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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Редакційний колектив щиро 

вітає студентів з початком 
навчального року, а нове по-
повнення першокурсників зі 
вступом до нашої дружньої 
студентської родини!

Щороку до нашого студент-
ського колективу вливаються 

креативні, обдаровані молоді сили, які мають можливість 
проявити свої таланти у різних справах студентського жит-
тя. Ми разом будемо продовжувати літопис нашого рідного 
Коледжу, примножуючи його славні традиції.

Хочеться нагадати нашим студентам, що цього року Фі-
нансово-правовий  коледж  14 жовтня відзначає свій 28 рік 
народження. Упродовж десятиліть творили сотні педагогів 
і тисячі студентів, кожен із яких залишив незабутній слід у 
життєписі нашого навчального закладу. Пишаємось тим, 
що навчальний заклад має добру репутацію, де не лише 
знають, як передавати знання та вміння майбутнім фахів-
цям, а й виховують всебічно розвинених особистостей.

Дякуємо всім, хто причетний до становлення і утвер-
дження Фінансово-правового коледжу. Зичимо всьому 
колективу, кожному студентові міцного здоров’я,  наснаги,                 
добробуту.

Дорогі першокурсники, бажаємо вам наполегливо йти до 
своєї мети! Нехай навчання у Коледжі буде для вас успіш-
ним та приносить задоволення, нових вірних друзів, а роки 
студентства будуть насичені найяскравішими подіями, які 
буде  приємно згадати до найменших дрібниць!

Бажаємо вам творчого натхнення, успіхів у навчанні та 
здійснення всіх ваших мрій. Щасти вам на обраному шляху!

Сьогодні вирішується майбутнє не лише України, але 
всього цивілізованого світу!

Разом ми переможемо!
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1 вересня 2022 року відбулася урочиста Посвята у студенти 1-х курсів ОПС «фаховий молодший 
бакалавр» 4-х груп спеціальності 081 Право та 2-х груп спеціальності 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування.

Ми об’єднані спільною метою – навчатися і навчати, формувати нове покоління майбутніх кваліфі-
кованих фахівців, виховувати справжніх патріотів. Незважаючи на виклики, яким сьогодні протисто-
їть наша країна, пишаємося, що можемо продовжувати сіяти «розумне, добре й вічне»!

Фінансово-правовий коледж радо зустрічає нове поповнення першокурсників. Урочиста і водно-
час невимушена атмосфера, щасливі обличчя, серйозні, спрямовані у майбутнє погляди, піднесений 
настрій, позитивні емоції... Саме так відбулася посвята першокурсників  у студенти, навіть у такий 
важкий для всіх час...        

Колектив Фінансово-правового коледжу щиро вітає вас! 
Ще вчора – школярі – абітурієнти, а сьогодні – вже повноправні наймолодші члени дружньої ко-

леджанської родини. Ви вже зробили важливий крок – визначилися з майбутньою спеціальністю. 
Хочеться вірити, що саме обраний фах стане для вас сферою невтомного самовдосконалення, най-
повнішої особистої реалізації та відкриє вам усі можливості  стати успішними людьми.

Отримання вищої освіти – це відповідальний, виснажливий і водночас надзвичайно цікавий мара-
фон. І щоб його здолати, знадобляться серйозні зусилля.

Випускники Коледжу завжди підтверджують – освіта, отримана у нашому закладі вищої освіти, 
стає чудовим стартовим майданчиком для тих, хто прагне все життя вчитися новому і шукати своє 
місце у сучасному, динамічному, напруженому і вимогливому світі. А окрім професійних знань, на-
вичок, вмінь та інтелектуального багажу, з вами назавжди лишиться і пам’ять про веселі та продук-
тивні студентські роки.

Вітаємо, студентів, викладачів та весь колектив Коледжу з початком нового 2022-2023 навчально-
го року, нового етапу в житті! Слава Україні! 

Директор Коледжу 
Тамара Олексіївна ГУБАНОВА

ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ 2022
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Позаду іспити, очікування результатів зарахування, 
але вся ця метушня швидко забувається… Кожен абі-
турієнт  хотів побачити саме своє прізвище у списку 
зарахованих. 

Ура! Ми студенти! 1 вересня кожен чекав з нетерпін-
ням. 

Я спробую поспілкуватись з першокурсниками і ось, 
що я почула: «… Неймовірно сподобався день, яко-
го дуже чекали – Посвяти у студенти. …Ми були дуже 
вражені  самою атмосферою під час вручення студент-
ських квитків. … Якось все відбувалось незвично, по-ро-
динному затишно, ніби ми всі давно знайомі, хоча, зви-
чайно, всі хвилювались. А вже наступного дня почалися 
перші пари. Ми не завжди знаходили потрібні аудиторії, 
ще  не знали всіх викладачів, але завдячуючи нашим 
кураторам і методистам швидко все владналося». Ко-
жен з першокурсників намагався сказати своє слово: 
« … Ми дуже раді, що зараз є студентами саме цього 
прекрасного начального закладу; … Мені подобається 
навчатись в коледжі, тому що тут хороший колектив; 
… У коледжі красиво і спокійно, скрізь панує позитив-
на енергетика; … Будемо робити все для того, щоб бути 
хорошими студентами та залишились приємні спогади 
і про нас …» Як бачите, враження від  Коледжу якнай-
кращі.

Перші знайомства, перші пари, конспекти, привітні 
викладачі, але швидко збіжить час і на порозі  перша 
сесія…

 Мабуть, не кожен  уявляє собі, як пройдуть  наступні  
роки навчання у стінах коледжу. Перший рік, а особли-
во семестр в коледжі – один з найскладніших (багато 
що залежить саме від нас), але він найбільше запам’я-
тається.

Бажаємо студентам – першокурсникам якомога 
швидше адаптуватися до реалій життя Коледжу і про-
явити себе з найкращих сторін! Не бійтеся нового жит-
тя, а пам’ятайте – допомагаючи вам, ми самі стаємо 
кращими!

