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Студенти – гордість Коледжу!
Останні роки у Фінансово-правовому коледжі про-

довжується запровадження норм оновлених редак-
цій законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», 
«Про фахову передвищу освіту», у т.ч.:

• продовжується запровадження компонентів вну-
трішньої системи забезпечення якості та інструмен-
тів, що забезпечують прозорість освітньої діяльності 
та прийняття рішень;

• удосконалюються та системно запроваджуються 
інструменти зворотнього зв’язку із учасниками ос-
вітнього процесу, випускниками та роботодавцями;

• розширюється застосування технологій зовніш-
нього незалежного оцінювання й технологій дистан-
ційного навчання.  

Найнагальніші завдання пов’язані, у першу чер-
гу, із вдосконаленням ключових елементів вну-
трішнього забезпечення якості освіти, у тому числі                         
процедур забезпечення академічної доброчесності 
всіма учасниками освітнього процесу, інструментів 
інформаційного менеджменту, подальшим розвит-
ком соціологічних опитувань учасників освітнього 
процесу та зовнішніх стейкхолдерів, удосконалення 
методик і процедур оцінювання тощо, а також із ви-
рішенням питань кадрового забезпечення, що пов’я-
зані із потребами професійного розвитку та змінами 
поколінь науково-педагогічних і педагогічних праців-
ників.

До числа зовнішніх викликів, які в останні роки 
ускладнювали реалізацію освітньої політики Коле-
джу та надання якісних освітніх послуг, додались 
нові фактори. Жоден заклад вищої освіти не може не 
враховувати такі зовнішні чинники:

• демографічна криза, що триває;
• конкуренція на ринку освітніх послуг в Україні та у 

світі, що швидко зростає;

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Вітаємо усіх, хто бажає 
навчатися у найкращому 
коледжі України!

Студентство – час, коли 
ми зустрічаємо справжніх 
друзів на всі роки. Тому 
дружні стосунки, підтрим-
ка одне одного, відчуття 
справжнього колективу  дуже важливі з перших днів нав-
чання.

Ми живемо в непростий час, коли пандемія коронавірусу 
внесла свої корективи і змушує нас обмежувати себе у зу-
стрічах та звичному форматі спілкування. 

Викладачам і студентам довелося  налаштовувати на-
вчальний процес з очної форми у дистанційну. Хтось може 
сказати, що дистанційне навчання нікому не потрібне, 
воно не цікаве, що краще ходити на пари... Але нам здаєть-
ся, що у всьому треба шукати щось хороше, адже навіть 
дистанційне навчання може принести багато користі. Ми 
змогли довіритись дистанційному навчанню, зрозуміли, 
що це для кожного важливо,  знайшли плюси в таких обме-
женнях, тому навчання проходить без проблем і можемо 
повністю присвятити себе навчанню.

 А якщо все робити вчасно, то залишається  час і на від-
починок. Навчання проходить легко і вільно, тому що на 
допомогу завжди приходять онлайн технології. Матеріал 
на дистанційній платформі подається  доступно і зрозу-
міло, а викладачі по максимуму намагаються допомогти, 
пояснити та підказати, якщо виникають якісь труднощі. 
Живе спілкування з одногрупниками й викладачами зви-
чайно краще, але  не варто засмучуватись, а почати роби-
ти щось потрібніше. У нашому випадку, почати навчатися 
дистанційно і отримувати задоволення від навчання!

Шановні абітурієнти! Цей номер газети присвячується  
саме Вам. Тут Ви знайдете ту інформацію, яка  Вас заці-
кавить і вкрай необхідна. Нам, студентам, є багато що 
вам розповісти про все те, чим живе  Коледж, поділитися 
своїми враженнями про навчання і дозвілля, але відчу-
ти  атмосферу студентського життя неможливо, потрібно 
спробувати особисто. Тож,  запрошуємо енергійних, тала-
новитих абітурієнтів обрати  наш Коледж і Ваше студент-
ське життя буде щедре на події, адже тільки від кожного 
з нас залежить, щоб роки навчання залишились у нашій 
пам’яті як плідна, прекрасна, золота пора!
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• зміни вимог ринку праці щодо професійних ком-
петентностей працівників, запровадження нових 
правил присудження професійних кваліфікацій;

• неузгодженість нормативних документів сфери 
освіти між собою;

• тривала відсутність нових або оновлених, згідно 
з вимогами законів, регуляторних актів: щодо ліцен-
зійних умов, форм документів про освіту, поновлен-
ня та переведення здобувачів освіти, зарахування 
результатів навчання неформальної та інформальної 
освіти тощо;  

• зміна підходів до фінансування освіти, у тому чис-
лі із запровадженням уніфікованих показників ді-
яльності, які не повною мірою враховують специфіку 
провідних закладів вищої освіти України, що нега-
тивно позначається на результатах представництва 
таких закладів на міжнародному рівні;

• пандемія коронавірусу, яка змусила переглянути 
всі заходи освітнього процесу, насамперед інтенси-
фікувати впровадження цифрових навчальних техно-
логій, змінити форми взаємодії викладачів і студен-
тів, призупинити програми академічної мобільності 
тощо;

• поглиблення економічної кризи, що негативно по-
значилося на фінансуванні освітніх програм та обся-
гах державного замовлення в Україні, а також спри-
чинило зниження платоспроможності вітчизняних і 
зарубіжних здобувачів освіти.  

