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ГА ЗЕ ТА ФІ НАН СО ВО−ПРА ВО ВО ГО КО ЛЕ ДЖУ

СВЯТО КОЛЕДЖУ
Це місце сповнене любов’ю
Тут тепло, затишно завжди.
Наш коледж — заклад пречудовий —
Ми раді привітати всі!

Це особливий день для нього,
Це свято для студентів й тих,
Хто із турботою й любов’ю
Тут працював, його беріг.

Тут кожен день, мов сяє сонце,
Для нас наш коледж — другий дім!
Він надихає та навчає,
Дає освіту кращу всім!

Нехай з роками розквітає
Найкращій заклад — ФПК,
Із повноліттям ми вітаємо,
Існує він нехай літа!

Тетяна КОТВИЦЬКА, 
ІІІ (II) курс, ек. ф-т

Вітаємо зі святом і бажаємо
творчої наснаги, впевненого
поступу у підкоренні нових

вершин задля подальшого
розвитку освіти і науки.

Віримо, що нові поповнення
першокурсників свято

зберігатимуть традиції
НАШОГО КОЛЕДЖУ

та будуть вписувати свої
яскраві сторінки в його історію.

Зичимо всім вам міцного
здоров’я, щастя і добра,

подальших успіхів у роботі 
та навчанні!!!

Ми, патріоти свого навчального
закладу, гордимося його славою
і здобутками та намагаємося їх

примножувати. І ми знаємо, 
що наш Коледж — найкращий,
здобутки його — найвагоміші,

студенти — найрозумніші, 
а педагогічний колектив —

найдосвідченіший, бо не було б 
у нас перемог.

Студенти Коледжу
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Н

іби не-
щодав-
н о  в и -
пускни-

ки складали
державні іс-
пити, ми зус-

трічали Євро-2012, відпочи-
вали на канікулах та насо-
лоджувалися сонячними
літніми днями. Швидко про-
летів час. І вже знову роз-
почався новий навчальний
рік. Хтось тільки починає
пізнавати нове студентське
життя, зокрема наші най-
молодші студенти першо-
курсники, а хтось вже май-
же проходить цей шлях —
наші майбутні випускники
4-курсники. 

Навчання у Коледжі,
завдяки дружній атмосфе-
рі, яка створена адміністра-
цією, викладачами і студен-
тами проходить дуже швид-
ко. Згадаймо, що тільки
недав но ми прийшли на
пер ший курс, а вже неза-
баром будемо випускника-
ми. У цьому випуску газе-
ти ми обов’язково розпові-
мо вам про наших випус-
кників-2012. 

Ми будемо у жовт ні від-
значати свята, які стосують-
ся саме наших студентів,
які обрали юридичний про-
філь — День юрис та, а сту-
денти-економісти — День
економічного факультету
КНУ імені Тараса Шев чен -
ка, а особливе свято у цьо-
му році: нашій Альма-ма-
тер виповнюється 18 років.

Цей випуск газети наси-
чений статтями наших сту-
дентів, новинами Коледжу,
а також ви познайомитеся
з новим членами редколе-
гії СтудентІнформ. 

Ми сподіваємося, що
студенти-першокурсники
також проявлять бажання
співпра цювати з газетою і
будуть активними у житті
Коледжу, а редколегія
щиро вітає їх з початком
дорослого життя. А наша
газета буде і надалі висвіт-
лювати студентське життя
Коледжу.

Микола РИБАК, 
IV� курс,� ек.�ф-т,
головний� редактор
«СтудентІнформ»

21
вересня відбувся «Марш миру» присвячений Міжнародному дню миру, на підтрим-
ку ООН. 
В марші взяли участь учні шкіл та педагогічні колективи, студенти вищих навчаль-
них закладів та делегації ветеранів і громадськості районів Києва. 

Серед присутніх були і студенти Фінансово-правового коледжу. Вони поклали квіти до пам’ят-
ника воїнам, загиблим в Афганістані. 

Далі всі разом урочистою ходою рушили до Національного музею історії Великої Вітчизняної
війни. На площі відбулись мітинг учасників Маршу миру.

Мільйони наших співвітчизників полягло на фронтах Великої Вітчизняної війни. Вони запла-
тили за наше сьогодення своїм життям. А тому ми не маємо права забути про їх героїчний
вчинок. Ми зобов’язані пам’ятати полеглих у Великій Вітчизняній війні, загиблих воїнів в Афга -
ністані і шанувати живих та берегти мир.

Святкуючи Міжнародний день миру, ми знову і знову в глибокій шані вклоняємось колишнім
захисникам Вітчизни. �

З М І С Т
2 Марш миру
3 Наші науковці
4 Про наших випускників
6 Вітаємо першокурсників
8 Професорсько-викладацький колектив

11 Святкування Дня державного прапору

12 День незалежності України
13 День знань
14 За здоровий образ життя
15 День економічного факультету
16 День юриста в Україні
17 Екскурсії до музеїв
20 Міжнародний день вчителя

МАРШ МИРУ
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
НСТ

Створення умов для розкриття на-
укового та творчого потенціалу сту -
дентів; організація, проведення та
інформування студентів про різно-
го роду наукові події (конференції,
олімпіади, семінари, розклад нау -
кових гуртків); пошук талантів, іні-
ціатив; генерація перспективних
ідей і їх безпосередня реалізація.