Тож, студентське життя – найпрекрасніша пора. Саме 
студентські роки найцікавіші та найнезабутніші. Це час, 
наповнений романтизмом, цікавими зустрічами, при-
ємними спогадами. 

Вітаю першокурсників з початком нового етапу до-
рослого студентського життя!

Дякую за відвертість! Мені особисто приємно, що 

наші студенти відчули нашу родинну атмосферу та по-
ділилися своїми емоціями!

 
З враженнями першокурсників 

ознайомила Калєнцова Даша 
студентка 2 курсу юр. факультету Коледжу.

ПЕРШОКУРСНИКИ ПРО КОЛЕДЖ
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ЗМІНИ ДО ГРАФІКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У 2022-2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Внесено зміни до наказу № 154 від 11.07.2022 року 

«Про особливості організації освітнього процесу у           
1 семестрі 2022-2023 навчального року» до графіка на-
вчального процесу Фінансово-правового коледжу для 
осіб, які у 2022 році вступили на перший курс денної 
форми навчання:

1. За освітнім ступенем бакалавр спеціальності 081 Пра-
во та 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 1 се-
местр:

- Теоретичне навчання    19.09.2022 – 30.11.2022 р.
- Семестровий контроль 01.12.2022 – 31.12.2022 р.
- Канікули                            01.01.2023 – 01.02.2023 р.
2. За освітньо-професійним ступенем фаховий молод-

ший бакалавр спеціальності 081 Право та 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування, 1 семестр:

- Теоретичне навчання     01.09.2022 – 30.11.2022 р.
- Семестровий контроль  01.12.2022 – 31.12.2022 р.
- Канікули                             01.01.2023 – 01.02.2023 р.
3. Графік навчання студентів другого, третього та чет-

вертого курсів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 
081 Право та 072 Фінанси, банківська справа та страхуван-
ня, 1 семестр:

- Теоретичне навчання    19.09.2022 – 30.11.2022 р.
- Семестровий контроль 01.12.2022 – 31.12.2022 р.
- Канікули                            01.01.2023 – 01.02.2023 р.

4. Другий семестр для всіх курсів і всіх освітніх програм 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бака-
лавр та освітнього ступеня бакалавр:

- Теоретичне навчання    01.02.2023 – 20.05.2023р.
- Семестровий контроль 22.05.2023 – 30.06.2023р.
- Канікули                             01.07.2023 – 31.08.2023 р.
Навчальні та виробничі практики для студентів дру-

гого та третього курсів освітньо-професійного ступеня 
фаховий молодший бакалавр спеціальності 081 Право 
та 072 Фінанси, банківська справа та страхування, а та-
кож для другого, третього та четвертого курсів освіт-
нього ступеня бакалавр спеціальності 081 Право та 072 
Фінанси, банківська справа та страхування проходять 
згідно Графіку практик у 2022-2023 навчальному році.

ЯК МИ НАВЧАЄМОСЬ ПІД ЧАС ВІЙНИ
14 березня 2022 року наш Фінансово-правовий коледж 

відновив  навчальний процес. Відновлення навчального 
процесу було нашим спільним рішенням, адже в його 
прийнятті взяли  активну участь усі учасники освітньо-
го процесу студенти, викладачі, методисти, куратори, 
адміністрація. Під час обговорення прийнятних форм 
навчання та різноманітних організаційних питань були 
враховані різні думки та пропозиції всіх, кому небайду-
же навчання навіть під час війни. Навчання дає нам най-
цінніше - спілкування, а спілкування підтримує наш дух, 
посилює нашу віру, нашу стійкість  і наближає  перемогу!

Наші студенти з задоволенням діляться з нами свої-
ми враженнями  та своїми міркуваннями  і думками про 
навчання під час військового  стану.

«Я рада, що розпочалося навчання, хоч і не в звичному 
нам форматі. Дуже допомагає відволіктися від ситуації 
навколо, і не забувати пройдений матеріал. Звісно, дуже 
не вистачає живого спілкування з одногрупниками, але 
ми намагаємось підтримувати постійний зв’язок між 
собою. Сподіваюсь, що зовсім незабаром  ми всі поба-
чимось уже в аудиторіях.»- Духота Ангеліна, 2 курс спеці-
альності «Право», ОС «бакалавр».

«Коли почалася війна, про навчання я навіть не дума-
ла. Але через певний час з‘явилося бажання щось роби-
ти та чимось бути зайнятою, щоб час рухався швидше і 
вся енергія та емоції йшли у правильне русло.

Зараз проходить навчальний  процес, який побудова-
ний дуже раціонально, тому не відчуваю втомленості та 
напруги, а навпаки відчувається правильне розподілен-
ня ресурсу та відволікання від подій навколо.

Також варто  пам’ятати, що життя продовжується, 
а навчання це частина нашого життя!» - Качан Євгенія, 
Маргіта Оксана студенти 4 курсу спеціальності «Право», 
ОС «бакалавр»; 

Бабяк Дмитро, 3 курс спеціальності «Право», ОС «бака-
лавр»;

Ямщикова Юлія, Звенигорецька Наталія, студенти 2 кур-
су спеціальності «Право», ОПС «фаховий молодший ба-
калавр»; 

Карабань Олександр, 2 курс спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування», ОПС «фаховий мо-
лодший бакалавр»;

Калєнцова Даша, Васькова Софія, Ситник Марія, Пастух 
Володимир, Якубіна Софія, Бочарова Аріна, студенти 1 кур-
су спеціальності «Право», ОПС «фаховий молодший ба-
калавр»;

Полудненко Олександра, 1 курс спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування», ОПС «фаховий мо-
лодший бакалавр».

БЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

На виконання п.п. 14 розділу ІІ та п.п. 5 розділу І Поло-
ження про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників в установах та закладах осві-
ти, затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017 
року №1669 з урахуванням доручення Прем’єр-міністра 
України від 10.06.2022 №14529/0/1-22 щодо підготовки 
закладів освіти до 2022/2023 навчального року та ство-
рення безпечних умов перебування студентів та співро-
бітників з урахуванням збройної агресії Російської Фе-
дерації, Фінансово-правовий коледж отримав дозвіл на 
проведення аудиторних занять з 01 вересня 2022 року. 
Про це також свідчить Акт оцінки приміщення Коледжу 
щодо можливості його використання як найпростішого 
укриття. Перевірку проводили представники ВЗНС та 
ЗЦЗ Солом’янського РУ ГУ ДСНС України.
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МЕМОРАНДУМ МІЖ ІНСТИТУТОМ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО 
ТА ПРИВАТНИМ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ»

24 травня 2022 року підписано меморандум між Інсти-
тутом держави і права імені В. М. Корецького та Фінансо-
во-правовим коледжем.

Меморандум підписали директор Інституту держави і 
права імені В.М. Корецького д.ю.н., професор, академік 
Національної академії правових наук України, Заслужений 
юрист України Скрипнюк Олександр Васильович та дирек-
тор Фінансово-правового коледжу д.ю.н., професор, Заслу-
жений юрист України Губанова Тамара Олексіївна. На зустрі-
чі були присутні вчений секретар Інституту держави і права 
імені В.М. Корецького д.ю.н., професор, Заслужений юрист 
України Кваша Оксана Олександрівна, професор кафедри фі-
нансів Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, д.е.н., професор, Заслужений економіст України 

Рожко Олександр Дмитрович та перший заступник директо-
ра Фінансово-правового-коледжу, д.ю.н., професор Губанов 
Олег Олександрович.

Метою цього Меморандуму є плідна співпраця та обмін 
інформацією та досвідом в межах відповідних функцій 
і повноважень Сторін, здійснення наукової та практич-
ної діяльності у сфері забезпечення верховенства права,        
захисту прав і свобод людини і громадянина на основі 
рівноправності, взаємної вигоди, дотримання загально-
прийнятих норм і принципів.

Меморандум передбачає спільну діяльність Сторін, що 
здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних 
заходів, проєктів і програм.

ФОРМУЄМО МАЙБУТНЄ У РОЗРІЗІ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ!
Меморандум між юридичною фірмою «Правовий 

Альянс» та Приватним вищим навчальним закладом 
«Фінансово-правовий коледж» підписано!

Меморандум підписали директор юридичної фір-
ми «Правовий Альянс» Алешко Дмитро Васильович та 
директор Фінансово-правового коледжу д.ю.н., про-
фесор, Заслужений юрист України Губанова Тамара                       
Олексіївна. На зустрічі також були присутні перший 
заступник директора Фінансово-правового-коледжу, 
д.ю.н., професор Губанов Олег Олександрович та доктор 

філософії Чернишова Валерія Юріївна.
Метою меморандуму є співпраця та обмін досвідом 

між організаціями у сфері розвитку новітньої та однієї 
з найактуальніших галузей права – медичного та фар-
мацевтичного, а також залучення студентів коледжу до 
заходів та відкритих проектів та практичних програм 
за участі юридичної фірми «Правовий Альянс» з мож-
ливістю подальшого працевлаштування.

Всебічно диференційована сучасна вища освіта – за-
порука професійного розвитку майбутніх спеціалістів!



Разом зі студентами з Арканзаського університету 
студенти Коледжу, учасники розмовного клубу English 
Speaking Club, стали слухачами курсу з верховенства 
права «Rule of Law Colloquium course». 

Перше заняття почали з дружнього знайомства та об-
міну думками з приводу розуміння концепції верховен-
ства права в Україні та США.

«Я просто в захваті від атмосфери, від людей. Мені 
здається, що курс буде продуктивним як з академічно-
го боку, так і з соціального. Ми зі студентами вже до-
мовились знайти одне одного в соцмережах)) дякую 
за таку можливість!» – Аріна Бочарова, студентка 1-го 
курсу ОПС Фаховий молодший бакалавр спеціальності 
081 Право.

«Це справді щось неймовірне! Стільки різних і цікавих 
людей розповідають про своє життя. Виходить прямо 
таки тепла бесіда. Я думаю, що я зробила правильний 
вибір зареєструвавшись на цей курс. Удосконалення 
англійської та насолода від спілкування. Впевнена: далі 
будуть нові й нові теплі враження!» – Дарина Шкарупа, 
студентка 1-го курсу ОПС Фаховий молодший бакалавр 
спеціальності 081 Право.

«Верховенство права . . . концепція, над якою прави-
телі та філософи розмірковували протягом тисячоліть. 
Який ще предмет краще вивчати на юридичному фа-
культеті? Тому, ми з колегами з Університету Арканзасу 
вирішили пройти курс «Верховенство права» з профе-
сором Келлі. Однак ми не усвідомлювали, наскільки 
особливою буде наша група. 

Дійсно, наша група інтернаціональна. У нас є колеги 
з України! Наше перше спільне заняття було справді 
неймовірним! Було цікаво почути, як розуміють верхо-
венство права в Україні — насамперед від студентів, 

які там живуть.  Я впевнений, що цей досвід, як для 
нас, американських студентів, так і для українських ко-
лег, буде тим, що ми всі ніколи не забудемо!» – Тайлер         
Мелакар, студент юридичного факультету Арканзасько-
го Університету, США.
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GLOBAL LEGAL SKILLS VIRTUAL WORKSHOP
30 червня відбувся міжнародний воркшоп Global 

Legal Skills, на якому зібралася всі представники юри-
дичної освітянської спільноти, представники факуль-
тетів закладів вищої освіти та університетів, керівни-
ки юридичних клінік та, звісно, студенти-правознавці, 
серед яких і наші студенти, учасники English Speaking 
Club.