Незважаючи на всі ці виклики минулий навчальний 
рік і початок поточного 2020/2021 н.р. можна вва-
жати роком стабілізації: кількість здобувачів освіти 
за освітнім ступенем «бакалавр», освітньо-квалі-
фікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та за ос-
вітньо-професійним ступенем «фаховий молодший 
бакалавр» є стабільно зростаючою. Значною мірою, 
це зумовлено потужним кадровим потенціалом Ко-
леджу. 

У Фінансово-правовому коледжі вироблена ціла 
низка заходів щодо забезпечення виконання Стра-
тегічного плану розвитку Фінансово-правового ко-
леджу на 2020-2025 рр.  Завдяки виконанню зазна-
чених заходів у цілому в Коледжі підвищився рівень 
відповідальності та виконавчої дисципліни, особли-
во серед керівного складу підрозділів. Кадрова полі-
тика набула більшої стабільності та прогнозованості. 

У 2020 році ми також маємо позитивну динаміку 
щодо зростання сукупного контингентну здобувачів 
освіти. Контингент студентів зріс порівно з минулим 
роком. Основними чинниками, які забезпечили при-
ріст контингентну студентів, є стійке зростання впро-
довж останніх років бажаючих навчатися на освітніх 
програмах як молодшого спеціаліста (молодшого 
фахового бакалавра) так і бакалавра. Зрозуміло, що 
зважаючи на зростання впливу негативних зовнішніх 
чинників (пандемія, демографічна криза, конкурен-

ція на ринку освітніх послуг України та у світі, зміна 
підходів до фінансування освіти, зниження плато-
спроможності вітчизняних і зарубіжних здобувачів 
освіти, поширення міфів про доступність якісної дис-
танційної освіти тощо), розраховувати на стабіль-
ність контингентну студентів не може жоден заклад 
вищої освіти в нашій країні. 

Освітньо-кар’єрні траєкторії наших випускників у 
2020 році виглядають наступним чином: 

випускники освітньо-кваліфікаційного рівня «молод-
ший спеціаліст»: 

• 3% - до Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка;

• 97% - освітній ступень «бакалавр» Фінансо-
во-правового коледжу.

випускники освітнього ступеня «бакалавр»:
• 55% - освітній ступень «магістр» Київського на-

ціонального університету імені Тараса Шевченка;
• 25% - освітній ступень «магістр» інших закла-

дів вищої освіти.

Таким чином спостерігається чітко зростаюча ди-
наміка змін контингенту студентів. 

Тамара Олексіївна Губанова 
директор Фінансово-правового коледжу
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Динаміка змін сукупного контингенту студентів 
освітнього ступеня «бакалавр», 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 
освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр»
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ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ У 2021 РОЦІ
28 грудня на засіданні Вченої ради Фінансово-право-

вого коледжу за результатами голосування затвердже-
ні Правила прийому до Фінансово-правового коледжу 
у 2021 році за освітнім ступенем бакалавр та за освіт-
ньо-професійним рівнем фаховий молодший бакалавр.

Так, у Правилах прийому відображені деякі новації, по-
рівняно зі вступом у 2020 році, а саме:

1) на бакалавра прийматимуть сертифікати ЗНО 4-х 
років, 2018-2021, у тому числі з іноземних мов. Вступник 
зможе подати сертифікати в будь-якій комбінації (мож-
на подати в одному пакеті один сертифікат 2018 року, 
один 2019-го та 2020-21 років, або ж усі одного року);

2) мінімально необхідний для вступу конкурсний бал 
на спеціальність «Право» склав 140 у тому числі і для 
вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст. Крім фахового вступного ви-
пробування, вони також подають сертифікати ЗНО з      
української мови та літератури і з математики або істо-
рії   України (за власним вибором);

3) значно розширено можливості використання елек-
тронного кабінету вступника – наступного року подава-
ти електронні заяви зможуть вступники, які планують 
продовжити навчання після здобуття ОКР молодшого 
спеціаліста;

4) передбачено додатковий прийом документів для 
здобуття фахової передвищої освіти для вступників піс-
ля 9-го класу у серпні.

