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К О Л О Н К А
Р Е Д А К Т О РА

В
і таємо на-
ших читачів!
Як швидко
пролітають

дні…
Нещодавно

було перше ве-
ресня, зимова
сесія і ось на-
ближається вес-
няна сесія — га-
ряча пора для
с т у д е н т і в ,  а

особливо для випускників.
Студенти підтягують «хвос-

ти» та успішно прямують до
весняної сесії, а там і літо... 

Протягом навчального року
відбувалися міжнародні  науко-
во-прак тичні конференції, ціка-
ві пізнавальні екскурсії по істо-
ричних  м ісцях  Києва  та
України. Ми відзначали профе-
сійні та державні свята, а особ-
ливо запам’яталося святкуван-
ня Дня Коледжу. Адже йому ви-
повнилося 19 років від дня
засну вання.

Був особливо насичений
2013–2014 навчальний рік на
українському просторі в полі-
тичному плані, що не абияк по-
значилося і на студентстві.

Газета намагається висвіт-
лювати найважливіші події в
Коледжі, про студентські будні
і свята, «приколи» і взагалі
все, що цікаво читати. І тому
«СтудентІнформ» завжди за-
прошує до співпраці енергійних
студентів, які хотіли б спробу-
вати себе в ролі журналістів,
фотографів, дизайнерів. 

Бажаємо всім успішної сесії.
До наступного ви пуску. 

Яна БРЮШКОВСЬКА
та�Людмила 
СЕРЕБРЯНСЬКА

32 Вітання
33 Наукові конференції. Від сесії до сесії...
34 День відкитих дверей
35 Алея випускників
36 День юридичого факультету КНУ ім. Т. Шевченка
37 Тарасове слово
38 Єдина країна! Единая страна!
19 Євромайдан у Києві
11 Українська гривня
12 Наш календар
14 Фізична культура у нашому житті
14 Наш олімпієць
15 Культура у соціальній мережі
15 Потренуємося?
16 Кольори весни
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М
ІС

Т

Шановні колеги та викладачі!

Щиро вітаємо з Днем народження!
у січні: 

ЦАЛЬКО Юлію Михайлівну,

ТРУХІНУ Ірину Анатоліївну, 

ТКАЧЕНКО Валентину Василівну!
у лютому: 

ДВОРНІЧЕНКО Наталію Іванівну, 

НЕДАШКІВСЬКУ Олену Михайлівну,

АЛЕКСЕЄНКО Оксану Петрівну!
у березні: 

БАЛЕЦЬКОГО Володимира Михайловича, 

ВЕРЕЩИНСЬКУ Ганну Петрівну, 

ШИНКАРУКА Василя Дмитровича!
у квітні: 

ЗІНЧЕНКО Раїсу Юріївну,

ДЕМ’ЯНЕНКО Марину Георгіївну,

БАРАБАШ Тетяну Борисівну,

ГОЛОВЧЕНКО Ольгу Віталіївну!
у травні: 

ГУБАНОВУ Тамару Олексіївну,

СІТЬКА Олександра Івановича,

ЩЕРБАНЬ Мирославу Томасівну!

Вітаємо з Днем народження! 

Бажаємо всім вам міцного здоров’я 

та життєвої наснаги, оригінальних творчих

ідей, позитивного ставлення з боку колег 

та друзів, успіхів у житті!

Нехай доля завжди буде прихильною до вас,

даруючи радість життя 

та незрадливу удачу!
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ ІМ. ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

IV Всеукраїнська науково-практична конференція 
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ І ПРАКТИКИ»

присвячена 15-річчю факультету підготовки юристів для МЗС України 

Харків, 12—13 грудня 2013 року
Серед багатьох учасників конференції були студенти юридичного факуль-

тету Фінансово-правового коледжу:
Олег ЖИГУН, IІ курс. «„Вільне волевиявлення” та „Майнова самостійність”:

питання співвідношення та колізійності засад в ЦК України»;
Артур РАТУШНИЙ, IІ курс. «Колізійні питання врегулювання публічного та

приватного права щодо вираження індивідуальності особи: цивілістичний ви-
мір „татуювання”»;

Артем САМУСЬ, IІ курс. «До питання про вдосконалення форм захисту ци-
вільного права»;

Роман СКІБІЦЬКИЙ, IІІ курс. «Проблемні питання реалізації принципу глас-
ності в умовах режиму відеоконференції у цивільному процесі».

Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ»

Ужгород, 11—12 жовтня 2013 року
Ярослав Ярославович МЕЛЬНИК, к. ю. н., завідувач кафедрою приватного

права юридичного факультету Фінансово-правового коледжу. «До питання про
виявлення небезпечних тенденцій прецедентної практики у системі цивільного
судочинства». 

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

Міжнародна науково-практична конференція викладачів,
аспірантів і студентів

«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА» 
26 березня 2014 року

У конференції взяли участь студенти юридичного факультету Фінансово-
правового коледжу:

Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ курс. «Щодо префентив-
ної функції інституту судових витрат в цивільному
процесі»;

Сергій ШЕВЧЕНКО, III курс. «Щодо соціальної цін-
ності заходів процесуального примусу в цивільно-
му процесі»;

Нікіта КИСІЛЬ, ІІІ курс. «Соціальна цінність системи цивільного судочинства
у рамках модернізації правового простору».

Науковий керівник: Ярослав МЕЛЬНИК, к. ю. н., завідувач кафедрою приват -
ного права Фінансово-правового коледжу. 

За активну участь у конференції Яна Брюшковська та Сергій Шевченко отри -
мали грамоти.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Міжнародна науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ»

23 травня 2014 року
Серед учасників конференції є також представники юридичного факульте-

ту Фінансово-правового коледжу:
ЄРМОЛЕНКО Марина (III курс). «Цивільна процесуальна правоздатність: дея-

кі проблеми правової конструкції цивільних процесуальних норм» (наук. ке-
рівник — к. ю. н. Я. Мельник); 

РАТУШНИЙ Артур (II курс). «Щодо деяких питань реалізації права на вико-
ристання імені потерпілого від правопорушення» (наук. керівник — к. ю. н.
Я. Мельник);

ЖИГУН Олег (II курс). «Особисті немайнові права VI покоління та аксіоло гіч -
ні перепони впровадження за ЦК України» (наук. керівник — к. ю. н. Я. Мельник);

МЕЛЬНИК Ярослав Ярославович, к. ю. н., зав. кафедрою приватного права,
докторант ІЗ ВРУ. «Деякі питання визначення мети цивільного судочинства як
передумови встановлення режиму процесуально-правової безпеки в доктрині
цивільного процесуального права України» (наук. керівн. — проф. Сумського
національного аграрного університет, д. ю. н. М. М. Ясинок).

Рецензовано та виконано на кафедрі приватного права Фінансово-правово-
го коледжу тези доповіді студента IV курсу юридичного факультету КНУ
ім. Т. Шевченка ГАРЯЧУКА Олександра за темою :«Правовий інститут конклю-
дентних дій в цивільному праві, як умова вчинення правочину в усній формі»
(наук. керівник — к. ю. н. Я. Мельник).

Вітаємо всіх учасників конференції і бажаємо успіхів 
і нових наукових досягнень!

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА СТРАХУВАННЯ ТА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

ЦЕНТР БІЗНЕС-СТРАТЕГІЙ «ПЕРСПЕКТИВА»

ІХ Міжнародна науково-практична конференція 
Г Р У Д Н Е В І  Ч И Т А Н Н Я

«ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ»
12—13 грудня 2013 року

Серед учасників конференції були студенти Фінансово-правового коледжу:
IV курс — АНДРІЮК Іван, АЛЕКСАНЯН Роксана, БРИЦЬКИЙ Олег, БИТЮК

Анастасія, ВОРОБЙОВА Тетяна, ГОНЧАР Інна, ГЕФТАР Марія, ГОЛОВАТЕНКО
Євгеній, ДЕРКАЧ Тетяна, ДРОЩА Антон, ЗАЛІЗКО Наталія, ЗУБАР Ілля, КОТВИ -
ЦЬКА Тетяна, КОТВИЦЬКИЙ Сергій, МАЧУГІНА Марина, МИЛОВАНОВА Катерина,
СТУКАЛО Михайло, ТАНАЩУК Дмитро, ХІРГІЙ Дмитро, ЧЕРНИШОВ Анатолій;

III курс — ВАСИЛЮК Дмитро, КАРПОВА Євгенія, КОНДРАТОВ Євгеній,
ОВСЯН НІКОВА Яна, ТУРЧЕНКО Аліна.

Вітаємо студентів-учасників конференції!
Бажаємо натхнення і подальших успіхів!

Освіта — це не підготовка до життя, а це і є життя! 

ВІД СЕСІЇ ДО СЕСІЇ… 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МОМЕНТ У ЖИТТІ СТУДЕНТА 

Щоб скласти іспити на відмінно, потрібно знати кілька правил:
1. Варто повірити в свої сили. Якщо вам здається, що цей пред-

мет дуже важкий для розуміння, згадайте про те, що ви не дарма вступи-
ли до Коледжу і повірте в себе. Насправді людина може все.
2. Підготуйтеся до іспиту психологічно і налаштуйте себе на те, що ви ус-
пішно складете його.
3. Підберіть великий обсяг матеріалу для підготовки і візьміть тільки го-
ловне. Саме цю інформацію і перечитуйте кілька разів на добу.
4. На кожне питання до іспиту підготуйте тези, які будуть чітко відобража-
ти зміст відповіді. Іншими словами, теза повинна дозволяти розповісти ці-
лий текст з цього питання (такий підхід дуже цінний).
5. Систематизуйте весь матеріал, щоб було легше сприймати великий об-
сяг інформації.
6. Намагайтеся не вчити напам’ять те, чого не знаєте. Краще намагайтеся
розуміти те, що читаєте — такий підхід буде більш дієвим.
7. Підготуйте кілька основних пропозицій щодо кожного питання, щоб було
легше асоціювати питання з інформацією, яку ви будете розповідати чи
писати.
8. Будьте готові до того, що питання будуть не такі легкі і намагайтеся ус-
відомити, що комусь трапляться найбільш складні.
9, Не читайте багато літератури перед іспитом. Забудьте про великі наван-
таження перед іспитом.
10. Забудьте про хвилювання, адже ви повністю готові!