Всією юридичною спільнотою обговорювали виклики 
та нові перспективи юридичної освіти в Україні та мож-
ливості співпраці в умовах війни.

Захід відбувався повністю англійською мовою.
Своїми враженнями ділиться Дмух Марія, студентка 

другого курсу ОПС “фаховий молодший бакалавр” спе-
ціальності 081 Право:

«Зустріч була у форматі брейн-шторму. Для мене це 
вперше, тому з цікавістю долучилась до бесіди. Швидке 
запитання, швидка відповідь на нього – все просто! На 
конференції були присутні представники різних амери-
канських та європейських юридичних ком’юніті (ELSA) і 
різних навчальних закладів. На початку ми коротко роз-
глянули «challenges», які виникають наразі у юридично-
му напрямку в Україні. Далі нас поділили за обраними 
темами (по кімнатах у зумі) і надали Гугл-документ у 
якому були всі дані спікерів (саме обраної вами теми) 
та окреме місце для запитань. У кожній з кімнат (за 

обраною вами темою), насамперед, обговорювали кро-
ки вирішення юридичних проблем. Дуже сподобався 
формат конференції та різноманітність представників 
не тільки з України, а й з різних штатів США. Очікую на 
наступну зустріч!» 

Спікерами заходу були: 
David Austin, Legal Skills Professor at California Western 

School of Law;
Kimberly Holst, Clinical Professor of Law at Arizona State 

University;
Sandra Day O’Connor College of Law, Director at the Legal 

Writing Institute;
Artem Shaipov, Legal Advisor, USAID Justice for All 

Program in Ukraine;
Mariia Tsypiashchuk, Board Member of the Association of 

Legal Clinics of Ukraine, Head of the Legal clinic “Pro Bono” 
of the National University of Ostroh Academy;

Adil Abduramanov, President of the European Law 
Students’ Association in Ukraine;

Dmytro Boichuk, Head of the Center for Legal Education 
Quality Assurance at the Yaroslav Mudryi National Law 
University in Kharkiv, Assistant Professor;

Serhiy Riznyk, Vice-Rector for Research, Teaching, 
and International Cooperation at Ivan Franko National 
University of Lviv.

RULE OF LAW COLLOQUIUM COURSE UNIVERSITY OF ARKANSAS

LEGAL WRITING IN ENGLISH SPRING 2022
American Common Law Centre Київського національ-

ного університету ім. Т. Шевченка запрошує студентів 
Фінансово-правового коледжу на курси юридичної пись-
мової англійської «Legal Writing in English» з професором  
Крістофером Р. КЕЛЛІ (Christopher R. Kelly).

Курс охоплює 8 інтенсивних занять, які будуть прово-
дитися щовівторка на платформі ZOOM.

Протягом курсу Ви матимете змогу:
- навчитися правильно використовувати письмові 

конструкції у юридичній англійській;
- писати ваші документи простою та зрозумілою мо-

вою;
- вдосконалити ваші граматичні навички та ще багато 

чого іншого.
Після проходження курсу кожен учасник із гарним від-

відуванням отримає сертифікат!
Мова курсу: Англійська
(Бажаний рівень англійської – Intermediate)
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5 та 6 липня 2022 року відбулося урочисте вручення 
дипломів студентам-випускникам ОКР «молодший спе-
ціаліст» та ОС «бакалавр» спеціальностей 081 Право та 
072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Захід проходив на внутрішньому подвір’ї Коледжу.
За доброю традицією відкрила  свято і привітала на-

ших випускників та всіх присутніх директор Коледжу, 
Заслужений юрист України, д.ю.н., професор Тамара 
Олексіївна Губанова.

На урочистому заході також були присутні пер-
ший заступник директора, д.ю.н., професор Губанов 
Олег    Олександрович, заступник директора з адміні-
стративної роботи Гавловський Андрій Валерійович, за-
ступник директора з наукової роботи, к.ю.н. Савенкова                 
Владислава Геннадіївна, заступник директора з навчаль-
но-методичної роботи Мулянова Тетяна Миколаївна, за-
відувач факультету з підготовки фахового молодшого 
бакалавра, к.іст.н. Мацелюх Катерина Степанівна. Незва-
жаючи на воєнний стан свято пройшло у теплій домаш-
ній атмосфері та було сповнено найщиріших вітань та 
сердечних побажань.

Ми впевнені, що наші випускники стануть висококва-
ліфікованими фахівцями у майбутньому, а незабутні 
студентські роки у Коледжі будуть надихати їх сумлінно 
та старанно йти до своєї мети усе подальше життя.

ВІТАЄМО НАШИХ ВИПУСКНИКІВ!
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КОЛЕДЖ ПИШАЄТЬСЯ СВОЇМИ СТУДЕНТАМИ!
Наша студентка Калєнцова Даша долучилася до ко-

манди волонтерів Громадської організації «Батьків-
ський комітет Києва» та надає дуже необхідну і своєчас-
ну допомогу українцям, проявляючи свій патріотичний 
дух та безмежну любов до України.

У цей тяжкий для України час ми маємо пам’ятати 
про те, що кожен з нас може зробити для своєї країни 
та свого народу. Наші студенти пам’ятають і ми ними 
пишаємося!

Даша успішно навчається на другому курсі спеціаль-
ності 081 Право освітньо-професійного ступеня «фа-
ховий молодший бакалавр», планує стати фахівцем 
своєї справи у майбутньому. Ми впевнені, що у неї все 
вийде, адже з такою наполегливістю та відданістю, з 
якою Даша береться за будь-яку справу, не може бути      
по-іншому.

У нашої країни є майбутнє! Ми переможемо!

ПАТРІОТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ «НАРОД-ГЕРОЙ ГЕРОЇВ ПОЯВЛЯЄ»
Студенти Фінансово-правового коледжу не лише 

розумні, але й дуже талановиті. Вітаємо наших сту-
дентів, які взяли участь у патріотичному фестивалі                        
«Народ-герой героїв появляє».

Фестиваль-конкурс проведено з метою поширення па-
тріотичний ідей засобами мистецтва, виявлення та під-
тримки талановитих студентів, сприяння становленню 
української ідентичності, заохочення до патріотичної 
творчості захисників України шляхом участі в мистець-
ких проєктах. Ми підтримуємо патріотичну    ініціативу 
організаторів і активно долучаємось до таких проектів.

ДИПЛОМАМИ В КАТЕГОРІЇ «АМАТОР» НАГОРОДЖЕНІ:
- У номінації «Художнє слово» Ковбаснюк Вікторія, сту-

дентка 4 групи, ІІІ курсу, спеціальності «Право», ОПС фа-
ховий молодший бакалавр.

- У номінації «Образотворче мистецтво: графіка»         
Тарасюк Анастасія, студентка 5 групи, ІІ курсу, спеціаль-
ності «Право», ОПС фаховий молодший бакалавр.

- У номінації «Театральне мистецтво» Шевчук Дарина, 
студентка заочного відділення, ІІІ курсу, спеціальності 
«Право», ОС бакалавр.

- У номінації «Вокальне мистецтво: патріотична піс-
ня; авторська пісня» Духота Ангеліна, студентка 1 групи       
ІІІ курсу, спеціальності «Право», ОС бакалавр.

- У номінації «Літературна творчість: поезія» Полішу-
ченко Євгеній, студент 2 групи, ІІІ курсу, спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування», ОПС фа-
ховий молодший бакалавр.

- У номінації «Літературна творчість: поезія»                          
Молештяну Анастасія, студентка 2 групи, ІІІ курсу, спеці-
альності «Фінанси, банківська справа та страхування», 
ОПС фаховий молодший бакалавр.

Вітаємо наших талановитих студентів, пишаємося 
ними. 
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СТОРІНКА ПАМ’ЯТІ
Роман Тарасович Ратушний (1997-2022 рр.) 
Роман Тарасович Ратушний народився 5 липня 1997 

року в Києві у сім’ї журналіста Тараса Ратушного та пись-
менниці Світлани Поваляєвої.

Базову загальну середню освіту здобув у Києво-Пе-
черському ліцеї № 171.

2012 року вступив на навчання до Фінансово-пра-
вового коледжу, спочатку на спеціальність «Фінанси, 
банківська справа та страхування», а згодом «Право». 
Успішно завершив навчання та отримав диплом бака-
лавра «Права» у 2017 році.

Роман завжди проявляв патріотичну, активну грома-
дянську позицію, тому одним з перших долучився до 
Євромайдану та Революції гідності у 2013 році та з ін-
шими студентами постраждав від атаки Беркуту в ніч 
проти 30 листопада.

По завершенню навчання в Коледжі очолив ініціати-
ву «Захистимо Протасів Яр», а у 2019 році однойменну 
громадську організацію. Ключовою ідеєю ініціативи є 
збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі 
Києва та недопущення незаконної забудови. Резуль-
татом довготривалої боротьби Романа та ініціативної 
групи стало повернення 27 червня 2020 року Київською 
міською радою земельній ділянці площею 3,15 га у Про-
тасовому Яру статус зелених насаджень.

Під час місцевих виборів 2020 року балотувався до 
Київської міської ради IX скликання. Роман був учасни-
ком акцій на підтримку ув’язненого одеського активіста 
Сергія Стерненка. Після чергової акції до дня народжен-
ня Сергія 20 березня 2021 Романа було відправлено під 
цілодобовий домашній арешт за рішенням Печерського 
районного суду від 29 березня. Його підозрювали у ху-
ліганстві. Доказом прокуратури став знімок, на якому 
Ратушного, нібито, упізнали свідки. Фото являє собою 
чорний фон і білі крапки на ньому. У соціальних мере-
жах справу вже охрестили «Справою Казимира Мале-
вича» з відсилкою до найвідомішої картини художника 
«Чорний квадрат».

Після повномасштабного вторгнення рф Роман став 
добровольцем у лавах Сил територіальної оборони 
України, створив підрозділ «Протасового Яру». Він 
спершу захищав Київ, згодом діяв на Сумщині, брав 
участь у деокупації населених пунктів області, зокрема, 
Тростянця.

З початку квітня Роман воював у Харківській облас-
ті, в Ізюмському районі, у розвідувальному взводі 2-го 
мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої 
бригади ЗСУ «Холодний Яр». Його підрозділ був тільки 
створений, і Роман став там одним з невтомних дви-
гунів, одним з тих, хто справді був душею батальйону. 
Завдячуючи сміливості та відвазі підрозділу розвідни-
ків, до якого входив Роман, вони зайняли позиції у на-
прямку, де ворожі війська атакували, і після цього ро-
сійські загарбники не просунулись ні на метр.

Роман Ратушний загинув як Герой у бою під Ізюмом 9 
червня 2022 року, потрапивши у ворожу засідку.

 
«Пам’ятаємо тебе, Романе…»
«Війна забирає життя наших найкращих, найталано-

витіших, молодих синів і доньок… Дуже важко з цим 
змиритися, а ще важче це усвідомлювати і з цим жити.

Романе, ти ж у нас такий: небайдужий, сміливий, чес-
ний, впевнений, інтелігентний і завжди усміхнений… 

Завжди у вирі найважливіших подій…
Ніколи осторонь – це твоє покликання. Такий ти є і бу-

деш у нашій пам’яті завжди. Твій Фінансово-правовий 
коледж ніколи тебе не забуде….»