Для чого нам потрібно НТС? 
� Щоб успішно та ефективно вчи-

тись. 
� Щоб реалізувати свій науковий

потенціал.
� Щоб отримати досвід роботи в

команді.
� Щоб проявити свої організатор-

ські здібності.
� Щоб постійно самовдосконалю-

ватись.

Склад (новообраний)
Голова НСТ:

АНДРУСЕНКО Аліна (ІІ курс, ек. ф-т)

Зам. голови НСТ:
БУРЛАЙ Оксана (ІV курс, юр. ф-т)

Члени:
СНЄГІРЬОВА Тетяна (ІІІ курс, юр. ф-т),

КОМАРНИЦЬКА Вікторія 
(ІІ курс, юр. ф-т),

САМУСЬ Артем (І курс, юр. ф-т),
СТРОЯНІВСЬКИЙ Володимир 

(І курс, юр. ф-т),
РИБАК Микола (IV курс, ек. ф-т),

КОТВИЦЬКА Тетяна (ІІ курс, ек. ф-т),
ТІСНОГУЗ Анна (ІІ курс, ек. ф-т),

НОВОДЄРЬОЖКІНА Дар’я 
(І курс, ек. ф-т) 

НАУКОВЕ СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО
ФІНАНCОВО-ПРАВОВОГО КОЛЕДЖУ

УФінансово-правовому коледжі розпочався новий навчальний рік. Відбулися дея-
кі зміни в навчальному процесі, пов’язані з появою таких нових цікавих спец-
курсів на юридичному факультеті: «Спадкове право», «Договірне право», «Жит -

лове право», «Риторика» та деяких інших, не менш важливих предметів.
Інший важливий напрям діяльності Коледжу пов’язаний з організацією і проведен-

ням наукової роботи студентів. З метою забезпечення належного рівня пошукової
нау кової роботи в Коледжі оновлено склад студентського наукового товариства.
Юридичний факультет. Студентку 4-го курсу Бурлай Оксану, яка починаючи з дру-
гого курсу активно приймала участь у наукових роботах, обрано заступником голо-
ви НСТ. Члени НСТ: Строянівський Володимир і Самусь Артем (студенти 1 курсу),
Комарницька Вікторія (2 курс), Снєгірьова Тетяна (3 курс). Керівником наукового то-
вариства від юридичного факультету є викладач Коледжу — Майданик Наталія Іва -
нівна, к. ю. н., доц., завідувач випускової кафедри приватного права. 
Економічний факультет. Головою НСТ Коледжу обрано Андрусенко Аліну (2 курс).
Члени НСТ: Рибак Микола (4 курс), Котвицька Тетяна (3 курс), Тісногуз Анна (2 курс),
Новодєрьожкіна Дар’я (1 курс). Керівник від економічного факультету — Іскренко Лілія
Петрівна, к. е. н., завідувач кафедри економічних дисциплін.

На юридичному факультеті Наукове студентське товариство вже розпочало свою
діяльність і провело перше засідання, на якому представників всіх курсів було ознай-
омлено з основними напрямами і планами діяльності товариства. Особлива увага
звертається на важливість участі студентів Коледжу в науково-практичних конферен-
ціях, круглих столах, майстер-класах, інших наукових заходах, які заплановані в Україні
на 2012—2013 навчальний рік.

Спільним рішенням бюро наукового товариства було визначено основні права та
обов’язки його членів. Члени бюро товариства зобов’язані вчасно надавати інфор-
мацію студентам коледжу про наукові заходи (конференції, круглі столи тощо), які
проводяться у вітчизняних вищих навчальних закладах, інформувати про новинки віт-
чизняної, іноземної юридичної та економічної наукової і навчальної літератури.

Створення НСТ Коледжу сприятиме поширенню серед студентів наукових ідей, роз-
витку наукових талантів і прагненню відкрити творчі здібності, які є важливою умо-
вою майбутнього професійного успіху нинішніх студентів нашого навчального закла-
ду, а в майбутньому — фахових юристів та економістів. �

ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ ЗАВЖДИ ПОРУЧ
Склад (новообраний)

профспілкової організації студентів

Голова профкому:
ШАРІПОВА Анастасія (ІІ курс, юр. ф-т)

Члени: 
ДУДУКІН Антон (ІV курс, юр. ф-т), 

ЧИЖЕВСЬКИЙ Іван (ІІІ курс, юр. ф-т),
КАЛІНОВСЬКА Карина (І курс, юр. ф-т), 

ЛАГУТА Петро (IV курс, ек. ф-т),
ДРОЩА Антон (ІІІ курс, ек. ф-т),

АЛЕКСАНЯН Роксана (ІІ курс, ек. ф-т), 
ВОДЯНИЙ Ігор (ІІ курс, ек. ф-т),

КАНАРЧУК Ольга (І курс, ек. ф-т)

Орган студентського самоврядування сприяє організації
навчальної, культурно-просвітницької, спортивно-масової 

та інших видів діяльності за участю студентів.