Походи в кіно, перегляди телевізорів, ігри за комп’ютером — ось ос-
новне бажання, як провести відпочинок. Деякі взагалі забувають про се-
сію, і згадують про неї тільки тоді, коли залишається зовсім мало часу,
одним словом — терміни підтискають. І все задаються одні питанням: «Що
робити, як бути?» Адже треба при наявності ще й хвости закрити.

Успішно складена сесія — путівка на літні канікули. 
Учіться, думайте, читайте... і будуть вам канікули! 
Той, хто до навчання ставився відповідально — за тим і перемога. Своя

і над собою.
Тільки випускники-бакалаври, які мають намір продовжити навчання, ли-

пень буде напруженим, адже відбувається вступна кампанія до магіст рату-
ри, а всі інші випускники мають подумати про майбутнє місце роботи.

Кожен студент-випускник хоче добре скласти державний іспит і стати
бакалавром, але багато залежить від нього самого, адже варто задумати-
ся: що я робив протягом усього навчання?

Насправді ж, друзі, існує сотні рецептів гарного студентського дня. Проте,
найголовніший з них, зовсім простий — засинати з позитивними думка-
ми та прокидатися з щирою надією на краще. �
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День відкритих дверей — це традиційна подія, під час якої

майбутні студенти мають можливість отримати відповіді
на запитання щодо навчання та зробити перший серйоз-
ний крок до своєї освіти.

Цього весняного і сонячного дня Фінансово-правовий коледж
відкрив свої двері для всіх охочих приєднатися до студентства.

На День відкритих дверей у Коледжі зібралося чимало абі-
турієнтів та їхніх батьків, адже у кожного є така нагода зустрі-
тися з адміністрацією, викладачами та отримати всю необхід-
ну інформацію щодо Правил і Умов вступу та навчання, про на-
уково-педагогічний колектив, тощо. 

На зустріч прибули високоповажні гості з Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка: заступник дека-
на юридичного факультету, доцент, к. ю. н. Лотюк Ольга Сте -
панівна, доцент кафедри конституційного права юридичного фа-
культету, к. ю. н. Васильченко Оксана Петрівна, заступник ди-
ректора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти,
доцент кафедри фінансів економічного факультету, к. е. н. Рож -
ко Олександр Дмитрович, а також в. о. директора Фінансово-
правового ліцею Войтенко Сергій Вадимович.

Вступним словом гостинно привітала присутніх директор
Коледжу, кандидат юридичних наук Губанова Тамара Олексіївна.
Вона ознайомила абітурієнтів із навчальним закладом, напряма -
ми підготовки та Умовами і Правилами вступу на 2014 рік.
Присутні гості одержали відповіді на всі запитання, які особ-
ливо їх хвилювали.

Виступали також і представники Університету. Вони роз-
повіли про випускників Коледжу, їх подальші бажання і
перспективи продовжувати навчатися у магістратурі Київ -
ського національного університету імені Тараса Шев чен -
ка. Відбувся діалог з батьками абітурієнтів і на кожне конк-
ретне питання присутні одержали відповіді. 

Абітурієнти також ознайомилися з історією навчального
закладу та його студентським життям.

На зустріч прийшли представники студентства 1-4 курсів.
Серед них 4-курсники, майбутні економісти Котвицький Сергій
і Котвицька Таня, студенти 3 курсу юридичного факультету
Скібіцький Роман та Брюшковська Яна — вони розповіли про
Студентське товариство та студентську газету «Студент Ін -
форм», про наш професорсько-викладацький колектив. Самусь
Артем (2 курс юр. ф-ту) розповів про навчання у Військовому
інституті КНУ ім. Т. Шевченка. Лаврик Наталія — першокур-
сниця, вона розповіла про унікальну можливість навчатися
у Коледжі на двох спеціальностях, а Семененко Вікторія про
дозвілля та художню самодіяльність. Тож зустріч була інформа -
ційно цікавою і насиченою музичними номерами у виконанні
наших студентів.

До нас завітали і випускники юридичного факультету
Коледжу 2012 року: Положаєнко Оля та Цекалова Аліна, а сьо-
годні вони навчаються у магістратурі юридичного факультету
Університету Шевченка. Випускник 2013 року Рибак Микола за-
кінчив наш економічний факультет з червоним дипломом і є
ще студентом 5 курсу юридичного факультету Коледжу (заоч-
на форма навчання), а зараз навчається на стаціонарі 1 курсу
магістратури економічного факультету Університету. Перед
при сут німи взяла слово також наша випускниця-відмінниця Ри -
бак Оля, сьогодні вона аспірантка юридичного факультету КНУ
ім. Т. Шевченка.

Після таких виступів нашим абітурієнтам є над чим замис-
литися і з кого брати приклад. Тож думайте, вирішуйте і робіть
вибір. 

Для школярів дев’ятих класів і їх батьків є вибір між продов-
женням навчання у старших класах школи або вступом до
Коледжу. Закінчуючи дев’ятий клас, ви вперше приміряєте на
себе горде звання «випускник», адже одержуєте атестат про
повну середню освіту та диплом молодшого спеціаліста.

Перші документи про освіту, теоретична (для більшості) мож-
ливість працевлаштування. Ви стали майже дорослими. 

Та й батьки починають по-іншому до вас ставитися. Комусь
дають чуть більше свободи, когось, навпаки — намагаються
обмежити. Але, в більшості випадків, до вашої думки вже при-
слухаються. Тож, запрошуємо абітурієнтів до студентської ро-
дини Фінансово-правового коледжу. �
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В
ипускники Фінансово-правово-
го коледжу залишають свою
«альма-матер» і ступають на
стеж ку дорослого життя. Але ра -

но чи пізно у кожного випускника по-
стає питання: «Чи пам’ятатимуть тут
про мене?» Дехто тішить себе ілюзія-
ми, а дехто починає активно діяти, шу-
каючи спосіб залишити добру пам’ять
про себе. Кращі випускники Коледжу
завжди беруться за хороші справи.

Традиції у Коледжі зберігаються та
примножуються і передаються май-
бутнім випускникам. 

29 квітня на території Коледжу
відбулася урочиста висадка бузкової
алеї. Випускники завзято викопували
ямки для дерев та з ніжністю й лю-
бов’ю опускали в них саджанці і по -
в’я зували голубі стрічки на пам'ять. 

Випускники були задоволені ре-
зультатами своєї праці. 

За роки навчання студенти дбай-
ливо доглядали за деревцями, висад-
жені випускниками минулих років.
Тож, випускники-2014 покладають
обо в’язок доглядати за деревами на
сьогоднішніх і майбутніх першокур-
сників, котрі також були присутні на
заході та брали активну участь у ви-
садці алеї.

Приємно знати, що багато років по
тому, як ти закінчив навчання, твоє ви-
саджене дерево тут ростиме, мужні-
тиме й нагадуватиме про тебе. Ми сьо-
годні зробили фото біля тендітних
саджанців, а через 10 років на зустрі-
чі однокурсників сфотографуємося
вже під розкішними деревами. 

Від імені випускників хочемо ви-
словити щиру подяку всім присутнім
на урочистостях і сподіваємося, що ці
маленькі деревця стануть квітучими
деревами. Ці природні символи єднос-
ті поколінь дуже довго будуть милу-
вати погляд усіх, хто працює та нав -
чає ться у Коледжі, або просто вирі-
шив завітати до Храму науки. �

Алея випускників-2014
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ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

У
першу суботу квітня юридичний факультет Київського
національного університету імені Тараса Шевченка від-
значив свій день народження, адже йому виповнилося
180 років від дня заснування...

За збігом обставин, 6 квітня 2014 року на факультеті від-
значали дві події: День факультету та День відкритих две-
рей.

Урочистості відбувалися в актовій залі Головного корпу-
су, а з привітальними словами виступив ректор славетного
Університету — Губерський Леонід Васильович, Герой
України, доктор філософських наук, професор, академік
Національної академії наук України, академік Національної
академії педагогічних наук України, Заслужений працівник
освіти України. У виступі було коротко викладено історію за-
снування, розвиток і досягнення факультету, його здобутки
від попередніх поколінь і нинішні досягнення у сфері науки
та культури.

Крім святкування Дня юридичного факультету, не менш
важливою подією цього дня стала зустріч випускників мину-
лих років. Дану традицію було започатковано п’ятдесят ро-
ків тому. Цього року святкується 180-ліття факультету, пер-
шого істинно юридичного факультету на теренах Російської
імперії з моменту заснування у 1834 році, що й надалі ли-
шається зразком високих стандартів у сфері правничої ос-
віти, осередком правової думки в Україні. 

У привітальному слові декан юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шев чен -
ка Гриценко Іван Сергійович згадав історію факультету, вша-
нував його видатних діячів та подякував випускникам і сту-
дентам за їх активну діяльність та значний внесок у розви-
ток правової освіти і науки. 

З привітанням також виступили випускник юридичного
факультету 1962 року, почесний ректор Київського універ-
ситету права НАН України Шемшученко Юрій Сергійович,
ректор Національної школи суддів України Онищук Микола
Ва сильович, декан філософського факультету Київського
націо нального університету імені Тараса Шевченка доктор
філо софських наук Конверський Анатолій Євгенович, випуск -
ники минулих років, голова Студентського парламенту юри-
дичного факультету Олена Шурин і голова Студентської ради
гуртожитку № 5 Олександр Мельник.

Студенти та випускники до дня факультету підготували
урочистий концерт, що розпочався з декламації авторських
віршів студенток Марії Петровської та Марти Дудар і студент-
ського гімну «Гаудеамус» у виконанні вокальної студії.

