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Колонка редактора
Випускникам 2021 року 
присвячуємо наш черговий 
номер газети…

Здається, зовсім недавно ви 
переступили поріг Фінансо-
во-правового коледжу. Коли 
стаєш студентом-першокурс-

ником – перед тобою відкриті всі двері, дихається легко, а 
на душі радісно. На вчорашніх школярів чекали нові зустрічі 
та знайомства, нові враження, емоції, хвилювання. То був 
особливий вересень!  Для всіх нас  він став початком однієї 
прекрасної пори людського  – студентського життя. Кожен 
хвилювався під час знайомства з  новим колективом, но-
вими умовами навчання, більш високим ступенем відпові-
дальності, ніж у школі.

З викладачами намагались  налагодити взаємовідноси-
ни, спілкування і порозуміння. Одним словом відбувалась 
адаптація. На перших порах навчання спочатку у більшості 
першокурсників виникало враження, що рівень свободи на-
стільки великий, що і вчитися не потрібно зовсім. Ця ілюзія 
розчиняється, коли наближається сесія, особливо перша. 
Потрібно добре працювати, щоб засвоїти стару студентську 
істину: «Спочатку студент працює на заліковку, а потім залі-
кова книжка працює на студента». Добре зарекомендував-
ши себе перед  викладачами, студент створює собі імідж на 
всі подальші роки навчання.  

Для випускників це все вже в минулому, але однозначно 
можна сказати, що студентське життя ніколи не буває нуд-
ним. Воно завжди хвилююче і сповнене цікавими пригода-
ми.

Пролетіли студентські роки як мить. Позаду залишилося 
багато яскравих і незабутніх подій, безліч цікавих і веселих 
моментів, багато нових знайомств. І ось уже позаду  роки 
навчання, але ми впевнені, що випускники завжди пам’ята-
тимуть найкращі студентські роки, які пройшли у нашому 
рідному Фінансово - правовому коледжі!

Щиро бажаємо жити яскраво та цікаво, впевнено і стрім-
ко бігти назустріч своїм мріям, завжди досягати всього, 
що було  заплановано. Удачі  на шляху пізнання улюбленої 
професії, успіхів у всіх творчих і ділових задумах, неодмінно 
знайти себе у цьому житті.

Запевняємо наших читачів, що кожна сторінка буде на-
повнена спогадами про студентське життя і містить тільки 
позитивні емоції та гарний настрій.
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Дорогі наші випускники!
Прийміть найщиріші вітання  з успішним завершенням навчання у Фінансово-правовому коледжі.
Ми пишаємось нашими випускниками, тими, хто жив Коледжем,  тими, хто, навчаючись у нашому Коледжі 

став його невід’ємною  частинкою, і нарешті тими, хто сьогодні входить до складу дружної колежанської  
родини.

Тож, отримавши Ваші дипломи, Ви почнете будувати власну кар’єру.  Ви йдете у великий світ, у якому на 
Вас чекають випробування та досягнення. Бажаю Вам подолати всі перешкоди на шляху до успіху та досягти 
найвищих вершин!

З часом Ви зрозумієте, що дружба, яка тривала в студентські роки й зазнала радість перемог, сум невдач, 
дружба,  де завжди могли підтримати та допомогти, де Ви разом проводили вільний від занять час – все 
це той неоціненний багаж спілкування, який варто зберегти на все життя. Тож цінуйте Вашу дружбу. Не за-
бувайте й про рідний Коледж, адже саме тут Ви змогли отримати Ваш перший капітал – професійні знання. 
Далі – Ви будете лише примножувати його, набуваючи досвіду, навчаючись в інших закладах освіти або вже 
в практичній площині. 

Здається, зовсім нещодавно Ви раділи з того, що стали першокурсниками, а сьогодні закінчується цей 
важливий етап студентського життя. Це водночас радісна та сумна подія, адже студентські роки – непов-
торні! Зараз Ви, як молоді спеціалісти, стоїте на порозі серйозного життєвого вибору. Хочу висловити спо-
дівання, що більшість  випускників продовжать навчання та отримають освітній ступінь бакалавра в стінах 
рідного Коледжу. І на цьому шляху я бажаю Вам успіху! 