Умови прийому на навчання для здобуття фахової 
передвищої освіти у 2021 році зареєстровано в Мініс-
терстві юстиції (реєстраційний номер №1235/35518 від 

11.12.2020), що набули чинності .
Планується, що у 2021 році вступ до закладів фахової 

передвищої освіти розпочнеться наприкінці червня.
Порівняно з попередніми роками нові Умови містять 

норми, що мають зробити вступ більш прозорим та 
комфортним. Наприклад, вступники на основі повної 
загальної середньої освіти зможуть оцінити свої шанси 
ще до подачі документів – надається можливість спо-
чатку скласти вступні іспити, творчі конкурси, а вже по-
тім подавати документи до обраного закладу.

Також Умовами передбачено продовження періоду 
проведення іспитів для вступників на основі базової за-
гальної середньої освіти. Це дозволить закладам більш 
гнучко підійти до організації вступної кампанії, з дотри-
манням всіх протиепідеміологічних заходів.

На 2021 рік передбачено додатковий прийом доку-
ментів для здобуття фахової передвищої освіти за 
контрактною формою.

З 06 лютого 2021 року у Фінансово-правовому коле-
джі розпочався другий семестр підготовчих курсів до 
вступу за освітньо-професійним ступенем «фаховий 
молодший бакалавр» (після 9 класу).

Підготовка проходить щосуботи з трьох навчаль-
них дисциплін: українська мова, математика та історія       
України.

Підготовчі курси дають можливість абітурієнтам по-
глибити рівень знань з дисциплін, що відповідають про-
грамам вступних випробувань до Коледжу.

З навчальними програмами підготовки можна озна-
йомитись за посиланням https://fpk.in.ua/applicants/
programs-entrance-examinations

Якість та ефективність навчання на курсах забезпе-
чують висококваліфіковані викладачі Коледжу.

Онлайн-заняття проводяться через платформу Zoom, 
а контроль успішності абітурієнтів здійснюється за до-
помогою платформи Google Classroom.

Після успішного закінчення підготовчих курсів абіту-
рієнти отримують 50 додаткових балів  при вступі до 
Коледжу.

Долучитись до курсів можна ОНЛАЙН або за                    
контактними телефонами. Ми з радістю проконсульту-
ємо Вас з усіх питань, пов’язаних зі вступом.

Приймальна комісія розташована за адресою:                 
м. Київ, вул. Пітерська, 5-А.

Контактні телефони:
(098) 777-67-17
(050) 777-09-67
(044) 503-09-85
(044) 243-01-17
(044) 243-42-93 

Запрошуємо усіх бажаючих на навчання 
до нашого Коледжу!

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
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ВСТУП ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ 
БАКАЛАВРА 

(на базі 11 класів)
 
В ТЕРМІН З 14 ЛИПНЯ ПО 02 СЕРПНЯ 2021 РОКУ ПО-

ДАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУ ЧЕРЕЗ ОСОБИСТИЙ КАБІ-
НЕТ НА САЙТІ EZ.OSVITAVSIM.ORG.UA.

Обрати спеціальність, яка Вас цікавить, або ПОДАТИ 
ЗАЯВУ НА ОБИДВІ:

 
Спеціальність «ПРАВО»: 

Українська мова та література – 100 балів
Історія України - 100 балів

За вибором: Математика або іноземна мова - 
100 балів

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРСНИЙ БАЛ МАЄ БУТИ 
НЕ МЕНШИЙ, НІЖ 140 БАЛІВ.

Спеціальність «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА 
ТА СТРАХУВАННЯ»:

Українська мова та література - 100 балів
Математика - 100 балів

За вибором: Історія України або іноземна мова - 
100 балів

Термін навчання - 4 роки - денна форма, 
5 років - заочна форма

В ТЕРМІН ДО 14 СЕРПНЯ 2021 РОКУ ПОДАТИ 
НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Копія паспорта громадянина України (ID - картки)
2. Копія реєстраційної картки платника  податків.
3. Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 

освіти і додаток до нього (оригінал).
4. Сертифікати зовнішнього незалежного  оцінювання 

(оригінал). (У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО за 
2018 – 2021 роки)

5. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вартість навчання за рік: Денна форма 23 400 грн
Форма оплати – помісячна (1950 грн. на місяць) 
Заочна форма – 17 000 грн

ВСТУП ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМ 
СТУПЕНЕМ 

ФАХОВОГО МОЛОДШОГО 
БАКАЛАВРА 

(на базі 9 класів) 
Обрати спеціальність, яка Вас цікавить, або ПОДАТИ 

ЗАЯВУ НА ОБИДВІ:

«ПРАВО» або «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ»

Термін навчання - 3 роки

В ТЕРМІН З 29 ЧЕРВНЯ ПО 13 ЛИПНЯ 2021 
РОКУ ПОДАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1. Копія паспорта громадянина України  (ID- картки) 
або свідоцтва про народження  (якщо Вам  менше 14 
років).