Тамара Олексіївна Губанова, директор Коледжу.
«Невимовна туга оповила душі тих, хто знав, любив, 

шанував світлого мужнього, неповторного, янгольсько-
го Романа Ратушного. На передовій обірвалося безцінне 
життя нашого захисника, справжнього Героя України, 
який до останнього подиху служив українському наро-
дові та свято вірив і наближав Нашу Перемогу.

Світла пам’ять тобі, любий наш Ромчику! »
Марія Дмитрівна Тукало, викладач дисципліни «Хімія», 

методист.
«… Пам’ятаю тебе Романе… Запитую на екзамені: 

чому не був на парах? Відповідь: вибачте, я був на Май-
дані…».  Ярослав Ярославович Мельник, викладач дисци-
пліни «Цивільне право».

«Допитливий, інтелігентний, ввічливий, вдячний хлоп-
чик, який жодного разу не пропускав лекції конституцій-
ного права, щоразу після пари дякував і перепитував 
цікаві дискусійні питання: чи на правильному шляху 
державотворення України? Як має право діяти громад-
ська організація? Обсяг конституційних прав і свобод 
громадянина України? …Щиро переймався майбутнім 
України».  Людмила Анатоліївна Павленко, викладач дис-
ципліни «Конституційне право».

 «Я добре пам’ятаю Романа – привітного й усміхнено-
го. Коли він відповідав на якесь питання, то я дивува-
лася його не за віком дорослим міркуванням. Дивила-
ся на нього й думала: «Ось вона, майбутня українська 
еліта, - прогресивна, з широким світоглядом і баченням 
майбутнього». Наталія Віталіївна Маєвська, викладач 
дисципліни «Ділова українська мова».

«…Добро має бути з кулаками. Як Ромчик. Як той 
гідний син свої Землі, що так хотів їй щастя і миру. 
Ромчику, дорога наша світла й чиста Людино, ти уже 
безсмертний, бо твоє ім’я, твоя постать назавжди за-
карбувалися в наших спогадах, думках, серці. Це тут. 
А там…напевно, такі, як ти, чисті й добрі, необхідні там 
для того, вирішального, бою зі ЗЛОМ. І я вірю, що з та-
кими, як ти, Перемога неодмінно буде за нами». Інна 
Михайлівна Степанчук, викладач дисципліни «Українська 
література».



СЕРВІСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВ, ЩО СТАЛИ БЕЗОПЛАТНИМИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Сервіси для вивчення мов, що стали безоплатними для українців.
Тисячі українців залишили домівку та поїхали за кордон у пошуках безпеки. Щоб мати 

можливість спілкуватися в інших країнах, потрібно вчити іноземні мови. Глобальні сер-
віси з вивчення мов зробили доступ до своїх платформ безоплатним для українців.

BUSUU
Платформа для вивчення мов в інтернеті, на iOS та Android, яка дозволяє взаємодія-

ти з носіями мови. Українцям безоплатно надано доступ до преміум-підписки.
Duolingo
Популярний застосунок для вивчення мов. Тут ви знайдете цікаві вправи, тести та 

мотивацію вчитися в ігровій формі.
Drops
У застосунку 45+ мов. Вивчайте нові слова за допомогою картинок — у форматі гри. 

Для українців доступна преміум-підписка на 1 рік.
Preply
Платформа допомагає українцям, що прагнуть вивчити або покращити свою іноземну мову, знайти репетито-

ра-волонтера.
ENGin — безкоштовна програма, яка поєднує українських студентів з англомовними волонтерами за кордоном 

для щотижневої онлайн-практики англійської мови.
Скористайтеся цими можливостями, якщо ви в безпеці. Знання ніколи не будуть зайвими!

Більше інформації можна знайти за посиланнями:
https://t.me/diia_gov 
https://www.enginprogram.org/
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ВІДБУЛАСЯ ЛЕКЦІЯ ВІД АНДРІЯ ШАРАЄВСЬКОГО
Своїми враженнями ділиться студентка 3-го курсу спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування», Красьоха Ольга: «Година лекції пройшла досить 
непомітно. Чудова доповідь спікера про його власний життєвий досвід та робочі 
поради були влучними та актуальними. 

Впевнена, що зможу використати отриману інформацію у своєму професійному 
житті».

СТУДЕНТИ - УЧАСНИКИ МУТКОРТУ
Для студентів бути учасником Муткорту « UBA 

Students’ League Moot on Intellectual Property 6.0» з ін-
телектуальної власності це чудова нагода, яка надає 
можливість:

• Отримати практичний досвід у сфері інтелектуаль-
ної власності;

• Покращити знання українського та міжнародного 
законодавства у сфері IP;

• Познайомитися з найкращими IP професіоналами 
України та США, які можуть стати вашими менторами;

• Налагодити зв’язки з іншими студентами, які цікав-
ляться інтелектуальною власністю.

У муткорті можуть взяти участь студенти 1-6 курсів 
освітніх програм “Право” та “Міжнародне право”, які 
цікавляться інтелектуальною власністю. Варто лише 
знайти тімейта та бажання пройти складний, але над-
звичайно цікавий шлях від реєстрації до перемоги!

В команді має бути 2 учасники. Кожна команда має 
право залучити ментора чи коуча при підготовці до 
змагань.

Найкращі студенти англомовної версії IP Moot Court 
6.0 будуть відібрані для навчальної поїздки в США у 
2022 році за підтримки CLDP. Під час поїздки студенти 
зустрінуться з американськими законодавцями, юри-
стами та представниками провідних технологічних та 
інноваційних компаній.

Найкращі студенти англомовної версії IP Moot Court 
6.0 будуть відібрані для навчальної поїздки в США у 
2022 році за підтримки CLDP. Під час поїздки студенти 
зустрінуться з американськими законодавцями, юри-
стами та представниками провідних технологічних та 
інноваційних компаній.



На черзі, Степанида Бадовська!