Хочеться згадати і про напружену щоденну працю всьо-
го науково-педагогічного колективу і студентів усіх курсів
у підготовці на честь святкування Дня факультету. До цьо-
го заходу всі готувався заздалегідь. Відбувалися семінари,
курси лекцій, заняття англомовних гуртків, змагання з брейн-
рингу, судові дебати, студентські олімпіади, міжнародні нау -
ково-практичні конференції, турнір з футзалу, «Круглий
стіл», присвячений 200-річчю від дня народження Тараса
Шевченка

Тож є на кого рівнятись і брати приклад!

Адміністрація та весь науково-педагогічний колектив
і студенти Фінансово-правового коледжу приєднуємося
до привітань Юридичного факультету. Бажаємо завжди
бути на висоті і тримати символ якості та високих стан-
дартів у сфері правничої освіти. �
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Ольга МОРОЗ, ІІІ� курс,�юр.�ф-т

2014
рік є особливим, адже ми від-

значаємо 200-річницю від
дня народження Великого
Коб заря — геніального пое -

та і мислителя, пророка національного відродження України —
Тараса Шевченка. Напевне, в Україні не знайдеться жодної лю-
дини, яка у своєму житті хоча б раз не перегорнула сторінок
«Кобзаря». Творчість цього поета можна не любити, можна кри-
тикувати, можна ставитися до неї з великою любов’ю… У будь-
якому випадку байдужим вона не залишає нікого. 

9 березня 2014 року відбулася пам’ятна дата в історії укра-
їнської літератури та в історії України. 

Ця дата зібрала тисячі українців по всій Україні та за її ме-
жами, яка ще раз нагадала про його значущість і актуальність.
У столиці, в парку ім. Т. Шевченка урочисте вшанування відбу-
лося за участю активістів Майдану, керівників держави, офіцій-
них осіб, представників церков і релігійних організацій України,
дипломатичного корпусу, громадськості. 

Тарас Шевченко є беззаперечним символом чесності, прав-
ди і безстрашності, великої любові до людини та Неньки Ук раї-
ни. Вся творчість Великого Кобзаря зігріта гарячою любов’ю до
Батьківщини, пройнята ненавистю до ворогів і гнобителів україн -
ського народу. І саме тому його слова є особливо актуальни-
ми в наш час, час гноблення всього українського, час згортан-
ня свободи слова, знущання над мовою, культурою та історією
України, приниження, приречення на бідність та поневіряння ук-
раїнського народу з боку політиків держави.

Поезію Шевченка люблять усі народи. Його твори мають пе-
реклад багатьма мовами.

Своєю творчістю Т. Г. Шевченко відкрив нову епоху в україн -
ській літературі, створив чудові зразки поезії, які могутньо зазву -
чали над світом, як гнівне звинувачення царизмові та пристрас-
ний заклик до активної боротьби за кращу долю. Натхненні пое -

тичні твори Тараса Шевченка — неоціненний скарб світової літе -
ратури — стали надбанням широких народних мас. Взагалі, мож-
на багато чого казати про Тараса Шевченка, але на мою дум-
ку, його вірші можуть самі про нього розповісти! Наприклад його
автобіографічний вірш «Мені тринадцятий минало».

Безперечно, творчість Тараса Шевченка за жанром не на-
лежить до класичної публіцистики. Проте палітра його потуж-
ного, інтелектуального Слова містить безліч тонких барв
україн ської душі, якими він малює чи не найгеніальніший,
найперекон ливіший, найоптимістичніший художній твір — порт -
рет майбутньої модерної, духовно переродженої, а отже, віль-
ної України. 

Мені постійно згадуються його такі слова: 

Доборолась Україна до самого краю —
Рідну мову в власній хаті вже й не захищає!..

Так хотілось добре жити і добре померти,
Та не можуть брати наші простого доперти:

Може буть у власній хаті і сила, і слава
Лиш коли у ній існує мова і держава!

Вони завжди підтримують у мене дух справжньої українки! Тим
паче у такий скрутний стан для України, який є на сьогодні.

Ми переконуємося, що твори Тараса Шевченка органічно впи-
суються у сучасне життя. Отож, давайте частіше звертатися до
«Кобзаря», шукаючи в ньому відповіді на болючі питання сучас-
ності, адже недаремно закликав поет: 

…Учитесь, читайте
І чужому научайтесь, 
І свого не цурайтесь…

А що може бути найбільш «своїм», найбільш близьким, як
не творчий спадок невмирущого Кобзаря?

Нехай Шевченкове поетичне слово й надалі надихає нас тво рити
добро, не дає зупинитися на півдорозі, об’єднає нас усіх незалежно
від поглядів та переконань задля щасливого майбут нього України.�

ТАРАСОВЕ СЛОВО

Щороку, 9 березня 
ми вшановуємо пам’ять 

Тараса Григоровича Шевченка.
Одночасно з квітом весни оживає
і звучить з новою силою поетичне

слово Великого Кобзаря. 
Це ім’я дорогоцінною перлиною
виблискує у золотій скарбниці
світової культури, зайнявши 
у ній почесне місце і довівши, 

що українці заслуговують 
називатися нацією.
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ЄВРОМАЙДАН УВІЙШОВ
В ІСТОРІЮ УКРАЇНИ
Головна характеристика нового 
покоління українців — те, що воно
вже не пострадянське. Воно не має 
внутрішнього зв’язку з тією епохою, 
не асоціює себе з нею ні 
в позитивному, ні в негативному плані.
Євромайдан став революцією молодих.
Звичайні люди, які своїм власним
прикладом доказують нам, що таке
бути справжнім героєм, ним може
стати будь-хто, незалежно 
від соціального статусу 
чи професійного спрямування.
У Коледжі відбулася дискусія-опиту-
вання студентів, які мали змогу вільно
висловити власну думку і свій погляд
на сьогоднішні події Євромайдану.

1. Як ви гадаєте, Євромайдан пішов на користь
Україні?

На мою думку, Євромайдан пішов на користь
Україні. Він об’єднав всю Україну. Кожна люди -
на відчула себе важливою частиною народу
України. Усі наші сім’ї стали єдині у найскладні -
ший для України час. Всіх вражає, що найкра-
щі сини і доньки українського народу три міся -
ці стояли на Майдані, в люті морози, під хма-
рами куль. Майдан стояв, як скеля. Я сам неод -
но разово був там, стояв з братами та сест рами
за світле майбутнє, за нашу Україну.

Богдан ПРОЦАН, І курс, юр. ф-т 

Так. Я вважаю, що Євромайдан — це не рево-
люція, а національно-визвольна боротьба ук-
раїнського народу проти тиранії, банди Януко -
ви ча. Євромайдан — це скарб сучасної євро-
пейської історії. Україна переживає прекрасну
симфонію скорботи і радості, симфонію пере-
моги над антинародною владою, над колиш-
ньою історією.
Україна довела, що її не взяла проказа радян-
щини, що українство — не химера. Українст -
во пройшло через століття національної істо-

рії, збереглося, вистояло в боротьбі і пере -
могло. Євген МАТАШ, І курс, юр. ф-т

На мою думку, Євромайдан пішов на користь
Україні тому, що він об’єднав тисячі українців
однією думкою, однією метою. Наша Батьків -
щина підняла свій авторитет на світовій арені.
Кримінальна і корупційна влада Януковича
пала! Нажаль, в цій боротьбі загинули люди.
Вони боролись за вільну Україну, за покращен-
ня життя всього народу, їх родин, близьких
і просто незнайомих людей.

Павло БОДНАР, І курс, юр. ф-т 

Безперечно! Адже, український народ доказав,
що він може і буде відстоювати свої права. Адже,
згідно ст. 5 Конституції України: Носієм сувере-
нітету і єдиним джерелом влади в Украї ні є
Народ! Тому, надалі політики мають задумува-
тися перед тим, як вчиняти не правомірні дії. 

Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ курс, юр. ф-т

2. Чи доцільно призначати на керівні посади
в державі активістів Майдану?

Я вважаю, що так, активісти Майдану мають
право отримати державні посади тому, що вла-

ЄДИНА КРАЇНА! 
ЕДИНАЯ СТРАНА! 

Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ� курс,�юр.�ф-т

Н
ещодавні події, що відбуваються в нашій краї-
ні, нікого не можуть залишити без уваги. З бо-
лем у серці ми дивимося новини та хвилюємо-
ся за нашу рідну Україну. Здавалося, що все вже

закінчилося, адже, Майдан переміг, Янукович — не президент, вступ
до довгоочікуваної Європи, нова влада, нові президентські вибори, тоб-
то цілковита перемога українського народу! Всі ці досягнення ми здобу -
ли тяжким шляхом, насамперед, смерть сотень людей, які боролися
за нашу свободу. Гадалося, що всі заплановані цілі виконані, майданів-
ці можуть повертатися додому, до буденного життя, але, нажаль, для
нової, сильної, справедливої, правової України труднощі не закінчились.

Наш російський «братський» народ, в обличчі В. Путіна та його при-
бічників, почали справжню війну за півострів Крим, який входить до
складу нашої держави. Почалися провокації щодо введення російських
військ на територію України, а закінчилося так званим референдумом
та приєднання Криму до складу Росії. 

16 березні в АР Крим відбувся нелегітимний референдум, який при-
значався задля вирішення долі півострову. Але,з юридичного боку по-
стає питання, чи доцільно ці вибори проводились?Адже в Конституції
України зазначено, що питання пов’язані зі зміною територіальної ціліс -
ності України, повинні проводитись на загальнодержавному рівні.
Власну думку мають висловлювати не лише жителі АР Криму, але й
всі громадяни України. Результати референдуму, справжні українці не ви-
знають, адже він проводився з порушенням, який суперечить Конс ти -
туції України.