2. Копія реєстраційної картки платника податків.
3. Свідоцтво про здобуття базової загальної серед-

ньої освіти і додаток до нього.
4. Чотири кольорові фотокартки розміром  3 х 4 см.
 

ВСТУПНІ ІСПИТИ 
за обраними вами спеціальностями:

Українська мова (обов’язково).
Математика або Історія України

(за Вашим вибором, незалежно від спеціальності)

Бажаєте  отримати якісну вищу освіту?
поспішайте до

ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ!

Сьогодні КОЛЕДЖ з 26 – річною історією дає відмін-
ну підготовку з юридичних та економічних дисциплін,  а 
також формує світогляд і життєву позицію. 

Для тих, хто бажає обрати професію юриста чи еконо-
міста - попереду чекає одна із найяскравіших сторінок  
життя – студентські роки, роки прагнення до незвідано-
го, пошуків і відкриттів, оволодіння таємницями наук, 
початок дорослого життя…

Приєднуйтесь до нас!
Фінансово-правовий коледж – вибір успішних людей!

НАШІ КОНТАКТИ:
 03087, м. Київ, вул.Пітерська, 5А

Тел.(044)243-01-17, 243-42-93
503-09-85 (багатоканальний)

(050) 777-09-67; (098) 777-67-17
Консультанти з питань вступу

fpk.in.ua

 info@fpk.in.ua

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ
Вступна кампанія 2021 року
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Навчання в Коледжі приносить задоволення навіть під 

час карантину. Викладачі активно використовують для 
дистанційного навчання вебтехнології, онлайн платфор-
ми та програмні засоби для організації освітнього про-
цесу: попередньо записані власні відео лекції, YouTube, 
Google Classroom, Zoom, Skype, Viber, електронну пошту 
та інші месенджери.

Саме Zoom  – зручний сервіс для відео-конференцій, 
що підтримує велику кількість учасників та функцію 
чату. Студенти можуть бачити та чути викладача, актив-
но вести дискусії та відповідати на питання, допомагає 
спланувати власний день та зробити його продуктив-
ним, імітуючи лекції в Коледжі.

Все доступно, наглядно, а головне – відповідь на за-
питання можна отримати в режимі реального часу, а не 
чекати день, доки тобі відповідатимуть у чаті.

Дистанційне навчання у нас зараз швидко розвиваєть-
ся і щоденно з’являються нові активності. Нові виклики 
формують нові можливості.

Відбувся тренінг для викладачів Коледжу щодо вико-
ристання навчальної онлайн платформи.

На тренінгу викладачі познайомились з оновленими 
можливостями платформи, більш детально дізнались 
про її інструменти: створення та наповнення предметів, 
особливості кабінету викладача та журналу оцінювання.

Онлайн платформа Коледжу – унікальне віртуальне се-
редовище, яке допоможе комфортно і якісно організува-
ти дистанційне навчання у другому семестрі 2020/2021 
навчального року.

Нагадуємо, що для використання онлайн платформи 
студентам необхідно пройти реєстрацію: https://fpk.
in.ua/all-posts/4054-reestratsiyu-na-platformi-distantsijnoji-
osviti

 ТРЕНІНГ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

У Фінансово-правовому коледжі онлайн заняття  про-
водяться через платформу Zoom або Google Meet, а 
контроль успішності абітурієнтів через платформу 
Classroom.

15 вересня відбулась презентація онлайн платформи 
Коледжу https://fpk.synergy.kiev.ua/ за участю розроб-
ника Івана Волкова та колективу Фінансово-правового 
коледжу.

Технології в глобалізованому світі змінюються й удо-
сконалюються неймовірно швидко, а тому закладам 
освіти в умовах обмежень проведення аудиторних за-
нять потрібні надійні інструменти для реалізації дистан-
ційного навчання на належному рівні. Якість навчання 
студентів – пріоритетне завдання для Фінансово-право-
вого коледжу, а онлайн платформа покликана не тільки 
забезпечити безперервне навчання, але і значно удоско-
налити його.

Презентована платформа складається з таких модулів 
як кабінет викладача, кабінет студента, цифрова бібліо-
тека, електронний журнал успішності, модуль онлайн 
презентацій, модуль відео курсів, модуль тестування, а 
також модуль інтерактивного розкладу.

Завдяки своїй структурі та технічним можливостям 
онлайн платформа не має географічних кордонів. Про-

грама передбачає наявність мобільного додатка, що су-
місний з Android та iOS, обидві версії доступні.

Іван Волков розповів про ідею та історію створення 
онлайн платформи для організації дистанційного нав-
чання. А також повідомив, що тривають останні нала-
штування та тестування платформи, підготовка до ре-
єстрації всіх студентів Коледжу, внесення навчальних 
занять, перевірка мобільної версії. Наступним етапом 
буде робота зі створення додатку для мобільних телефо-
нів.