Бажаю  кожному з Вас віри в себе, задоволення від тієї справи, яку Ви обрали, життєвої стійкості в будь-
яких ситуаціях! І, найголовніше, будьте оптимістами, посміхайтеся і радійте життю, не зупиняйтеся на досяг-
нутому, не шкодуйте сил для втілення Ваших життєвих і професійних планів. Будьте наполегливі, цілеспрямо-
вані і працелюбні, а ми пишатимемось Вашими професійними перемогами.
Творіть  добро, основу світу, яка  дає можливість вдосконалювати себе і навколо себе. 

З гордістю несіть звання випускника  Коледжу! У добру путь! До нових звершень!

Тамара Олексіївна ГУБАНОВА 
директор Фінансово-правового коледжу

2018 рік
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СТУДЕНТСЬКИЙ СКВЕР
Одне тільки слово – Весна… і все оживає в природі, 

оживає душа. Разом із нею прокидається надія на кра-
ще, серце сповнюється особливими почуттями, навія-
ними пахощами перших квітів і теплим весняним вітер-
цем. 

Студенти  люблять наш сквер, їм подобається тут про-
водити вільний час,  поспілкуватися, обмінюватись дум-
ками і просто насолоджуватись ароматами квітів.

Незважаючи на дистанційне навчання колектив Ко-
леджу по-особливому піклується про його гармонійний 
вигляд. Студентський сквер милує око своєю сокови-
тою  зеленню, газонами, новими зеленими насаджен-
нями. Формат цього року незвичний, дистанційний. Вже 
другу весну поспіль наші студенти можуть милуватися 
весняним цвітом форзиції, нарцисів, тюльпанів  лише з 
екранів телефонів, а ми маємо нагоду зберігати існуючі 
зелені насадження, поповнювати новими і підтримува-
ти природний та комфортний мікроклімат. 

Минулої осені однією із новацій стало проведення 
занять в еко-аудиторіях. Студенти були в захваті від 
такого формату навчання: теплий вітерець, зручне 
розташування і більш дружня атмосфера наповнили 
освітній процес. Враховуючи побажання студентів та 
епідемічну ситуацію, адміністрація Коледжу вирішила 
облаштувати  ще дві локації еко-аудиторій. Тут проводи-
тимуться лекційні заняття, які доповнюють навчання в                          
аудиторіях.

Свіже повітря, затишна тінь під величними каштанами 
і кленами, а головне – тиша, яка аж  ніяк не вписується 
в постійний, міський, напружений гул – це ще далеко не 
всі переваги навчання в еко-аудиторіях! 

Як із маленького саджанця виростає велике могутнє 
дерево, так і з маленьких добрих справ зароджується 
любов і доброта у серці кожної людини.
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ДРУГИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

Триває 2-й семестр нинішнього навчального року. 
Травень завжди знаменується у навчальному процесі 
другим змістовим модулем.

Змістовий модуль символізує підсумки навчальних 
досягнень студентів з основних фахових дисциплін. 
Одним словом – це логічно завершена частина теоре-
тичного та практичного навчального матеріалу з дис-
ципліни.

А далі на старті  заліково-екзаменаційна сесія. Літня 
екзаменаційна сесія для усіх студентів, які навчаються 
за освітніми програмами підготовки фахівців освітньо-
го ступеня (ОС) бакалавра та всіх курсів (років) навчан-
ня, проводиться у терміни згідно із затвердженим гра-
фіком освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік.  
Бажаємо  успіхів!

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Дійсно, тема  актуальна. Ми всі розуміємо, що здо-
ров’я людини багато в чому залежить від стану навко-
лишнього природного середовища. Тож, студенти Ко-
леджу проявили  бажання та зацікавленість до лекції 
«Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля», 
яка відбулась 19 травня цього року. Представники Де-
партаменту моніторингу економічних прав Офісу Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав людини 
провели лекцію у режимі відео конференції. Лекція дає  
можливість підвищити свої знання  про основні права 
та обов’язки громадян у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, як  необхідно змінити своє 
споживацьке, агресивне ставлення до природи, заміни-
ти його турботою про збереження всього живого.