Більшість кримчан мають велике бажання мешкати в Росії. Але,чи
буде їм краще? Серце розривається на частини, дивлячись як украї-
нець знімає наш державний прапор, топче його ногами і вішає прапор
Росії. Путін обіцяє допомогти кримчанам, дати їм нове життя. Час зня-
ти рожеві окуляри і реально подивитися на ситуацію. Все йде згідно
за сценарієм, як Росія привласнила Абхазію, обіцяючи також її жите-

лям золоті гори, фінансову допомогу. В кінцевому висновку, у людей
нема ні зарплат, ні роботи, ні безпеки. Тепер і наш Крим Росія хоче
взяти під своє крило і врятувати від української влади. Захопити Крим —
це лише примха В. Путіна, який хоче довести світу, що Росія непере-
можна і для неї не існує жодних перешкод, задля досягнення своєї
мети. Своїми діями Путін довів, що міжнародного права для нього не
існує. Тому, що почавши військову агресію проти України, мета Путіна
є ліквідувати державний суверенітет та територіальну цілісність України,
а також посварити між собою схід та захід. І я впевнена,що російський
президент не зупиниться і буде продовжувати загарбницьким шляхом
привласнювати українську територію.

Я гадаю, що санкції інших держав, хоч трохи заспокоять Росію. Адже,
якщо Росія з легкістю вважає, що Крим — це територія Росії, підпи-
савши угоду з самопроголошеною владою Криму, то Путіну нічого не
буде зава жати поповнити свою імперію будь-якою територією будь-якої
держави.

Перш, за все ми маємо пам’ятати, що Україна — не Росія. У нашо-
го народу різний менталітет, ми сильніші, ми маємо свободу, єдиний
дух, однакові цілі. Ми будемо боротися до кінця, до перемоги! Треба
рятувати наш народ, адже Крим не заслуговує такої долі, як Абхазія.

Я дуже пишаюся тим, що я народилася та живу в Україні. Наша краї-
на ніколи, ні перед ким не стане на коліна. Ми продовжимо боротьбу,
стоячи горою один за одного і не важливо якою мовою ми спілкуємо-
ся. Весь світ дізнався, що ми, українці, дуже сильна, непереборна нація!

Підсумовуючи все вище сказане мною, я хочу закінчити віршем, який
написав громадянин України Євгеній Сахно. Ця людина — не поет, але
в кожному його слові відчувається любов до нашої рідної України:

Я бачу тут майбутнє України,
Між двох морів — ця чарівна краса,
Під ясним небом. Колисковим полем,
Розтягся край любові і добра.

На цих теренах — дух мого народу,
І рідна мова звідусіль лунає,
Світанок день весінній починає 
Блакитно-жовтим прапором свободи.

Я бачу тут майбутню Україну, 
В усій красі — ти панночко моя,
Не можу я без тебе в світі жити,
Не може як без матері дитя. 

Слава Україні! Героям Слава!

Є В Р О М А Й Д А Н
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П
ротести розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція
на рішення Кабінету міністрів України про призупинення
процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між
Україною та Євросоюзом. Протестувальники безперервно
перебували на Майдані, при чому їхня кількість змінюва-

лася. Станом на ніч 30 листопада, коли відбулася акція силови -
ків, на площі залишалося близько 400 протестувальників, пере -
важно студентів. Внаслідок дій «Беркуту» постраждали щонай-
менше 79 осіб. Акція набула широкого розголосу й осуду з боку
великої частини суспільства (зокрема, правозахисників). 

Події 30 листопада стали переломним моментом в україн-
ських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів
із проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм ма-
совості.

А могло бути по-іншому, якби представники влади зустріли-
ся б з протестувальниками та почули їх вимоги. 

Але сталося так, як сталося…
Після майже 3-х місяців дуже важких протистоянь, сьогодні

вже досить спокійно. Зі сцени лунають вигуки «Слава Україні!»,
а у відповідь всім відоме «Героям Слава» звучить з особливою
скорботою. Адже люди вшановують пам’ять дійсно Героїв… «Ге -
роїв Небесної сотні». 

Неподалік від мене пройшов хлопець, який підносив дрова
в різні куточки Майдану. Захотілось поговорити саме з ним, тож,
познайомившись ближче, він поділився зі мною своїми почуття -
ми та емоціями, пережитими саме тут, на Майдані. 

Студент, 17 років: «Я стояв на Майдані з надією, що в майбут -
ньому все буде краще. Владі не зрозуміти, як ми живемо: мамі
по декілька місяців не сплачують зарплатню, тато у лікарні не

працює, бо їх кабінет скоротили, мені роботу знайти важко, адже
кому я потрібен неповнолітній та без стажу. Доводиться пози-
чати, тому постійно в боргах. Просто надоїло так жити. Я сто-
яв не за інтеграцію, хоча підтримую її в деякій мірі, стояв тому,
що вірив... Вірив, що не колись,а саме зараз щось зміниться!
А потім, коли почали вбивати людей, я остаточно перестав боя-
тись. Я надіявся... Ні-ні, я впевнений, що все ж таки перемога
за нами! Звісно, я розумів, що маю докласти своїх зусиль, але
не знав, що можу зробити я? Яка користь від мене? Хто я один
серед цього мільйону? І, знаєте, лише на Майдані, я зрозумів,
що саме тут, ти — хтось! Тільки тут ти зможеш висловитись
і відстоювати свою думку, і цим саме ти і потрібен цим людям
і цій країні.

Сьогодні на Майдані дуже важко стримати сльози. Щойно
бачив дівчину, яка сиділа на холодних сходах, тремтіла і пла-
кала. Підніс їй теплого чаю, підняв, а вона заревіла ще дужче.
Як виявилось потім, серед «Небесної сотні» був її близький то-
вариш. Тоді я не стримався… Не помітив як сльоза покотилась
з моїх очей. Кажуть, що хлопці не плачуть, але за ці сльози
мені не було соромно.

Після стількох смертей ми просто зобов’язані довести нашу
спільну справу до кінця. Я ніколи ще так не пишався тим, що
я — українець. І якщо раніше Україну асоціювали з салом та
вважали «частиною» Росії, то вже сьогодні наш народ поважа-
ють в багатьох країнах Європи як мінімум за те, що ми боре-
мось за наші права, а не сліпо слідуємо за владою.»

Мої роздуми щодо «сповіді ще такої юної, та вже, в деякій
мірі, досвідченої людини перервав маленький хлопчик-школяр,
який разом з батьками приніс квіти в знак вшанування пам’яті

ду обирає народ, але вони повинні відповіда-
ти певним критеріям професійності, задля
швидкого відновлення України.

Богдан ПРОЦАН, І курс, юр. ф-т 

Доцільно, адже ці люди брали активну участь
у боротьбі, отримали повагу і довіру за свій ге-
роїзм у скрутну для України хвилину, тому вони
заслуговують на посади і їх вибере народ.

Євген МАТАШ, І курс, юр. ф-т

На мою думку, призначення на керівні держав-
ні посади активістів Майдану було б більш до-
цільно, ніж інших політиків, які в тяжкі дні для
України могли тільки говорити, критикувати ту
чи іншу сторону. Активісти Євромайдану боро-
лися і заслужили повагу і підтримку народу
України. Але я не маю на увазі всіх активістів,
тому що були й такі, які використали події
Євромайдану на свою користь. Це дуже підло
і підступно, але люди України знають їх в об-
личчя. Павло БОДНАР, І курс, юр. ф-т

Ні, оскільки активісти в більшості не є спеціа-
лісти в тих галузях на які вони призначені.
Багато з них це знайомі обличчя, які довели

свою неефективність. Державі потрібні профе-
сіонали.

Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ курс, юр. ф-т

3. Як ви ставитесь до амністії політв’язнів?

На мою думку, більшість політв’язнів були за-
суджені не законно, бездоказово з порушен-
нями законів України. Отже, дії щодо звільнен-
ня політв’язнів вважаю позитивними. 

Богдан ПРОЦАН, І курс, юр. ф-т 

Позитивно. Я брав участь у мітингах за визво-
лення сім’ї Павліченків. Також поважно став-
люся до в’язнів, адже вони вийшли на майдан
і боролися за справедливість, проти корупції,
за майбутнє українського народу. А Юлії
Тимошенко потрібно дати відпочинок, і ні в яко-
му разі не пускати в політику!

Євген МАТАШ, І курс, юр. ф-т

До амністії політв’язнів я ставлюся негативно!
Адже до справи політв’язнів потрібно підходи-
ти згідно Закону України. На мою думку, що
випустили Юлію Тимошенко, яка сиділа у в’яз-
ниці не тільки тому, що вона заважала владі

Януковича, а й за свої кримінальні проступки. 
Павло БОДНАР, І курс, юр. ф-т

4. Як ви ставитесь до масового знесення па -
м’ят ників Леніну?

Я вважаю, що повалення пам’ятників Леніну —
це повалення диктаторського режиму. Це були
перші кроки, які більшість українців сприйня-
ли як акт вандалізму.

Богдан ПРОЦАН, І курс, юр. ф-т 

З величезним позитивом. Ми — майбутнє цієї
країни. Ми повинні любити країну. Разом з нами
народжується нація і нам не потрібні пам’ятни-
ки вождям минулого. 

Євген МАТАШ, І курс, юр. ф-т

До знесення пам’ятника Леніну я ставлюсь як
позитивно, так і негативно.
Негативно тому, що це частина історії України.
Ще, тому що це був прояв нелюдської пове-
дінки — це вандалізм. Ці події були незакон-
ними.
Позитивно, тому що це нагадує репресії укра-
їнського народу. Ленін за своє життя нічого по-
зитивного для України не зробив. Нещодавно

ОЧИМА СТУДЕНТІВ

ЄВРОМАЙДАН У КИЄВІ
Ось такий був початок...
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Героїв. Він старанно запалював свічку та з особливою обереж-
ністю підносив їх до квітів. Мене це дуже схвилювало і я підійш-
ла до нього. Я не могла не спитати, чи дійсно розуміє він, що
робить, а він сказав мені: «Мій дідусь загинув під час війни.
І, хоча 9 травня люди шанують пам’ять усіх ветеранів, тобто і мо -
го дідуся. Адже він боровся за нашу свободу! Так само і ге рої
Небесної сотні, вони загинули заради нашого майбутнього. Я
прийшов подякувати. Мені батьки дуже часто розповідають і
пояснюють про все, що відбувається».