Надзвичайно вдячні Івану Волкову та всій команді 
Synergy за надану можливість проводити навчальний 
процес для студентів Коледжу централізовано, зручно, 
сучасно та безпечно.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ КОЛЕДЖУ
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Середина листопада завжди знаменується у навчальному процесі змістовими модулями, що символізує під-
сумки навчальних досягнень студентів з основних фахових дисциплін та спецкурсів.

Вже відстартувала заліково-екзаменаційна сесія для старших курсів, а для перших курсів була можливість на-
бору балів, що значно полегшить підготовку та складання сесії.

То ж бажаємо успіхів нашим студентам!

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР ПОТОЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

З 25 січня 2021 року розпочався навчальний про-
цес для студентів 1-го курсу спеціальностей 081 Пра-
во та 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший               
бакалавр».

Розклад занять розроблено з урахуванням реко-
мендацій Міністерства  освіти і науки та Міністер-
ства охорони здоров’я України. Навчальні заняття 
для різних груп студентів починаються з 20-хвилин-
ни інтервалом. 

Загалом освітній процес організовано відповідно 
до Закону України «Про захист населення від інфек-
ційних хвороб». Усі співробітники та всі студенти 
проходять температурний скринінг перед початком 
робочого дня. Навчальні аудиторії відповідно до 
затвердженого графіку провітрюються та прибира-
ються після кожного заняття. Для всіх учасників на-
вчального процесу створені безпечні та комфортні 
умови.

НАВЧАННЯ ДРУГОГО СЕМЕСТРУ

Комфортна вереснева погода дозволила продов-
жувати навчальні заняття в еко-аудиторіях: просто 
неба було проведено лекції зі всесвітньої історії, хімії, 
фізики, біології та інших навчальних дисциплін для 
студентів 1-х курсів ОПС «фаховий молодший бака-
лавр» спеціальностей 081 Право та 072 Фінанси, бан-
ківська справа та страхування.

Студенти в захваті від такого формату навчан-
ня: теплий вітерець, зручне розташування і більш 
дружня атмосфера наповнили цими днями освітній        
процес.

ЗАНЯТТЯ В ЕКО-АУДИТОРІЯХ
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21 вересня 2020 року відбулось практичне заняття 
з дисципліни «Криміналістика» на тему: «Складання 
план-схеми огляду місця події при виявленні трупа» 
для студентів 4-го курсу  спеціальності 081 Право, ОС 
«бакалавр».

Студенти мали змогу відчути себе у ролі слідчого, су-
дового експерта, криміналіста, кримінального фотогра-
фа та інших учасників кримінального процесу.  Симуля-
ція огляду місця події відбулась на внутрішньому дворі 
Коледжу. Студенти навчились складати процесуальні 
документи та дізнались, як застосовувати криміналіс-
тичну теорію на практиці із застосуванням відповідних 
засобів та підходів.

«К.ю.н. Телесницький Геннадій Никонович нам пока-
зував та пояснював, як проводиться слідство, як зби-
раються речові докази для подальшого проведення 
експертиз. Мені набагато цікавіше, коли лекційний ма-
теріал візуалізується у практичному застосуванні. Такі 
практичні навички очевидно стануть корисними тим, 
хто пов’яже свою діяльність із органами досудового 
розслідування, дізнання, адвокатури тощо.», поділи-
лась своїми враженнями Владислава Пузир студентка 
4-го курсу.

ВІДБУЛОСЬ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 
З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛІСТИКА»

Для студентів 1-го курсу освітньо-професійного сту-
пеня «фаховий молодший бакалавр» спеціальностей 
«Право» та «Фінанси, банківська справа та страхуван-
ня» з 01 лютого 2021 року розпочалися заняття з дис-
ципліни «Захист України».

Дисципліну викладатимуть висококваліфіковані нау-
ково-педагогічні працівники: медичний працівник, лікар 
реабілітолог та полковник, кандидат технічних наук, до-
цент Київського національного університету імені Тара-
са Шевченка.

«Захист України» – обов’язковий для вивчення пред-
мет для здобуття повної загальної середньої освіти. 
Його мета – надати студентам знання та уміння для 
оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситу-
аціях, а також системні уявлення про військово-патріо-
тичне виховання.

ДИСЦИПЛІНА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» 

Науковим товариством студентів Коледжу організо-
вано  воркшоп LEGAL WRITING – вчимось писати просто.