Своїми враженнями від заходу діляться студентки 
Коледжу:

Ольга Пісоцька, студентка 4 курсу, бакалавр, спеці-
альність «Право»: «На лекції нам розповіли про право 
на безпечне для життя та здоров’я довкілля,  куди по-
трібно звертатися за допомогою, якщо, наприклад, во-
дойма забруднена відходами. Нам презентували сайти 
спеціалізованих служб у сфері охорони довкілля та Ін-
спекційного порталу. Особливо нам сподобались прак-
тичні завдання! Ми змогли проявити себе і продемон-
струвати свої практичні навички та знання».

Марія Голубицька, студентка 3 курсу, бакалавр, спеці-
альність «Право»:

«Ми дізналися, які екологічні права та обов’язки має-

ОНЛАЙН ЛЕКЦІЯ

мо ми, як громадяни, у якій послідовності та в які орга-
ни охорони довкілля варто звертатися аби повідомити 
про проблеми у навколишньому середовищі. На жаль, 
не усі змогли приєднатися до лекції, оскільки є певні 
обмеження щодо кількості учасників (100 осіб). Тож 
не гайте часу і при наступній можливості обов’язково 
відвідайте цю лекцію! Ви дізнаєтесь багато корисної та 
цікавої інформації».

Висловлюємо щиру подяку працівникам Департа-
менту моніторингу економічних прав Офісу Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини за 
роз’яснення основних прав громадян на одержання 
екологічної інформації. 

Всі учасники заходу відзначені  іменними сертифіка-
тами від Офісу Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини.
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У Коледжі відбулось практичне заняття з конститу-
ційного права України.

Студенти 2 курсу ОС «бакалавр» та 3 курсу ОКР «мо-
лодший спеціаліст» були учасниками у моделюванні 
засідання Комітету Верховної Ради України. Дякує-
мо співробітникам Освітнього центру Верховної Ради 
України за модерацію заходу керівниці Центру Марині 
Терещук.

Своїми враженнями ділиться студентка 3 курсу Ксенія 
Жерновнікова: «Онлайн моделювання засідання Коміте-
ту Верховної Ради України було присвячено законопро-
єкту з питань запровадження в системі освіти України 
вільного академічного року. Мушу визнати, для мене це 
стало набагато цікавіше, ніж я очікувала!

Ще з самого початку, ми поділились на фракції відпо-
відно до наших позицій. Обрали голову, секретаря, по-
ділились одним з одним думками. А згодом, мали мож-
ливість самі висвітлювати свої думки, підкріплюючи їх 
аргументами. 

На момент початку “засідання” я була цілком та аб-
солютно впевнена у своїй позиції, однак виступи колег, 
змусили мене подивитися на питання про запрова-
дження в системі освіти України вільного академічного 
року під іншим кутом. Завдяки такій роботі, з’явилась 

змога якісно та впевнено підготувати та запропонува-
ти відповідні поправки до законопроєкту, в положен-
нях, які не влаштовували мою фракцію.

Наостанок, хочу висловити подяку всім організато-
рам, які дали нам змогу подивитися зсередини на за-
сідання Комітету Верховної Ради України та відчути 
себе справжніми депутатами! Такий досвід дав мені 
можливість краще розуміти діяльність ВРУ та процес 
прийняття закону!»

Коледж пишається рівнем підготовки студентів-прав-
ників, які ґрунтовно виступали при обговоренні законо-
проєкту!

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 
З КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЛЕКТОРІЙ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Лекторій з фінансової грамотності «Гільдія фінансистів»
7 – 9 квітня 2021 року

Знаємо, що ви вже стомились від онлайну, але ми 
впевнені, що поглянувши на запитання, про які 
розповідатимуть викладачі та студенти Економічного 
факультету КНУ імені Тараса Шевченка, у вас 
відкриється друге дихання!

Запропоновані освітні програми націлені на 
підготовку та сповідуючи загальнолюдські цінності, 
турбота та якість знань, як найвищу соціальну 

цінність, що забезпечує власний капітал і добробут 
кожного студента. Тут відчувається атмосфера 
надійності, спокою та комфорту,  а кваліфіковані 
викладачі забезпечують підтримку та свою 
допомогу у вирішенні завдань. Кафедра страхування, 
банківської справи та ризик-менеджменту 
застосовує сучасний діловий стиль викладання, 
орієнтований на світові стандарти страхової 
культури.
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18 березня 2021 року студенти економічного факульте-
ту Коледжу відвідали перший центр для студентів і май-
бутніх підприємців «Дія. Бізнес» Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка, створеного за 
підтримки Міністерства цифрової трансформації.