• магістр наук права та фінансів Оксфордського університету (2020-2021);
• співзасновниця, колишня віце-президентка та голова ради випускників оксфордської студентської спільноти з 

фінансів сталого розвитку;
• спеціалізація – банківське та фінансове право, енергетика та програми сталого фінансування;

Практику банківського права Степанида реалізовувала в лондонському офісі BakerMcKenzie, а зараз – юрист 
київського офісу BakerMcKenzie.

До Степаниди клієнти звертаються з різноманітними питаннями, починаючи від 
транскордонних операцій та законодавчого регулювання діяльності фінансових 
устав та платіжних систем, закінчуючи регулюванням екологічних, управлін-
ських та соціальних (ESG) факторів діяльності фінансових установ. 

8 серпня, 16:00
Степанида допоможе стати на крок ближче до англійського договірного права 
та познайомить вас з основами контракту 

Приєднуйся до EnglishcontractlawschoolforUkrainianlawstudents 2022

Реєстрація: https://forms.gle/BvSw2DK9DuFw6F68A

Сайт школи: http://englishcontractlawschool.kyiv.ua/
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ПРОДОВЖУЄМО ЗНАЙОМСТВО ЗІ СПІКЕРАМИ ENGLISH CONTRACT LAW SCHOOL 
FOR UKRAINIAN LAW STUDENTS 2022

ВЕБІНАР НА ТЕМУ: 
«ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ 

В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ»
29 квітня 2022 року відбувся вебінар на тему: «Осо-

бливості реалізації правового статусу публічних служ-
бовців в Україні в умовах дії правового режиму воєнно-
го стану».

Вебінар був організований за підтримки НАПрН     
України, НДІ ДБ та МС НАПрН України, КАС ВС, НЮУ 
імені Я. Мудрого, КНУ імені Т. Шевченка, ЗНУ, Центру      
українсько-європейського наукового співробітництва.

У вебінарі взяли участь Смокович М.І. – д.ю.н., Голова 
Касаційного адміністративного суду у складі Верховно-

го Суду; Коломоєць Т. О. – д.ю.н., проф., декан юридич-
ного факультету Запорізького національного універ-
ситету; Битяк Ю.П. – д.ю.н., проф., головний науковий 
співробітник Науково-дослідного інституту державного 
будівництва та місцевого самоврядування Національ-
ної академії правових наук України, багато інших видат-
них адміністративістів Украіни та керівництво Фінансо-
во-правового коледжу. На вебінарі також були присутні 
студенти багатьох закладів вищої освіти.



Психологічна служба Коледжу проводить опитування щодо безпечності освітнього середовища для життя і 
здоров’я здобувачів вищої освіти, задоволення їх потреб та інтересів в освітньому процесі, а також якості дистан-
ційного навчання.

Для того, аби сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ситуацію, нам необхід-
на якомога більша кількість відповідей студентів, які на умовах анонімності готові по-
ділитись інформацією про навчання у Фінансово-правовому коледжі. Просимо пройти 
опитування за посиланням: https://forms.gle/m6ofmuhsqssudioJ7

Удосконалюємо навчальний процес з Фінансово-правовим коледжем разом!
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ONLINE ВЕБІНАР LAW SCHOOL 
• 18 травня у online law school проведено вебінар на тему: «Партнерство як основний актив компанії. Як роз-

вивати команду юристів».
Разом з Євгеном Савельєвим та Мирославом Хмарським - керуючими партнерами 

Юридичної компанії avitar обговорили про:
• партнерство, як основний актив компанії та ділових взаємовідносин;
• як створювати таке партнерство, які інструменти залучати;
• базові аспекти формування відкритих взаємовідно;
• як забезпечити умови для розвитку культури творчості та відкритості в команді.

ДІАЛОГОВИЙ СЕМІНАР 
Програма USAID «Справедливість для всіх» у співпраці із Національним юридичним 

університетом ім. Ярослава Мудрого проводить діалоговий семінар із проф. Джеймсом 
Молітерно (James E. Moliterno : https://law.wlu.edu/.../full-time-faculty/jim-moliterno...) на тему 
викладання питань ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАВНИКА.

Захід відбудеться онлайн на платформі Zoom 13 травня, з 16:30 до 18:00.
Реєстрація на діалоговий семінар: https://us02web.zoom.us/j/83677798984...
Meeting ID: 836 7779 8984
Passcode: 72602

ЦІКАВИТЕСЬ ПРОФЕСІЄЮ QA ТА ХОЧЕТЕ ЗРОЗУМІТИ, З ЧОГО ПОЧАТИ?
Цікавитесь професією QA та хочете зрозуміти, з чого почати?
16 ЧЕРВНЯ О 17:00 на безкоштовному вебінарі разом з Senior QA інженером розберемо 

особливості професії, а також розвіємо популярні стереотипи, що сформувались довкола 
неї.

На вебінарі Ви дізнаєтесь про:
• щоденні задачі, цілі та must-have якості QA інженерів;
• основні технології для тестування;
• міфи VS реальність;
• необхідний скілсет для першої роботи;
• корисні ресурси для занурення у сферу;
СПІКЕР: Сергій Христич, Senior QA Engineer at SoftServe. ISTQB certified. 6 років в IT.

СЕРІЯ ІНТЕРВ‘Ю «УКРАЇНА МАЄ ЗНАЧЕННЯ»
Спікер – Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України (2014-2019), співзасновник 

Центру національної стійкості та розвитку, директор Програми європейських, регіональних та російських дослі-
джень Українського інституту майбутнього у Києві.

З ініціативою «Україна має значення» ми хочемо об’єднати людей, які люблять Україну та докладають усіх зу-
силь, щоб допомогти нашій країні перемогти найбільше  зло дня.

Всі наші заходи націлені на боротьбу з кремлівською пропагандою, розвінчання мі-
фів про нашу країну та на доказ того, що Україна з її величезним потенціалом є на од-
ній сторінці з усім цивілізованим світом, дорожить одними цінностями та має велике 
значення. 