Спікером заходу виступила Яна Собко – юрист, голов-
на редакторка юридичного видання «Loйер», яка має 
на меті допомогти юристам і не тільки писати про пра-
во просто та цікаво, а саме:

Яна Собко у своїй лекції наголосила на простоті і чіт-
кості юридичного письма. Короткі речення, дієслова в 
активному стані – запорука грамотного і зрозумілого 
письма. Спікерка навела багато прикладів невдалих 
нагромаджених формувань, які важко сприймаються 
аудиторією і що цього не варто робити. З іншого боку, 
юристи розуміють, про що писати, але не можуть це 
зробити простою мовою. Тому тяжко знайти людей, які  
можуть легко і цікаво писати на правову тематику.

ВОРКШОП LEGAL WRITING
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У Фінансово-правовому коледжі розпочався новий 
семестр занять розмовного клубу англійської English 
speaking club.

Під час зустрічей учасники спікінг клабу діляться сво-
їм досвідом вивчення мови та надають один одному 
поради, як покращити розмовну англійську.  Після чого 
відбувається жвава дискусія з теми зустрічі розмовно-
го клубу.

English speaking club відкриває нові можливості для 
тих, хто хоче:

• зняти мовний бар’єр та навчитися вільно спілкува-
тися англійською мовою;

• прокачати Speaking Skills для успішного складання 
іспитів та ЗНО з англійської мови;

• готуватися до проходження сертифікаційних про-
грам з англійської мови;

• навчитися вільно сприймати англомовні лекції з фа-
хових дисциплін;

• спілкуватися з носіями мови.
Зустрічі спікінг клабу проходитимуть онлайн щочетверга 

о 17:00.
Долучитися можна за посиланням: https://forms.gle/

uyav5em8MeTVcHAz5

СТАРТУВАЛИ ЗАНЯТТЯ В ENGLISH SPEAKING CLUB

Курс юридичної письмової англійської «Legal Writing 
in English» – це унікальна можливість для студентів оз-
найомитися з основами юридичної граматики та пись-
ма англійською мовою. 

Студенти 2 курсу ОКР «молодший спеціаліст» спеці-
альності «Право» Олег Сільченко та Влада Сташук, 2 курс 
ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» Влад Кузьменко, 1 
курс ОПС «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 
«Право Юлія Артеменко долучилися до слухачів курсу.

Зважаючи на карантинні обмеження, цього разу за-
няття проходили дистанційно.

Курс,читав професор Юридичного факультету Аркан-
заського Університету Крістофер Р. Келлі (Christopher 
R. Kelly)на базі Американського  центру загального пра-
ва  юридичного факультету Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка.

КУРС ЮРИДИЧНОЇ ПИСЬМОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ

Навчальний рік вже перетнув свій «екватор». У сту-
дентів набуло актуальності питання проходження та 
оформлення навчальної практики.

Практика студентів є одним із важливих видів на-
вчальної роботи і здійснюється з метою набуття вироб-
ничих навичок. Вона покликана підготувати майбутніх 
спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпе-
чити належний рівень їхньої професійної підготовки. 
Студенти Коледжу проходять практику в районних дер-
жавних адміністраціях, районних судах, Національній 
поліції України, Головному територіальному управлінні 
юстиції в місті Києві, Прокуратурі міста Києва та район-
них прокуратурах, фінансових установах, банках, стра-
хових компаніях. 

25 січня 2021 року відбулася зустріч студентів 2-го 
курсу ОС «бакалавр» спеціальності 081 Право, 3-го кур-
су ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 072 Фінан-
си, банківська справа та страхування з керівниками 
практики. Під час зустрічі зі студентами обговорили 
програму практики, її мету, а також надали загальні ре-
комендації та поради щодо ведення щоденника практи-
ки та написання звіту.

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА



Участь у міжнародних науково-практич-
них конференціях.

Наукове Товариство  студентів  дає мож-
ливість кожному, хто навчається у Коле-
джі розширити свій світогляд і отримати 
нові знання. Проводяться  наукові захо-
ди – конференції, воркшопи, семінари, 
майстер-класи, тренінги. Студенти Коле-
джу приймають активну участь у щоріч-
них міжнародних науково-практичних 
конференціях  Коледжу, Інституту права 
та економічного  факультету Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка. Наукові роботи публікують-
ся у збірниках тез конференцій. Учасни-
ки нагороджуються Дипломами та Сертифікатами.
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ЮНІ НАУКОВЦІ
Щомісяця у zoom платформі проводяться засідання 

Наукового товариства студентів Фінансово-правово-
го коледжу. Приємно бачити 
активність молодих науковців, 
адже багато хто з них вже готу-
ється до щорічної науково-прак-
тичної конференції Коледжу 
«Актуальні питання права та 
економіки: сучасність і перспек-
тиви розвитку». 

Судячи з кількості позитивних відгуків від студентів 
– зустрічі корисні.

На засіданні zoom-сесії члени НТС обговорюють мож-
ливості академічної мобільності для студентів, адже 
попереду їх чекають проекти для опанування практич-
них умінь, знань та нових soft skills. Є безліч можливо-
стей – головне мати бажання ставати кращими.