Я міцно обійняла цього хлопчину, а його батьки стояли по-
руч зі сльозами на очах. Такі моменти змінюють погляди на жит-
тя людей різних поколінь і віку. Головне не бути байдужим…

Густий стоячий дим, закіптявіла дорога, тисячі запалених лам-
падок, свічок, і квіти, вони всюди. 

25 лютого відбувся черговий день вшанування героїв Не -
бесної сотні. Здається, постійному потоку людей із живими кві-
тами в руках немає кінця-краю. Напевно атмосферу на Майдані
неможливо описати, її треба відчути, як відчули ті, хто перебу-
вав там від самого початку. Деякі з них, на жаль, залишили
там себе навіки.

Щоб більше проникнутися духом Майдану, вдалося почути
від учасників подій, а серед них воїни-афганці, студенти, робіт-
ники, архітектори та художники, тобто люди різних професій та
національностей, різного віку і статі. Колишній афганець, перед -
рікав кривавий бій ще після 30 листопада — дня розгону і побит -
тя студентів, коли Майдан ще тільки починався. Він не побояв-
ся висловлювати свої думки і що він стоятиме до кінця, вірний
своєму народові.

Неймовірне враження було, коли ми вистояли ніч проти сил
зла, і коли зранку почало світати, перші промені світла поповз -
ли по куполах церков та дахах київських будинків, і сили зла
почали відступати. Цієї ночі побачив, що в Україні є принаймні
5—7 тисяч справжніх чоловіків, які не словом, а ділом, ризикую -
чи здоров’ям і життям захищають Україну.

Народ став сильнішим, як ніколи, а територія Майдану сприй-
мається зовсім по-іншому — це територія свободи!

Історію та їх героїв потрібно пам’ятати завжди, бо без істо-
рії нема майбутнього.

Ми не хочемо ні з ким воювати, але дайте нам можливість
будувати свою країну, яка називається Україна. 

Молода поетеса, 23-річна киянка, ровесниця Незалежності
України Анастасія Дмитрук написала вірш на болісну тему про

втручання і провокації з боку Росії, щоб роз’єднати народи Ук -
раїни: сходу і заходу. 

Українському і російському народу хочеться жити у мирі та
взаємоповазі і взаєморозумінні, бути мудрими, але інформацій-
на війна примушує ставитися з недовірою один до одного. Будь -
мо мудрими та виваженими!

Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными —
нам не стать с вами даже сводными.

Вы себя окрестили «старшими» — 
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а жаль, безликие.
Вы огромные, мы — великие.

А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля — слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.

У вас дома «молчанье — золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?

А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.

Нас каты на колени ставили —
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся —
они кровью своей умоются.

Вам шлют новые указания —
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас — Демократия.
Никогда мы не будем братьями.

Анастасия ДМИТРУК

Хочеться жити всім нам і майбутнім поколінням у незалеж-
ній, соборній і квітучій Україні. �

прочитав біля музею Голодомору його цитату,
в якій він прирівнював український народ до
рабів. отже, тоді навіщо Україні пам’ятник лю-
дині яка не бажала добра і злагоди в Україні.
Я думаю, в історії нашої країни є багато лю-
дей, які достойні того, щоб їм ставили пам’ят-
ники. Павло БОДНАР, І курс, юр. ф-т

Звичайно ця постать є частиною історії нашої
країни. Але він приніс багато горя нашій дер-
жаві і не вартий, щоб йому стояли пам’ятни-
ки. Можливо потрібно було б видати офіцій-
ний наказ про знесення цих пам’ятників і зро-
бити музей пам’ятників Леніну і звезти їх з усієї
України.

Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ курс, юр. ф-т

5. Чи мають право жителі Криму проводити
референдум щодо відділення від України?

Автономна Республіка Крим є частиною Ук раї -
ни, там проживають наші брати і сестри. Якщо
вони бажають відділитися, то згідно Консти ту -
ції України мають провести голосування, яке
вирішить їх подальшу долю. 

Богдан ПРОЦАН, І курс, юр. ф-т 

Не мають, адже існує міжнародний договір,
згідно з яким Росія не має право робити за-
мах на територіальну цілісність України. А в
Кри  му проживають також і кримські татари, які
проти відділення Криму від України.

Євген МАТАШ, І курс, юр. ф-т
Жителі Криму мають повне право на проведен-
ня референдуму щодо статусу автономії. І, на
мою думку, референдум — це справедливо, це
краще ніж вести постійну боротьбу, де можуть
загинути люди. Я впевнений, що переважна
більшість жителів АР Крим проголосують за
те, щоб залишитися у складі України. 

Павло БОДНАР, І курс, юр. ф-т

Ні, оскільки такі питання пов’язані зі зміною
територіальної цілісності України, тому повин-
ний проводитись загальнодержавний референ -
дум, як прописано в Конституції України.

Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ курс, юр. ф-т

6. Як ви гадаєте, який самий доцільний шлях
використання резиденцій Віктора Януковича
у Межигір’ї та в інших регіонах України?

Майно Віктора Януковича — кровні гроші україн -

ського народу. Я вважаю, що це майно потріб-
но повернути його власнику, а саме — народу!

Богдан ПРОЦАН, І курс, юр. ф-т 

Передати під санаторії для онкохворих дітей,
або лікарні з безкоштовним медичним обслу-
говуванням.

Євген МАТАШ, І курс, юр. ф-т

На мою думку, конкретно резиденцію Межи -
гір’я варто використати як музей. Щоб показу-
вати нинішнім і прийдешнім поколінням як при-
клад корупційної влади, а якщо брати плату за
вхід, то можна прогодувати весь зоопарк Яну -
ко вича і оплачувати персоналу зарплату за до-
глядом цих тварин. 

Павло БОДНАР, І курс, юр. ф-т

Провести благодійний аукціон з метою збору
коштів на потреби дитячих лікарень.

Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІІ курс, юр. ф-т

Головне — усвідомити свою відповідальність за майбут-
нє. Хай совість буде чистою, незаплямованою зрадою сво-
го народу. Хай гідність не буде приниженою. Євромайдан —
це можливість на питання «Хто ми?» — відповідати «УК-
РАЇНЦІ!!!» Щоб світ дізнався, що є такий народ. �

ЄВРОМАЙДАН ОЧИМА СТУДЕНТІВ
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Людмила СЕРЕБРЯНСЬКА, 
II� курс,� ек.�ф-т

с
вою національну
валюту Україна
вве ла в обіг 2 ве-
ресня 1996 року,
хоча віддрукована

вона була 4 ро ки назад. 
Дизайн гривень розроби -

ли українські художники Василій Лопата
та Борис Максимов, котрі працювали під
безпосереднім керівництвом тодішнього
голови правління Національного банку
Ук раїни Володимира Матвієнко. 

Два автора 
За спогадами Василя Лопати, його ак-

тивно агітували друзі прийняти участь
у кон курсі, але йому було ніколи, так як
він розробляв ілюстрації до «Кобзаря».
Потім він таки відважився і через тиждень
здав ескіз п’ятигривенної купюри з Бог -
даном Хмельницьким. Допомагав йому
Борис Максимов, його роботою була — за-
гальна концепція, образ і гамма кольорів
кожної банкноти, орнамент й унікальний
шрифт. 

Робота художників була чітко розподі-
лена. Лопата займався портретами істо-
ричних осіб та малюнкам на зворотній сто-
роні купюр, а Максимов виконував всю
іншу роботу — дизайн, орнамент, гераль-
дику. Максимову довелося створити спе-
ціальний цифровий ряд для українських
грошей. А ще, на жодній купюрі світу ви
не знайдете подібного рішення шрифту.
Праця була доволі складною, тим паче ви-
конувати її доводилося в дуже обмежені
терміни. Основною метою було в кожній
купюрі поєднати історичне минуле України
і її теперішнє. Було необхідно зобразити
в орнаменті, геральдиці, кольоровій гам-
мі ту епоху, в якій жили Тарас Шевченко,
Богдан Хмельницький чи Ярослав Мудрий,
а в особливостях картушей і вигинах стрі-
чок повинні були прочитуватися настрій
цілого народу в певний історичний мо-
мент.

До речі, для розмінної монети були за-
пропоновані такі назви «сотий», «різана»,
але в підсумку вирішили відати перевагу
звичній нам «копійці».

три покоління
Два роки потому були випущені перші

банкноті другого покоління, котрі зрівняно
з «канадськими» мали інший дизайн та по-
кращений захист: локальний водяний знак,
захисну стрічку з текстом, суміщені зоб-
раження, невидимі захисні волокна, при-
ховані зображення, флуоресцентні еле-
менти, спеціальні знаки для людей з ос-
лабленим зором, магнітний номер і т. д.

Але час не стоїть на місці, і сьогодні
ми маємо справу з різними банкнотами
третього покоління. Гривні 2003—2007 ро-
ків мають різні розміри в залежності від
номіналу і, для поліпшення розпізнання,
переважаючий колір. Для того щоб ус-
кладнити підробку, в них були введені нові
елементи захисту: тонований папір, світ-

лий елемент водного знаку, захисні волок-
на і стрічка двухкольрової флуоресценції,
спеціальний магнітний код захисної стріч-
ки, покращений рельєфний друк окремих
зображень і так далі. Також гривні третьо-
го покоління мають захист, який визначає -
ться портативними детекторами, при-
строями для рахунку банкнот і сортуваль-
ними машинами.

канаДське минУле
В зв’язку з тим, що на початку 90-х ро-

ків в Україні були відсутні потужності по
виробництву банкнот, вперше національ-
ну валюту нашої країни — банкноти но-
мінальної вартості 1, 2, 5, 10 та 20 — від-
друкувала канадська компанія «Канадиен
Банкнот Компани» в 1992-му році. Але в
обіг була введена тривала валюта — ук-
раїнський карбованець, розрахований на
перехідний період.

