змаганнях у
2006 році. Було здобуто за рік 3 золоті медалі.
� 2007—2008 роки — перемоги у міських зма-
ганнях в особистому заліку та на чемпіонатах
України у командному заліку — 5 золотих.
� 2008 рік у місті Бровари — 4 золотих ме-
далі на Всеукраїнських змаганнях.

� У 2009 році на першому зимовому Чемпіо -
наті України в особистому заліку здобула 7 зо-
лотих та 1 срібну медаль. У цьому ж році на
літньому Чемпіонаті України було здобуто
3 перших та 2 других місця.
� У 2010 році перемоги на Чемпіонатах
України та в міжнародних змаганнях у Одесі.
� У 2010 році отримала звання кандидату у
майстри спорту.
� 2011 рік перемога на міжнародних змаган-
нях у Москві. Призові місця на міжнародних
змаганнях у Кіпрі та Словаччині.
� 2011 рік отримала звання майстра спорту.

У 2012 році завершила професійну спортив-
ну кар’єру. А чому?

Саша з гордістю відповіла: «За цей спортив -
ний період взято багато певних висот, а одне
з найголовніших, коли виконала розряд майст -
ра спорту».

Тож, хочеться побажати міцного здоров’я,
благополуччя та хорошого настрою!{

У
часники форуму НОК оцінили на «від-
мінно» роботу Комісії атлетів за мину-
ле чотириріччя та обрали новий склад
на 2014—2018 роки. Зо к рема, до скла-
ду дорадчого органу НОК обрано олім-

пійських чемпіонів та призерів — боксера
Олександра Усика, фехтувальницю Ольгу
Харлан, гімнастів Анну Безсонову та Валерія
Гончарова, борчиню Ірину Мерлені, стрілка
Олену Костевич, важкоатлета Олексія Торохтія,
легкоатлетку Ольгу Саладуху, біатлоніста
Андрія Дериземлю та гірськолижника Дмитра
Мицака.

Тож, переглядаючи біографію Дмитра, мож-
на з впевненістю сказати, що за ним великі ус-
піхи в подальшій спортивній кар’єрі. А тепер
коротенько хочеться розповісти про нього.

Мицак Дмитро Віталійович, студент 4 кур -
су економічного факультету Фінан сово-право -
во го коледжу — це наша гордість, адже він

поєднує навчання та серйозні заняття гірсько-
лижним спортом. Учасник І Зимових юнацьких
Олімпійських ігор 2012 року в Інсбруку та
Зимових Олімпій ських ігор 2014 року в Сочі.
Най кра щий результат: Чемпіон України-2013 в
гігантськом слаломі. У 2013 році Дмитру при-
своєно звання майстра спорту України. Має ба-
гато нагород. 

Якщо переглянути динаміку трьохрічного
прогресу спортсмена, то відчувається постій-
не зростання майстерності гірськолижника.
Він себе випробовує у таких видах: швидкіс-
ний спуск, суперкомбінація, супергігант, спеці-
альний слалом, слалом-гігант. Виступив на
юніорському Чемпіо на ті світу, Європейському
юніорському фес ти валі та ін.

Зараз відбувається активна підготовка на
дорослий Чемпіонат світу з гірськолижного
спорту, який відбудеться в Бівер Крік (США) з
2 по 15 лютого 2015 року.{

Хортинг в Україні є важливою складовою
патріотичного та духовного виховання
молоді, відродження та розвинення укра-

їнських бойових традицій, зміцнення здоров’я,
розвитку фізичних, морально-вольових та ін-
телектуальних здібностей людини. 

25—27 жовтня у Львові відбувся перший
відкритий Чемпіонат Європи з хортингу. Ор га -
нізаторами заходу виступили Міністерство мо-
лоді та спорту України, міжнародна федерація
хортингу, Всеукраїнська громадська організа-
ція «Українська федерація хортингу», Управ лін -
ня молоді та спорту Львівської облдержадмі-
ністрації, відділ фізичної культурі та спорту
Управління молоді, сім’ї та спорту Львівської
міської ради.

В чемпіонаті взяли участь більш ніж 150 учас-
ників, які представляли команди з 12 областей
та Києва. 

Всього лише в розділах «Форми» та «Пока -
зовий виступ» спортсмени вибороли 22 золо-
ті, 13 срібних та 6 бронзових медалей.

Серед учасників чемпіонату був студент
2 курсу юридичного факультету Фінансово-пра-
вового коледжу — РОМАНЕНКО НІКІТА. 

Він успішно виконав бойовий розділ хортин-
га, зайняв 3 місце і йому присвоєно звання
майстра спорту України. Раніше на Чемпіонаті
Києва з вільної боротьби він став призером і
одержав звання кандидата у майстри спорту. 

Тож вітаємо тебе, Нікіта з перемогою і ба-
жаємо подальших спортивних успіхів.{

ГІРСЬКОЛИЖНИК
ДМИТРО МИЦАК
УВІЙШОВ ДО СКЛАДУ
КОМІСІЇ АТЛЕТІВ 
НОК УКРАЇНИ

ІСТОРІЯ 
СПОРТИВНИХ 
ПЕРЕМОГ

СПОРТ
БОЙОВИХ
ТРАДИЦІЙ

Побажаємо всім успіху в особистому житті 
та нових досягнень у спортивному житті.

Приємно усвідомлювати, що у нашому 
Коледжі є ким пишатися, і що є люди, 
які гідно представляють нашу країну.

Залишається сподіватися, що з такими 
людьми в Україні все зміниться на краще.
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Шановні колеги та викладачі!
Щиро вітаємо з Днем народження!

у листопаді: ЧЕБЕРЯКО Оксану Вікторівну, 
ГАВЛОВСЬКОГО Андрія Валерійовича, 

ПІКУС Руслану Володимирівну!

у грудні: МАЄВСЬКУ Наталію Віталіївну, 
КУЛЬМІНСЬКУ Ірину Сергіївну!

Прийміть найщиріші вітання з Днем народження! 
Бажаємо Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, 
професійних успіхів та особистих творчих досягнень, 

сімейного щастя, миру і злагоди!

Різдво — це найвеличніша 
і життєстверджуюча подія.

Христос народився — 
славімо Його! 

З Різдвом Христовим!
Вітаємо!

ПАВЛЕНКО Людмилу Анатоліівну,
к. філос. н., викладача кафедри правових дисциплін 

Фінансово-правового коледжу
з присвоєнням звання

´Заслужений працівник освіти Україниª!

´За значний особистий внесок, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну сумлінну працю у науково-освітній розвиток 

Української державиª 
(указ Президента України № 900/2014 від 1 грудня 2014 р.)

Бажаємо миру і злагоди, добра і міцного здоровíя, затишку у Вашій оселі.
Нехай Ваша щоденна самовіддана праця буде легкою і радісною 
від щедрої любові до студентів та колег, повниться світлою вірою

у свої сили, знання і високе призначення на землі ó 
бути Вчителем!

З повагою,
директор Фінансово-правового коледжу

ГУБАНОВА Тамара Олексіївна,
колеги та студенти