Серед цікавих проектів, у яких студенти можуть брати 
участь:

• Долучитися до міжнародної, незалежної, неполі-
тичної організація, що об’єднує студентів-правників та 
молодих юристів, зацікавлених у науковому та особи-
стому вдосконаленні ELSA Kyiv. Інформацію про спільні 
заходи ви можете знайти на сайті Коледжу;

• Опанувати онлайн курси на Prometeus, отримати 
сертифікат нових знань, умінь та навичок;

• Спробувати себе у правничих клініках (Юридична 
клініка «Pro bono» КНУ імені Тараса Шевченка, яка пра-
цює дистанційно під час карантину) або зареєструва-
тись на Moot-court. 

Слідкуйте за анонсами у Telegram каналі та приєднуй-
тесь до членів  #НТС.

НТС У ZOOM ПЛАТФОРМІ

Запрошуємо студентів стати 
учасником  EU Study Days – Євро-
школі від Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні. Це унікальна можливість для 
студентів отримати нові знання від найкращих експер-
тів із  Європейського Союзу й України,  поспілкуватися 
з представниками інституцій Євросоюзу та науковцями, 
долучитися до мережі активної молоді для обміну досві-
дом і впровадження спільних ініціатив у майбутньому.

УСІМ, ХТО ЦІКАВИТЬСЯ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИМИ 

ПРОЦЕСАМИ

Засідання Комітету Верховної Ради України
за участю студентів Фінансово-правового коледжу

Онлайн моделювання

4 березня 2021 року студенти Коледжу мали 
змогу ознайомитись з діяльністю Верховної 

Ради України за допомогою тематичної лекції 
від Освітнього центру ВРУ з основ українського 

парламентаризму. Студенти відчули себе 
справжніми парламентарями, взявши участь у 

дебатах за законопроект.

Студенти 2-го 
курсу ОКР «молод-
ший спеціаліст» 
та 1-го курс ОС 
«бакалавр» спеці-
альності «Право» 
залюбки застосо-
вують Power-Point 
презентації у навчальному процесі з курсів «Вступ до 
університетських студій» та «Історія правничої думки у 
Київському університеті».

Це дозволяє навчитись аналізувати матеріал, 
виокремлювати головне та застосовувати нові форми 
та механізми для ефективної роботи під час дистанцій-
ної освіти. Захист робіт відбувається у Zoom. Інтерак-
тивна презентаційна форма дозволяє краще засвоїти 
матеріал студентами курсу, задати запитання аудито-
рії, провести опитування студентів та ін.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ



Київський національний університет
 імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

XVІIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІДБУДЕТЬСЯ 18-19 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 
В ОНЛАЙН РЕЖИМІ.

Метою конференції є обговорення та пошук рішень 
актуальних проблем сучасної економічної науки, 
встановлення контактів між молодими вченими 
різних країн, обмін дослідницьким досвідом та 
публікація результатів наукових досліджень.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ 
КОЛЕДЖ

запрошує Вас взяти участь у роботі 
науково-практичної студентської конференції 

на тему:

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ:
СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Конференція відбудеться 16 квітня 2021 року  

Місце проведення:
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»
за адресою: м. Київ, вул. Пітерська 5а 

Детальна інформація на сайті Коледжу

запрошує Вас взяти участь у роботі 
науково-практичної студентської конференції

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ТА ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Місце проведення:
«Фінансово-правовий коледж»
за адресою: м. Київ, вул. Пітерська 5а 
Дата: 16 квітня 2021 року  

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Актуальні питання права.
2. Актуальні питання економіки.
3. Реформування сучасного законодавства.
4.Розвиток економічної та правової думки 
в історичній ретроспективі.

Робочі мови: українська, англійська. 

Для участі в роботі науково-практичної конференції необхідно:
– Заповнити заявку (https://forms.gle/CsEmUUiMWgv6Wssw9) учасника та надіслати електронний варіант 
доповіді на електронну адресу fpkconf@ukr.net до 09 квітня 2021 року.
N.В. Електронний варіант доповіді має бути обов’язково рецензований науковим керівником.

ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут права
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
Кафедра трудового права та права 

соціального забезпечення
Центр проблем імплементації 

європейського соціального права

відбудеться  23 квітня 2021 року м. Київ

Всеукраїнська науково-практична конференція
«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
 

До участі у Конференції запрошуються науковці, 
практики, представники органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, аспіранти, 

студенти, які цікавляться проблематикою трудового 
права та права соціального забезпечення. 

Детальна інформація на сайті Коледжу
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 Студенти Коледжу в рамках проекту 
«ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY VISIT»  відві-
дують міжнародні  організації, де мають можливість 
прослухати тематичні лекції, а також взяти участь в 
дискусіях зі співробітниками  міжнародних організа-
цій і кращих юридичних вузів Європи. У зв’язку з ка-
рантином подорожі призупинено, але маємо надію, 
що все це закінчиться і студенти продовжать подо-
рожувати європейськими країнами.