Де виготовляються? 
Сьогодні українські банкноти друкують-

ся на Банкнотній фабриці Банкнотно-мо-
нетного двору НБУ, введеної в експлуа-
тацію в 1994 році. Папір для банкнот ви-
готовляється Фабрикою банкнотного папе -
ру НБУ в Малині. 

Через фізичного зносу купюр Нацбанк
щорічно вилучає з обігу близько 640 млн
штук банкнот усіх номіналів. Переважна
більшість з них (понад 80%) складають
банкноти низьких номіналів — до 20 грн.

як розпізнати піДробкУ?
Є погана новина, що гривню як і інші

поважаючі себе валюти, також підроблю-
ють. Захист українських банкнот знахо-
диться на одному рівні з системами захис -
ту провідних валют світу. Для того щоб
розпізнати можливі підроблені банкноти,
в Нацбанку радять вивчити елементи за-
хисту для візуального контролю.
1. Найголовніше — це водяні знаки-зоб-
раження, видимі при розгляданні банкно-
ти проти світла. По-перше, це багато-

тоновий
водяний знак,

що повторює портрет,
надрукований на лицьовому

боці банкноти. По-друге, зображен-
ня цифрового позначення номіналу або
графічного знака.
2. Наступним елементом захисту банкнот
є що знаходиться в товщі паперу захис-
на стрічка, з розміщеними на ній мікро-
текст.
3. Також слід пам’ятати, що зображення
на поверхні банкнот є рельєфними і лег-
ко відчуваються при дотику.
4. З інших елементів захисту фахівці від-
значають наскрізний елемент (тобто зоб-
раження, виконані в одному місці з лицьо-
вого і зворотного боків, які при розглядан-
ні проти світла поєднуються або доповню-
ють один одного), а також використання
оптично — змінних фарб, які змінюють ко-
лір при розгляданні банкноти під різними
кутами зору. Крім того, при розгляданні
банкноти під гострим кутом зору до дже-
рела світла стає видимим зображення
цифрового позначення номіналу.

У разі виникнення сумнівів щодо ори-
гіналу, власник банкноти може звернути-
ся в будь-який банк для проведення без-
коштовного дослідження відповідною ус-
тановою НБУ. При цьому підроблені бан-
кноти будуть вилучені з обороту без
відшкодування їх вартості.

До речі, а ви знаєте, що українська
банк нота номіналом в 200 гривень обра-
на найгарнішою банкнотою в світі? �

Українська
гривня. 
Цікаві факти
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В
еликдень, день Воскресіння Христового — найголов-
ніше релігійне свято. Саме в цьому святі полягає ос-
новний сенс віри. Великдень — це свято свят.

Святкування Великодня супроводжується церковними і на-
родними традиціями. Великодні традиції в більшості ви-
никли в богослужінні. Навіть розмах великодніх народних
гулянь пов’язаний з розговіння після Великого посту.
Символами Великодня стає все, що виражає Світло (пас -
хальний вогонь) і Життя (паски, яйця).

П А С К И
У кожній країні великодні традиції трохи відрізняються.

Так, в Україні ми печемо паски — великодній хліб. 
� Найбільша українська паска була виготовлена у
2009 році. Для приготування кулінарного шедевру було
використано 170 кг борошна, 75 кг цукру, 25 кг родзинок,
20 кг маргарину, 8,5 кг дріжджів, 1,7 кг солі, 60 л моло-
ка, 750 шт. яєць, 0,5 кг ванілі, 2 кг декоративної посип-
ки. Вага пасхальної красуні склав 450 кг при висоті 190 см
і окружності 2 метри.

Великдень готували 7 пекарів міста Синельниково за
підтримки ТМ «Хуторок». Готова паска була доставлена
в Свято-Миколаївський собор, де відбулося її урочисте ос-
вячення. Пасха від ТМ «Хуторок» отримала офіційний ста-
тус найбільшого кулінарного витвору України.
� Найстаріша паска в світі була спечена у Страсну п’ят-
ницю у 1821 році. Сімейну реліквію зберегла 91-річна урод-
женка Лондона Ненсі Тітман.

Дивно, що паска не тільки не запліснявіла за стільки
років, але і пахне як свіжа. Більш того, на ній чітко збе-
рігся вид хреста, який завдав пекар під час випічки. Відомо
й ім’я творця майбутньої реліквії. Кекс (традиційний ве-
ликодній хліб у британців) спік пра-пра-прадід Ненсі,
Вільям Скіннер, який працював булочником.

У словосполученні «Великий День» лунає відгомін мі-
фів та вірувань давніх індусів, єгиптян, греків, римлян,
слов’ян та інших народів, що втілювали ідею вічного жит-
тя в образах Вішну, Озіріса, Фенікса, бога Сонця...

Людство відзначає цей день уже тисячі років. Тож діб-
рало чимало способів вшанування Воскреслого Христа,
що сформувалися у традиції та звичаї. �

Ганна ЄЛЬЧИК, IV� курс,�юр.�ф-т

Водних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в ін-
ших — Днем дурня. Принаймні, так вважають
в Італії, Англії і США, а в Шотландії — «Днем зо-
зулі», в Японії — «Днем ляльки». В Україні ж це

«День сміху». Правда, не дарма стверджує народ: коли на носі квітень, ні-
кому не вір!

1 квітня не внесено ні в які календарі знаменних дат і всенародних свят,
але його цілком можна віднести до міжнародних, оскільки він з одна ко-
вим успіхом відзначається і в Україні, і в Росії, і в Німеччині, і в Англії,
і у Франції, і в Скандинавії, і навіть на Сході.

Кожна людина любить пожартувати або розіграти кого-небудь, але один
день в році цим займаються абсолютно всі, від дитини до дорослого, від
студента до ділової людини. Але ось чому цей день припадає саме на пер-
ше квітня, точно сказати ніхто не може.

На цей рахунок існує кілька версій, одні приписують зародження цьо-
го свята Стародавньому Риму, де в середині лютого (а зовсім не на почат -
ку квітня) святкувалося свято Дурних. Апулей вважав, що першоквітневий
обман був пов’язаний зі святом на честь божества Сміху.

Інші стверджують, що це свято зародилося ще в стародавній Індії, де
31 березня відзначали свято жартів. Також є припущення, що 1-го ж квіт-
ня в стародавньому світі жартували тільки ірландці, та й то в честь Нового
року. Ісландські саги свідчать, що звичай обманювати 1 квітня, був введе-
ний богами на згадку про Скадею, дочку Тіасса.

Ще за однією версією, звичай жартувати 1 квітня, пов’язаний з пере-
несенням нового року. До другої половини XVI століття, європейський но-
вий рік починався в кінці березня. До цієї події готувалися, ходили один
до одного в гості, дарували подарунки. Сама зустріч Нового року відбува-
лася 1 квітня. Пізніше, за указом французького короля, початок року офі-
ційно стали відзначати 1 січня, але багато підданих продовжували святку-
вати 1 квітня. Щоб зжити старі традиції, їх стали називати «першоквітне-
вими дурнями», стало модним їх розігрувати і висміювати.

Є й версія, за якою цим святом ми зобов’язані неаполітанському коро-
лю Монтерею, якому на честь свята з нагоди припинення землетрусу під-
несли рибу. Через рік цар зажадав точно таку ж. Такої ж знайшли, але ку-
хар приготував іншу, дуже схожу. І хоча король розпізнав підміну, він не роз-
гнівався, а навіть розвеселився. З тих пір і увійшли в звичай першоквіт-
неві розіграші.

А чи знали ви про відомі факти жартів на перше квітня?
� 1 квітня 1915 в розпал Першої світової війни над німецьким табором
з’явився французький літак і скинув величезну бомбу. Солдати кинулися
врозтіч, але вибуху не дочекалися. Замість бомби приземлився великий
м’яч з написом «З першим квітня!»
� У 2003 році Прагу заполонили рекламні оголошення про відкриття ново -
го супермаркету «Чеська мрія» з рекордно низькими цінами. На відкриття
зібралося понад 3000 чоловік. Після урочистого перерізання стрічки натовп
кинулася всередину, але виявилося, що перед ними був просто вели чез-
ний плоский плакат посеред поля. Всю цю акцію влаштували два студен -
ти режисерського факультету, знявши фільм про дані події.

Так що будьте насторожі, запасіться почуттям гумору, набором свіжень-
ких жартів і забавних віршиків, на розіграші не ображайтеся, а відповідай-
те ними ж. Загалом веселіться! �
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М
олоді хлопці, які героїчно, справді-таки — героїчно ви-
мушені закривати власними грудьми дзот, крізь яко-
го атом був безжальним. Їх було 28 — пожежних Чор -
нобиля. Вони першими прийняли найжорстокіший
удар в четвертому блоці станції. Ніхто із них не здриг-

нувся, не відступив перед обличчям неймовірної небезпеки.
Смерть цих героїв надовго залишиться у пам’яті багатьох по-
колінь. 

Люди покидали рідні домівки, ніхто тоді ще не думав, що на-
завжди. Дехто намагався повернутися, та зустрічав на своєму
шляху колючий дріт.

Це дуже боляче — жити в батьківській хаті за колючим дро-
том і бачити, як спустошується, поступово вмирає твоя найрід-
ніша батьківщина. Але ще важче знати, що на твоїй з діда-пра-
діда землі не можна жити.

Чорнобиль... Мертва зона...
Сьогодні ці слова гірким болем відлунюються в наших сер-

цях. Заростають деревами, кущами, травою опромінені села,
вони порожні, мертві. Поступово, тихо руйнуються, зникають цін-
ності поліської давнини.

Проходять роки після аварії на Чорнобильській АЕС, але біль
не вщухає. Тривога не полишає людей, пов’язаних скорботним
часом ядерного вибуху.

Наш земний уклін, довічна вдячність усім тим, хто ризикую-
чи своїм здоров’ям і життям, брав участь у ліквідації наслідків
аварії, відроджував і продовжує відроджувати до нового жит-
тя обпалену радіацією землю.