Запрошуємо вас доєднатися до нас! 
Посилання на реєстрацію: https://cutt.ly/pgoJaBB

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!
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ЦІКАВО ПОВ’ЯЗАТИ СВОЄ МАЙБУТНЄ ІЗ ФАРМАЦЕВТИКОЮ?
Занурюйся в цю сферу, поспілкуйся з людиною, котра пройшла професійний шлях зростання від майстра до 

керівника відділу.
Спікерка: Поліна Антоненко – керівниця промислових технологій АТ «Фармак».
Дізнатися про шлях кар’єрного зростання при зустрічі зі спікеркою.
Реченець для реєстрації: 20 липня, 18:00.
Лінк тут: https://cutt.ly/1LFqZaP

ПЕРШИЙ ВЕБІНАР»
Перший вебінар на тему «Мобілізація громадян       

України в умовах воєнного стану».
Виникають різні нагальні питання в юридичній пло-

щині? Ось тут зможете отримати відповіді.
Проект спрямований на роз’яснення актуальних юри-

дичних питань громадян України – стартує! Будемо зу-
стрічатися кожен вівторок та четвер о 16:00.

Перший вебінар на тему «Мобілізація громадян       
України в умовах воєнного стану» відбудеться най-
ближчого вівторка, розкриваємо питання щодо умов 
мобілізації та категорій громадян, які підлягають мобі-

лізації.
Експерт: Лілія Амелічева, д.ю.н., доцент, керівник юри-

дичної клініки та професор кафедри цивільного права і 
процесу Донецького національного університету імені 
Василя Стуса.

Старт: 3 травня 2022 року о 16:00.
На youtube-каналі Комісії з питань юридичної освіти 

та обізнаності: https://cutt.ly/LGUVxss, на facebook-сто-
рінках Commission on Legal Education and Awareness.

Проєкт організовано за підтримки: Міністерство осві-
ти і науки України та OSCE Project Co-or.  

ВЕБІНАР «ПРИНЦИПИ ТА СВІТОВА ПРАКТИКА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ МАЙНУ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ»

Асоціація Адвоатів України проводить вебінар «Прин-
ципи та світова практика відшкодування збитків майну 
постраждалих внаслідок бойових дій цивільних осіб»

Спікером виступить Наталія Євдоченко, адвокатка 
ЮФ «Дмитрієва та партнери».

Дата: 5 травня 2022, початок об 11:00.
Приєднатися: https://youtu.be/g4FuWIJmS2g
Під час заходу розглядаються такі питання:
1. Способи встановлення та розмір відшкодування.
2. Спосіб поновлення порушених прав. 
3. Причини відмов у відкритті провадження та задо-

воленні позовів.
4. Розгляд позовів у спеціалізованих міжнародних 

установах.

5. Вирішення питання відшкодувань у мирних угодах 
та за рішеннями урядів країн.

Звертаємо увагу на те, що ААУ існує лише за рахунок 
благодійних внесків, тому всі, хто має можливість і ба-
жання підтримати нас, можуть перерахувати будь-яку 
суму на наступні реквізити:

ВГО “Асоціація адвокатів України”
Код ЄДРПОУ 34294645
IBAN: UA20 3005 2800 0002 6008 0000 1830 8
АТ “ОТП Банк”
Код установи банку 300528
До зустрічі на заході!

ЩО ТАКЕ СВІДОМЕ ВОЛОНТЕРСТВО?
12 травня о 19:00 відбувся безкоштовний вебінар! 

Багатьох цікавить тема:«Що ж таке свідоме волонтер-
ство?»

Кількість тих, хто приєднується до волонтерського 
руху в Україні, зростає щодня. Хто вони — волонтери? 
Які їхні основні завдання та обов’язки? Як волонтерити 
в умовах війни, а головне — як робити це свідомо та на 
користь країні? Обговоримо це на вебінарі.

ВАРТО ЗНАТИ!
• про основи волонтерства в Україні та у світі;
• як ефективно волонтерити під час війни;
• права та обов’язки волонтерів.
Вебінар буде корисний волонтерам та всім, хто актив-

но з ними взаємодіє.

Лекторки: 
Вікторія Зацнова, ке-

рівниця гуманітарного 
напрямку Української 
Волонтерської Служби, 
тренерка з прав людини, 
волонтерства та волон-
терського менеджменту.

Єлизавета Бончужна, 
проєктна менеджерка 
Української Волонтерської Служби, тренерка з волон-
терства, волонтерського менеджменту та соціальної 
згуртованості.

(https://forms.gle/pCTefpKWurAc3ykAA) Зареєструва-
тися (https://forms.gle/pCTefpKWurAc3ykAA)



Газета
Фiнансово-правового 

коледжу

Започаткована у 2009 роцi

N 1 (42), 
2022 р.                                      

СтудентІнформ

Редакція може не поділяти думку авторів, але залишає право за собою редагувати надані матеріали.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
БЄЛЯЄВА Катерина – 4 курс юридичний ф-т 

РЕДКОЛЕГІЯ:
Юридичний факультет:  
Звенигорецька Наталія – 3 курс
Калєнцова Даша – 2 курс
Трубій Ілона – 3 курс
Чечелюк Анна – 2 курс

Економічний факультет:
Морозова Марія – 3 курс
Карабань  Олександра – 3 курс
Мовчан Анна – 1 курс
Токаренко Дар’я – 1 курс

НАД НОМЕРОМ ПРАЦЮВАЛИ: 
ГУБАНОВА Т.О., МУЛЯНОВА Т.М., САВЕНКОВА В.Г., 
ПАРИМСЬКА М.М., ДЕМ’ЯНЕНКО М.Г., 
ТУКАЛО М.Д., БЄЛІК К.О.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО  РЕДАКТОРА: 
ШАХОВЕЦЬ Єва – 3 курс юридичний ф-т

14 жовтня 
День Коледжу!

Вітаємо!