Ось, зокрема, зупинимось на подорожі до Італії. У 
Коледжі студентів чекала презентація звітів про по-
дорож. Їхнім завданням було зібрати якомога більше 
інформації про Італію та інституції в турі. Учасники 
Євротуру розділились на 2 групи. Кожна команда 
мала свою візитну картку: 1 команда обрала тему: 
“Столиця Рим – Посольство України в Італії”, а тема 
2 команди: “Флоренція – Організація Об’єднаних на-
цій з питань біженців”. Всі дуже хвилювалися, але 
зуміли вдало поєднати свої знання про Італію, її між-
народні зв’язки з Україною та багато іншої цікавої 
інформації. Далі студенти презентували фотопроект 
за результатами подорожі.

На завершення – відбулось нагородження учасни-
ків проекту «ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS STUDY 
VISIT» сертифікатами та пам’ятними подарунками.

Тож вітаємо учасників проекту та запрошуємо до 
нових візитів!

ПРОЕКТ «ІNTERNATIONAL INSTITUTIONS 
STUDY VISIT»

БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ
Студентське життя насичене і розмаїте. Окрім 

навчання,  студенти мають можливість реалізувати  
свої таланти у різних конкурсах, змаганнях, прояв-
ляють лідерські здібності в органах студентського 
самоврядування.

Студентський парламент завжди долучається до 
всіх подій і традиційних заходів Коледжу. Активісти, 
окрім організації громадських та культурно-мис-
тецьких заходів проводять різні благодійні акції. За  
добрими традиціями проводяться благодійні захо-
ди, які дарують дітям радість у житті, дружню увагу, 
щиру турботу. Милосердя не буває надмірним! Дива 
там, де в них вірять. І чим більше вірять, тим частіше 
вони трапляються.
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СПОГАДИ ПРО ПОСВЯТУ У СТУДЕНТИ І ПЕРШІ НАВЧАЛЬНІ ДНІ
Незважаючи на всі труднощі пов’язані з пандемією, 

Коледж радо зустрів нове поповнення першокурсників. 
2 вересня відбулась Посвята у студенти Фінансово-пра-
вового коледжу з врученням студентських квитків. До-
речі, свято відбувалася у студентському сквері нашого 
навчального закладу. Тут відчувається чарівна атмос-
фера  затишку другого рідного дому, навколо багато зе-
лених насаджень, різнобарв’я троянд і хризантем. Дуже 
вдале місце для такого святкового заходу. Осінній ве-
ресневий день видався по-літньому теплим і сонячним. 
Святкова і водночас невимушена атмосфера, щасливі 
обличчя, серйозні, спрямовані у майбутнє погляди, під-
несений настрій, яскраві емоції... Заходи проходили 
окремо для першокурсників кожної академічної групи 
усіх спеціальностей. Старшокурсники підготували не-
величку концертну програму. Саме у такій обстановці  
відбулося незабутнє свято для першокурсників. Адмі-
ністрація приклала всі зусилля, аби зробити посвяту 
першокурсників якомога яскравішою та захопливішою. 
Першокурсники дуже вдячні за так добре організоване 
та цікаве свято і з нетерпінням чекають на нові заходи!

Закінчилася посвята, а студенти ще довго ділилися 
враженнями один з одним.

КУЛЬТУРНА АКТИВНІСТЬ
Нашим студентам не є чужим почуття «прекрасного». 

Вони часто відвідують театри, музеї та художні вистав-
ки, де знайомляться із творами класичного та світово-
го мистецтва, а також спільне проведення часу часто 
означає похід в кіно або перегляд цікавого фільму. 

У Коледжі для студентів організовуються екскурсії 
до Верховної Ради України, які проводяться щорічно в 

рамках вивчення державно-правових дисциплін. Відбу-
ваються екскурсії по історичних місцях України.
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
БЄЛЯЄВА  Катерина – 3 курс юр.ф-т 

РЕДКОЛЕГІЯ:
Юридичний факультет:  
Мусієнко Марія – 4 курс
Пузир Владислава – 4 курс
Соломаха Аліна – 4 курс
Сташук Владислава -2 курс
Царегородцева Софія – 3 курс

Економічний факультет:
Гончар Марія - 3 курс
Грішина Тетяна – 3 курс
Захарчук Олександра -3 курс
Красьоха Ольга -2 курс
Линдіна Валерія – 3 курс
Чернявська Ольга– 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., ІВАШКО М.В.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО  РЕДАКТОРА: 
ШЕВЧУК  Дарина – 2 курс юр.ф-т

Фiнансово-правовий коледж 
чекає саме на тебе!