ЧОРНОБИЛЬ… забуття довжиною в 28 років.
26 квітня 1986 року. Ту мирну весняну ніч на берегах Прип’я -

ті люди ніколи не забудуть. Вона була такою тихою і теплою.
Саме в цю ніч почався відлік часу далеко не мирний, а бойо-
вий і аварійний.

У пам’яті українського народу — це день чорнобильського
лиха, болю, суму, пересторог, забути його чи викреслити із
пам’яті нації — неможливо.

Стільки років пройшло з моменту катастрофи, та ми, україн -
ці, досі достатньо не знаємо, не володіємо справжніми причина -
ми, масштабами і наслідками цієї катастрофи.

Не правильно буде стверджувати, що сьогодні цю подію сприй -
мають всі однаково. Правильно сказати, що сьогодні сприйма-
ють її по-своєму, кожен по-різному. І від цього опіки чорнобиль-
ського пекла у всіх різні.

Дехто сприймає її буквально, або ж фактично. Вибух на Чор -
нобильській станції стався о 1 годині 24 хвилини. Пожежа і ря-
тувальні роботи тривали під час ліквідації активної фази десять
днів. Внаслідок прямого випромінювання загинуло одразу двоє
людей. В один день територія навколо станції перетворилася
на 30-кілометрову мертву зону. Понад сто тисяч осіб залиши-
лися без домівки. Майже 10% території України зазнало пря-
мого радіаційного ураження. Загалом постраждало близько 5 мі-
льйонів людей, зокрема понад 2 мільйони — жителі України. �

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

Варто пам’ятати і тих, які загинули у тій
страшній війні — їх подвиги, намагатися
розповідати підростаючому поколінню про

трагічні сторінки історії. А цього дня покласти кві-
ти до могил відомих і невідомих солдат, які віддали своє життя за-
ради Великої Перемоги. 

Пам’ятаймо історію, адже без знання історії немає майбутнього!

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ! 

Привели шляхи-дороги Це святе травневе свято
Наш народ до перемоги. Треба серцем відчувати!
І солдати-дідусі Придивись: в старих солдат
Посміхаються усі. Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.

С. ГОРДІЄНКО

День Перемоги — це свято, яке кожного року стає ще більше
до ро го цінним і значущим. Коли одна людина віддає своє життя зара -
ди кращого, вільного і незалежного майбутнього іншої людини, то,
без сумніву, такі дії називають героїчними. 

Цього року у всіх селах і містах України відзначається 69 річни-
ця Перемоги над фашистськими загарбниками.

Ми, українська сучасна молодь, можемо лише з розповідей ро-
дичів або знайомих дізнаватися про ті страшні часи. На щастя, ми
живемо в мирний час, у незалежній Україні. Нам важко глибино
зрозуміти, як тоді було їм — людям, які клали на вівтар перемо-
ги своє майбутнє, а нерідко й життя.

Єдине, що ми можемо зробити у цей день,— це приві тати вете -
ра нів, насамперед побажати міцного здоров’я та довгих років жит-
тя. Дякуємо за Перемогу, адже завдя чуючи Вам, ми сьогодні живе -
мо на цьому світі і будуємо нове життя. 

З кожним роком ветеранів і учасників Великої Вітчиз няної війни
стає все менше і менше, але потрібно частіше зустрічатися з ними,
бо спогади, якими вони діляться — це неоцінений скарб. 

Нинішні та прийдешні покоління повинні пам’ятати подвиги бать-
ків і дідів, які своєю Перемогою у Великій Віт чиз няній війні при-
несли мир на нашу землю.

Висловлюємо велику вдячність ветеранам і ми будемо намагати -
ся нести естафету поколінь, зробимо все, щоб наші діти й онуки
па м’ятали та не забували про цей страшний урок історії і про Велику
Перемогу, звільнивши людство від нацизму. �

ЗАБУТТЯ ДОВЖИНОЮ
В 28 РОКІВ
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Людмила СЕРЕБРЯНСЬКА, ІІ� курс,� ек.�ф-т�

Кожна людина прагне бути здоровою і щасливою,
завжди веселою і радісною. Але іноді ми відчу-
ваємо втому, що не дає нам робити звичайні для
нас справи. Поганий настрій та лінь забирають

наше натхнення на навчання та корисні справи. Пригнічений стан нас му-
чить, не дає можливості встигати виконувати всі справи. Постійне недосипан -
ня робить нас не веселими і хмурими впродовж дня. Цю проблему мож-
на легко вирішити. Для цього потрібно щоденно виділяти по 20 хвилин і
вико нувати корисну зарядку. Вже через тиждень ваш настрій стане кра-
щим, перестане мучити сонний та пригнічений настрій. Адже спорт врятує
наше життя. Наше здоров’я ще дуже сильне і міцне, тож почнемо
його загартовувати і підтримувати з молоду. Краще для всього
робити зарядку кожен ранок, для цього варто стати трохи рані-
ше і приступити до виконання таких вправ:
1. Встаньте прямо, розпряміть плечі. Спочатку глибоко вдихніть
і видихніть. Повторіть це зо 5 разів. Починайте з голови. Кругові
повільні повороти голови з права на ліво, потім дуже повільно
робіть цілий оберт головою, через кож-
ні 5 разів змінюйте напрямок.
2. Далі попрацюємо з плечима і рука-
ми. Руки вздовж тіла, плечі піднімають-
ся догори і вниз, робіть кругові оберти
плечима, знову ж по 5 разів в різні сто-
рони. Після цієї вправи підніміть руки
і починайте пливти, роблячи кругові
оберти вже всіма руками.

3. Тепер робіть кругові рухи тазом, але не різко. Для початку це добре на-
вантаження на коліна.
4. Трохи присядьте, візьміть руками за коліна і починайте робити кругові
рухи колінами, таким чином ми добре розігріваємо м’язи і готуємося до
активних вправ.
5. Для розігріву пострибайте в 3 підходи по 20 разів, піднімаючи коліна
наче біжите. І так само піднімаючи по черзі коліна перед собою.
6. Наступне, присідайте з ноги на ногу, повільно, аби не потягнути м’язи.
Після цієї вправи присідайте 20 раз по 3 підходи. 
7. Тепер переходимо на кардіо. Беріть скакалку (можна обійтись без неї),
стрибайте по хвилині і по хвилині відпочивайте, повторіть це 3 рази. 
8. Зараз можете ковтнути трохи води і продовжити. Для цієї вправи вам
знадобиться коврик. Ляжте на спину і зігніть ноги в колінах над собою під

кутом 90°, руки за голову і починаємо піднімати тулуб до колін, так
робимо 3 підходи по 30 підйомів. Після виконання цієї вправи ви-

тягніть спину, потягніть м’язи рук, ніг, спини. Зробіть глибокий
вдих, відпочиньте. Вдалого Вам дня!

Також, окрім цього, почніть закалятися холодною водою, час-
то бувайте на свіжому повітрі і не перемерзайте. Їжте в день по

500 г овочів і фруктів. Харчуйтесь правильно і ко-
рисно. Менше проводьте часу за комп’юте-

ром, більше читайте і спілкуйтесь з дру-
зями. А як стане тепло, виходьте на про-
біжку. Запам’ятайте, ми можемо бути
здорові, якщо самі цього захочемо. Для
цього треба любити себе і виконувати де-
кілька правил на день. Головне почніть,
а далі це вже буде звичка. 
Бережіть себе і будьте здорові! �

О
лімпійські ігри в Сочі стали одними з найуспішніших в істо-
рії України.
У складі національної Олімпійської збірної на XXII зимових
Олімпійських іграх у Сочі був студент економічного факуль-
тету Фінансово-правового коледжу Дмитро МИЦАК.

Україну у слаломі-супергіганті представляв дебютант XXII зимових
Олімпійських ігор, наймолодший учасник змагань Дмитро Мицак. Саме він
став першим нашим представником за останні 8 років у цій дисципліні.

«Головне завдання, яке ставилося перед Дмитром — справитись з тра-
сою, проїхати у свою силу та фінішувати, і, це йому вдалося»,— проко-
ментувала виступ Дмитра провідний тренер збірної команди з гірськолиж-

ного спорту Юлія Сипаренко.
За її словами, участь Дмитра Мицака у I зимових юнацьких олім-

пійських ігор 2012 року в Інсбруку стала для нього гарним поштов-
хом у подальшій спортивній кар’єрі. Вже 2 роки наш гірсько-

лижник тренується за кордоном, що дозволило йому підтягну-
тись і пройти кваліфікацію та відібратись на Олімпійські ігри.

У фінальному протоколі українець посів 52 місце.
Зазначимо, що 8 спортсменів не фінішували. 

Дебютант XXII зимових Олімпійських ігор в Сочі у гірсько-
лижному спорті Дмитро Мицак з кожним стартом набираєть-

ся досвіду. Видно, що він увійшов у смак великого спорту, де
є ви сокі цілі, задачі. 

Ми пишаємося нашими Дмитром. Від
щирого серця вітаємо та бажаємо

спортсмену міцного здоров’я, успі-
хів та високих спортивних досяг-

нень! Молодець!!! �

НАШ 
ОЛІМПІЄЦЬ
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КУЛЬТУРА В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ
СЕТИ В КУЛЬТУРЕ. КУЛЬТУРА В СЕТЯХ

Юлія РИБАЛЬЧЕНКО, IV� курс,�юр.�ф-т

К
ультура — це сталі й виражені поняття моральнос-
ті та етичної поведінки у суспільстві. Саме воно ви-
ражає її основні прояви в усіх сферах. 
Соціальні мережі сьогодні виконують роль певного

інформатора для населення. Різні мережі мають свою вікову категорію.
Якщо в одних переважає молодь, то в інших — більш доросла аудиторія.
І відповідно для молоді мережі мають розважальний характер, в той час
для більш дорослої аудиторії виконують зовсім інші соціальні функції, які
позитивно впливають на загальну обізнаність населення та підвищують куль-
туру суспільства.