Під час візиту студенти дізнались інсайт роботи            
центру, різницю між бізнесменом і підприємцем, а також 
їх ключові риси. Залюбки взяли участь у майстер-класі 
«Визначення підприємницького хисту» та продемон-
стрували високий рівень комунікації.

Дякуємо Нікітченко Юлії Станіславівні за змістовну та 
цікаву екскурсію, теплу зустріч та незабутні враження.

СТУДЕНТИ ВІДВІДАЛИ «ДІЯ. БІЗНЕС»

16 квітня 2021 року у Фінансово-правовому коледжі 
відбулась щорічна науково-практична конференція «Ак-
туальні питання права та економіки: сучасність і пер-
спективи розвитку».

Урочисте відкриття конференції провела Директор 
Коледжу, професор, доктор юридичних наук Губанова          
Тамара Олексіївна.

Під час роботи конференції виступили понад 50 учас-
ників, серед яких особливу жваву дискусію порушили пи-
тання диджиталізації, кризи на світовому ринку нафти, 
булінгу та насильства у сім’ї, сутності права на освіту 
для жінок та проблеми реалізації права національних 
меншин на політичне представництво.

Хочемо відзначити велику кількість учасників. При-
ємно, що надіслані тези охоплюють як історичну ре-
троспективу розвитку економіко-правової думки, так і 
висвітлюють сучасні, актуальні питання права та еконо-
міки в Україні та поза її межами.

Модераторами секцій виступили кандидат техніч-
них наук, доцент Калінько Ірина Василівна та кандидат 
юридичних наук, завідувач кафедри правознавства                
Черненко Олена Анатоліївна.

Дякуємо всім науковим керівникам, які готують моло-
дих науковців, викладачам Коледжу, а також викладачам 
економічного факультету та Інституту права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

ЮВІЛЕЙНА V НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ КОЛЕДЖУ
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ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА 2021
18-19 березня 2021 р. відбулась 
ХІХ Міжнародна науково-прак-
тична конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених 
«Шевченківська весна 2021. Еко-
номіка. На шляху до сталого роз-
витку».

Конференція присвячена актуальним питанням 
економіки. Провідними науковцями, аспірантами та 
студентами розглянуті актуальні та цікаві питання 
екологічного підприємництва майбутнього, еконо-
мічного розвитку в умовах глобальних викликів су-
часності, перспектив розвитку світової економіки та 
міжнародного бізнесу, фінансової системи, облікової 
та податкової діяльності, питання економічної аналі-
тики та статистики, розвитку та адаптації інформацій-
них систем в економіці.

В рамках конференції проведено онлайн-зустрічі в 9 
секціях, розглянуто презентації та обговорено питан-
ня за темами доповідей конференції.

У збірнику допо-
відей конференції 
опубліковані тези 
студентів Коледжу, а 
саме:

- Олексюк С. М., 
IІІ курс, спеціальність «Фінанси, банківська справа і 
страхування», тема: «Управління ризиками депозит-
них операцій комерційних банків в Україні». Науковий 
керівник  - к.т.н., доцент Калінько І.В.

- Рубаха Т. М. IIІ курс, спеціальність «Фінанси, банків-
ська справа і страхування», тема: «Сучасні виклики та 
тенденції розвитку системи оподаткування підпри-
ємств в Україні». Науковий керівник  - к.т.н., доцент 
Калінько І.В.

- Лавров Н. В. IV курс, спеціальність «Фінанси, банків-
ська справа і страхування», тема: «Соціально-еконо-
мічні виклики країн Азії». Науковий керівник  - к.т.н., 
доцент Калінько І.В.

День вишиванки – свято ментальне. Найпростіше в ньому – красиві 
та усміхнені українці. Та насправді одягнути вишиванку – це не тільки 
гарно виглядати, а засвідчувати свою позицію: зберігати свою мову, 
берегти творчість Шевченка й Коцюбинського, пам’ятати історію, спі-
вати українських пісень… зберігати наші символи і культуру! 

Вишиванка – це історія! Це сила, душа, талант, природа, неповтор-
ність українська! Вишиванка – це документ нашого народу! Це оберіг!