Використання культури у соціальній мережі є безумовним фактором її
існування та інформативного джерела. У сьогоденні існує багато засобів

зв’язку, це обумовлено
технологічним прогресом
яке людство вдосконалює
майже щодня. Соціальній
мережі притаманний масо -
вий характер,тому вона
впли ває на формування
певних світоглядів. Куль ту -
ра є вираженням народної
свідомості, що формує
сприйняття та відображен-
ня моральних засад. Со -
ціаль на мережа, є джере-

лом наукового, інформативного та розважального характеру, це створює
комплекс зручності її використання.

Найпоширенішим засобом спілкування у сьогоденні є соціальна мережа,
вона має безліч позитивних та негативних факторів. Насамперед вона:
� допомагає розширити коло друзів та знайомих;
� інформує щодо актуальних тем;
� містить багато інформативних джерел;
� формує світогляд.

Негативними її прояв виявляється у пропаганді та нав’язуванні соціаль-
ним масам різних звичок та залежностей. Культура в мережі — явище
не рідке, але все ж таки слід акцентувати на цьому належну увагу. Насам -
перед дотримання культури у соціальній мережі зовсім не важка справа,
адже на чолі кожного сайту чи мережі є певні адміністративні структури,
що пильно контролюють цей процес. Тобто агресивні чи нецензурні проя-
ви спілкування фільтруються та блокуються. Звичайно все залежить від
державного контролю та рівню захисту певної соціальної мережі. Слід
пам’ятати, що культурне вираження має проявлятися не лише в соціаль-
них мережах а й у повсякденному житті,адже це виражає духовну повно-
ту та красу кожної людини. 

Комфорт та багатофункціональність використання соціальних мереж
у суспільстві, залежить насамперед від суб’єктів її застосування, дотриман-
ня етичних та моральних норм і виявлення недоліків. На мою думку, соціаль -
на мережа має двояких характер, з одного боку розкриваючи потенціал
прояву інформації а з іншого блокує та певним чином деградує людські
можливості. Все залежить від мети та результату, який має на меті спо-
живач даного інформаційного джерела. 

Дослідження показало, що найчастіше ненормативна лексика викорис-
товується під час спілкування серед користувачів мережі «ВКонтакте«, а мен -
ше всіх лайок використовують люди, зареєстровані в мережі Facebook.
Зазначається, що у користувачів Facebook найбільший словниковий запас,
але належать до категорії найагресивніших.

Як було зазначено вище, найцинічнішими були визнані користувачі
Facebook. На другому місці за цим показником учасники соціальної мере-
жі Twitter, а замикають трійку користувачі «ВКонтакте».

Соціальні мережі на сьогоднішній день стали таким продуктом Інтернет,
без якого багато наших з вами співгромадян просто не уявляють свого
життя.

Але завжди потрібно пам’ятати, що культура формуються не лише у сві-
домості а й находить свій прояв у суспільстві, тому будьмо щирими, ввіч-
ливими та багаті душевною красою! �

ПОТРЕНУЄМОСЯ?!
Людмила СЕРЕБРЯНСЬКА, ІІ� курс,� ек.�ф-т

Х
очу запропонувати вам трішки відпочити і
розслабитися, а також потренувати свою
увагу.
Перед вашими очима таблиця Шульте,

вона використовується для того, щоб розширити своє поле зору.
Правила тренування на таблицях Шульте: знаходити цифри не-

обхідно беззвучним рахунком, тобто про себе, в зростаючому по-
рядку від 1 до 25 (без пропуску).

Знайдені цифри вказуються тільки поглядом. У результаті тако-
го тренування час зчитування однієї таблиці має бути не більше 25
сек. Перед початком роботи з таблицею погляд фіксується в її цент -
рі, щоб бачити таблицю цілком. При пошуку наступних один за од-
ним цифр дозволяється фіксація очей тільки в центрі таблиці. Гори -
зонтальні рухи очей заборонені.

Відстань від таблиці до очей така ж, як і при читанні звичайно-
го тексту, тобто приблизно 25—30 см. Час і періодичність трену-
вань потрібно вибирати так, щоб не перевтомлюватися.

При роботі з таб-
лицями Шульте слід
постійно пам’ятати,
що тренування тут не
самоціль. Головне —
розширення поля
зору, що може бути
досягнуто тільки при
акуратному ви ко нан -
ні правил роботи з
таблицями, сис те ма -
тичними і усвідомле-
ними тренуваннями.

Ця таблиця розви -
ває увагу і обачність, що завжди є корисним для студента.
Для довідки. Метод Шульте — відшукування чисел у зростаючому
порядку від 1 до 25 по таблиці, в якій вони розміщені довільно. Якщо
людина справляється з завданням за 30 с, то в нього великий об-
сяг уваги, від 30 до 44 с — середній, за 45 с і більше — обсяг ува-
ги дуже малий.

Цікаво знати. Використання методу тестування відбувається і в юри-
дичній практиці. У процесі досудового слідства, судового розгляду,
профілактичної діяльності обізнаними особами в психології можуть
бути використані тестові методики. Тести застосовує психолог чи екс-
перт-психолог у процесі діагностичних або експертних досліджень
(участь у слідчих діях, проведення судово-психологічної експерти-
зи) у межах кримінально-процесуальної діяльності.

Для дослідження сприйняття випробовуваного результативним є
метод відшукування чисел за допомогою таблиць Шульте. Суть тес-
ту полягає в такому: на 5 планшетах написані в різному порядку циф-
ри від 1 до 25. На кожному планшеті вони написані по-різно му.
Випробовуваному пропонується відшукати, показати і назвати вголос
всі цифри підряд і зробити це якомога швидше. При оцінці резуль-
татів враховується різниця в кількості часу, витраченого на кожний
планшет. Збільшення його на останніх планшетах свідчить про стом-
люваність, прискорення — про повільне входження в робо ту. У нор-
мі на кожний планшет має витрачатися однаковий час (від 30 до 50 с).

Для дослідження пізнавальної сфери може бути застосований ме-
тод заучування десяти слів. Випробовуваному зачитують десять слів
і пропонують повторити в будь-якому порядку. Дослід повторюєть-
ся п’ять разів, через годину — ще раз. Крива запам’ятовування може
вказувати на послаблення активної уваги, стомлюваність, «застряван -
ня» на помилці. Деяка модифікація розглянутого тесту у вигляді ме-
тоду заучування десяти чисел застосовувалася у військах спеціаль-
ного призначення для визначення особливостей запам’ятовування ви-
пробовуваними в екстремальних умовах (пропонувалося 10 різних
двозначних чисел). �
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ГО ЛОВ НИЙ РЕ ДАК ТОР

БРЮШКОВСЬКА Яна, 
ІIІ курс, юр. ф-т

ЗА СТУП НИК ГО ЛОВ НО ГО РЕ ДАК ТО РА

СЕРЕБРЯНСЬКА Людмила, 
II курс, ек. ф-т
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Відповідальність за зміст статей 
несуть автори. Точка зору авторів може 
не співпадати з думкою редакції.

Цього літа
Фінансово-правовий коледж 

вперше з радістю відкриває свої двері
перед молодшими спеціалістами 

за напрямом підготовки «Право». 
Ласкаво запрошуємо 

до нашої студентської родини!

н
а Співочому полі у Києві розпо-
чала свою роботу виставка
тюль панів. Експозиція «Кольо -
ри весни» тривала з 19 квітня
до 11 травня.

Організатор свята квітів — «Київзелен -
буд», а підтримку у підготовці виставки на-
дано Київською міською державною адмі-
ністрацією. Всі відвідувачі парку зможуть
оглянути ландшафтні композиції, пред-
ставлені десятьма київськими районами.
Головні «герої» виставки — тюльпани ба -
гатьох сортів, вирощені в Україні і приве -
зені з різних куточків планети.

Дизайнери «Київзеленбуду» висадили
на схилах Дніпра близько 400 тисяч тюль-
панів. Квіткові експозиції розташувалися
на площі 3600 м2. Тюльпани розквітають
поетапно: квіти одного сорту відцвітають,
а інші тільки починають розкривати свої
бутони. Для того щоб порадувати киян та
гостей столиці, над оформленням вистав-
ки трудилися понад сто фахівців. Їм вда-
лося перетворити Співоче поле в прекрас-
ний, квітучий сад. 

Весна, що запізнилася з приходом на
всій території європейського простору, все
ж потихеньку набирає свої права. Про це
яскраво свідчить виставка тюльпанів у Пе -
чер ському ландшафтному парку. �

Кольори весни

РЕДКОЛЕГІЯ

БОГУН Мар’яна, II курс, юр. ф-т 
БОДНАР Павло, I курс, юр. ф-т 
ВАСИЛЬЄВА Анна, I курс, ек. ф-т
ГАТАК Анелія, III курс, юр. ф-т 
ДЬОМІНА Вероніка, I курс, ек. ф-т
ЖИГУН Олег, II курс, юр. ф-т
ІВАНЮК Олександра, I курс, ек. ф-т
КАМЕНЧУК Олександр, IV курс, юр. ф-т
КОБЗОВА Анастасія, I курс, ек. ф-т
КОТВИЦЬКА Таня, IV курс, ек. ф-т

МАЙОРОВА Юлія, II курс, ек. ф-т
МИХАЛЬСЬКИЙ Дмитро, II курс, юр. ф-т
НОВОДЄРЬОЖКІНА Дар’я, II курс, ек. ф-т
ОМЕЛЬЧУК Яна, IV курс, юр. ф-т
ПРІКОП Дар’я, II курс, ек. ф-т
ПРОЦАН Богдан, I курс, юр. ф-т 
СІДЛЕЦЬКА Катя, III курс, юр. ф-т
СНЄГІРЬОВА Таня, IV курс, юр. ф-т
СОВА Марія, I курс, ек. ф-т
ТКАЧЕНКО Павло, I курс, юр. ф-т 
ШАМАН Яна, I курс, ек. ф-т 