Згадаймо себе і той піднесений внутрішній стан, коли йдеш вулицею, 
а тобі посміхаються незнайомі люди лишень тому, що вони також у ви-
шитих сорочках.

Щорічно більшість студентів Коледжу приходили у вишиванках на за-
няття, разом фотографувались на пам’ять, настрій у всіх був чудовий.

Цього року, попри карантинні обмеження ми  разом  продовжуємо  
красиву традицію, відповідальну місію великим українством одягати 
вишиті сорочки в знак єдності та підтримки одне одного.

Наші студенти охоче долучились до цього свята. Бажаємо  чудового 
настрою та різнобарвних вражень на довгі роки…

ЮВІЛЕЙНИЙ, 15-Й  ДЕНЬ ВИШИВАНКИ 

ПАМ’ЯТАЄМО ІСТОРІЮ, ШАНУЄМО ТРАДИЦІЇ, ТВОРИМО СЬОГОДЕННЯ, КРОКУЄМО В МАЙБУТНЄ!
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ВИПУСКНИКИ ПРО КОЛЕДЖ:
У цей важливий день на порозі нового життя  випускники  поділилися своїми враженнями від навчання, подякували 

за знання, досвід та мрії, яких набули у Фінансово-правовому коледжі.

Фінансово-Правовий коледж. Про-
стіше кажучи - «ФПК». Для майбутніх 
студентів — звичайна абревіатура, а 
для випускників — три заповітні лі-
тери, які викликають теплі спогади 
й посмішку на обличчі. Кожен з нас 
пройшов непростий, але неймовір-
но цікавий і наповнений спогадами 
шлях, довжиною в п‘ять років. П’ять 
років, які пролетіли як одна мить. 

Ще «вчора» вперше, стоячи біля воріт коледжу навіть 
не міг уявити, що з тієї миті як я переступлю поріг — 
почнеться неймовірне студентське життя. А сьогодні я 
випускник і стою вже однією ногою на порозі доросло-
го життя. Життя, в якому на мене чекає безліч нових, 
більш складних випробувань, емоцій та знайомств, але 
роки в коледжі назавжди залишаться теплими спогада-
ми в моєму серці. Тут я отримав велику кількість знань, 
які були вміло підкріплені практикою чинних кваліфіко-
ваних юристів, і це несказанно допомагає мені в роботі. 
Саме в коледжі я зустрів друзів, з якими ми були поруч 
і впевнено йшли вперед не лише в коледжі, а й далеко 
за його межами. Зустрів свою кохану людину, яка завж-
ди поруч і робить мене щасливим. Саме тут я став тим, 
ким є зараз. Дякую тобі «ФПК», ти подарував мені най-
цінніше, що може бути в житті людини — знання, спога-
ди та близьких людей поруч.

Як би я мав можливість повернутися на п‘ять років 
назад — я б із задоволенням пройшов увесь цей шлях 
ще раз. 

Михайло ВОВЧЕНКО,
бакалавр, випускник  юр.ф-ту

Дякую долі, що мої студентські 
роки пройшли саме у цьому Коле-
джі. Тут навчили мене — довіряти, 
працювати, не боятись і досягати 
мети. Відповідальність перед тими, 
хто  підтримував і навчав. Але так 
само і відповідальність перед ча-
сом, у якому ми опинились, перед 
обставинами, перед майбутнім, яке 
формується просто на наших очах і 

за нашої участі. Бажаю всім випускникам щасливого та 
успішного майбутнього!

 Тамара КОЧЕРЖЕНКО,
бакалавр, випускниця ек.ф-ту

Закінчую третій курс ОКР «молод-
ший спеціаліст», за весь цей час 
жодного разу не пошкодувала про 
свій вибір. Я є випускниця на цьому 
етапі, але продовжуватиму навчан-
ня у Коледжі, щоб отримати диплом 
бакалавра. Якби зараз повернулася 
до статусу абітурієнта, без жодних 
вагань вступила б тільки сюди! Так, 
тут  навчатись нелегко, але якщо з 

самого початку будеш  до навчання ставитись відпо-
відально, то і проблем не буде. Все залежить від нас. 
ФПК — це найкраще рішення на початку мого доросло-
го життя.

 Усім абітурієнтам бажаю успіхів і щастя вступити до 
лав студентства. 

Олександра ЗАХАРЧУК
молодший спеціаліст, випускниця  ек. ф-ту

Фінансово-правовий коледж — це 
насправді для тих хто хоче вчитись 
і знає для чого він це робить. Я хочу 
сказати одне: якщо є бажання, ти 
завжди знайдеш ті знання, за якими 
прийшов. Звісно, що без труднощів 
не обійшлося, але викладачі завж-
ди   з розумінням ставляться до тієї 
чи іншої ситуації, тут допомагають 
розібратись з навчальним матеріа-

лом, йдуть назустріч. Я дуже вдячний викладачам, які 
надихали мене, мотивували, вміли зацікавити предме-
том і спеціальністю в цілому.  У мене не виникало ніко-
ли сумнівів стосовно свого вибору: мені подобалось тут 
навчатися, адже це дійсно того варте. З однокурсника-
ми завжди було цікаво проводити вільний час. Я відчу-
ваю себе частинкою  великої дружньої родини коледжу. 
Буду сумувати, що так швидко пролетіли найкращі сту-
дентські роки, проведені в саме цьому навчальному 
закладі . 

Дмитро СЕРЕНКОВ
бакалавр, випускник юр.ф-ту

Кожне нестандартне завдання — це 
нестандартний досвід. Віримо, що 
саме він допоможе нам у майбут-
ньому стати лідерами думок, влас-
никами міжнародних компаній чи  
видатними науковцями.
Напевне, до введення карантину че-
рез пандемію, мало хто уявляв про-
ведення дистанційних занять. Нове 
життя, нові технології, нові віруси, 

нові перспективи, новий досвід…
Нажаль, карантинні обмеження, що зачепили усіх нас, 

не дали достатньо можливості бути усім нам разом.
Ми навчилися повноцінно спілкуватися за допомо-

гою технічних засобів та електронних технологій. Нам 
у коледжі були створені всі  умови для успішного закін-
чення навчання. 

Ми будемо разом згадувати всі яскраві моменти на-
шого студентства, фотографуватися, дарувати собі та 
іншим гарний настрій. Не дамо карантину порушити 
наші плани щодо випускного! Бажаю всім успіхів!

Яна КРУГЛЯК, 
бакалавр, випускниця ек.ф-ту
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Особливий скарб  Коледжу – його випускники, які сво-
єю працею, творчими досягненнями примножують сла-
ву нашого навчального закладу. 

Минають роки, змінюються покоління студентів, а до-
брі традиції залишаються і примножуються.  

«Без минулого немає майбутнього»… Минуле, майбут-
нє і сьогодення пов’язані між собою. Від багатьох подій 
минулого залежить те, яким буде сьогодення і майбут-
нє. Але з минулого можна винести хороші уроки, які до-
поможуть будувати подальше життя. Не варто забува-
ти минуле. 

Студенти вдало поєднують час навчання і розваг. В 
пам’яті залишаться незабутні студентські роки, які при-
носили позитивні емоції. День  першокурсника,  святку-

ВИПУСКНИКИ – ГОРДІСТЬ КОЛЕДЖУ

2017 рік

2017 рік

2018 рік2017 рік
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ВИПУСКНИКИ – ГОРДІСТЬ КОЛЕДЖУ
вання Дня Коледжу та Дня студента, Нового року, різно-
манітні конкурси, зустрічі з цікавими людьми, квести, 
Алея випускників, святкове вручення дипломів тощо.

Перелік студенських подій, які змінили ваше життя 
ще на першому році навчання.  Змінювалася вимова, 
зовнішність, ви ставали більш ерудованими та обізна-
ними, а попереду було ще чимало непідкорених вершин. 

І ось минули студентські роки, очікуваних і водночас 
таких швидкоплинних! За цей час можна згадати безліч 
усього: недоспані ночі, страх перед деякими парами, 
очікування кінця сесії, веселі та цікаві заходи, насичені 
пари, першу двійку, перший успіх, драйвові екскурсії.

Студентськи роки незабутні та пам’ятайте, що Ви 
завжди бажані гості у рідному Коледжі.

2018 рік 2018 рік

2016 рік 2018 рік

2017 рік 2016 рік
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