Склад (новообраний)
студентського самоврядування 

Голова:
ГОЛОВАТЕНКО Євгеній (ІІІ курс, ек. ф-т)

Члени:
КАДИРОВ Артем (IV курс, юр. ф-т), 
ОМЕЛЬЧУК Яна (ІІІ курс, юр. ф-т),

БРЮШКОВСЬКА Яна (ІІ курс, юр. ф-т),
РАТУШНИЙ Артур (І курс, юр. ф-т),

ВАСИЛЕВСЬКА Каріна (IV курс, ек. ф-т),
АВЦИНА Алла (ІІ курс, ек. ф-т),
ДЗЮБА Юлія (ІІ курс, ек. ф-т),

ТИМОШЕНКО Олександра (І курс, ек. ф-т)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра фінансів

IX Міжнародна науково-практична конференція
«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України»

25–26 жовтня 2012 року

До уваги студентів Фінансово-правового коледжу!

Студенти, які бажають брати участь у конференції 25—26 жовтня 2012 року
необхідно звернутися у Коледжі на кафедру економічних дисциплін

до зав. кафедри, к. е. н. ІСКРЕНКО ЛІЛІЇ ПЕТРІВНИ
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ПРО НАШИХ ВИПУСКНИКІВ

У
Фінансово-правовому коледжі для випускників відбули-
ся державні іспити. З метою встановлення відповідності
рівня освітньої та професійної підготовки студентів
Коледжу вимогам освітньої характеристики та присвоєн-
ня їм освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спе-

ціальностями «Фінанси і кредит» та «Правознавство» було за-
тверджено Державну екзаменаційну комісію.

У студентів-правознавців ДЕК очолювала Воронова Л. К.,
д. ю. н., проф., академік АПН України, викладач кафедри фінан-
сового права юр. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка; заступник голови
комісії — Орлюк О. П., д. ю. н., проф., викладач кафедри фінансо -
вого права юр. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка; члени комісії — Бі -
ленчук П. Д., к. ю. н., доц. кафедри правосуддя юр. ф-ту КНУ
ім. Т. Шевченка та Мазур Т. В., к. ю. н., доцент.

У студентів-економістів: голова комісії — Малік М. Й., д. е. н.,
проф., академік НААН України; заступник голови комісії — Пі -
кус Р. В., к. е. н., доц. кафедри страхування та ризик-менедж -
менту ек. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка; члени комісії — Рожко О. Д.,
к. е. н., доц.кафедри фінансів ек. ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка,
Приказюк Н. В., к. е. н., доц. кафедри фінансів, Іскренко Л. П.,
к. е. н., зав. кафедри економічних дисциплін ФПК.

Шановні колеги та викладачі! 

Вітаємо
з Днем народження 

у червні:
Саленко Ірину Володимирівну, 

Павленко Людмилу Анатоліївну,
Степанчук Інну Михайлівну,
Майданик Наталію Іванівну,

Гаврюніну Тамару Володимирівну! 

у липні:
Мельника Ярослава Ярославовича,

Мариненко Тетяну Миколаївну!

у серпні:
Баллу Оксану Володимирівну,
Онищук Ірину Володимирівну,

Івашко Марину Василівну, 
Рибак Олену Анатоліївну!

у вересні:
Паримську Марію Михайлівну,

Андрусіва Валерія Григоровича,
Гриценка Івана Сергійовича,
Мигаля Сергія Михайловича,
Овчиннікову Гізелу Фоківну,

Мулянову Тетяну Миколаївну! 

у жовтні:
Воронову Лідію Костянтинівну,
Соломаху Артема Григоровича,

Іскренко Лілію Петрівну!

Прийміть найщиріші вітання
з Днем народження! 

Бажаємо Вам міцного здоров’я
та життєвої наснаги, професійних

успіхів та особистих творчих
досягнень, сімейного щастя, 

злагоди та добробуту 
у Вашій оселі! 

Нехай здійсняться усі заповітні
мрії, а будь-які повороти долі

завжди відкривають лише нові
обрії майбутніх перспектив! 

Щастя Вам,
радості,

добра
і благополуччя!

Для випускників Коледжу, яким присвоювалась кваліфікація
«молодшого спеціаліста» з фінансів і кредиту для складання
державного іспиту також була затверджена Державна екзаме-
наційна комісія у складі: Приказюк Н. В., к. е. н., доц. ек. ф-ту
КНУ ім. Т. Шевченка, Рожко О. Д., к. е. н., доц. ек. ф-ту КНУ
ім. Т. Шевченка, Яфінович О. Б., к. е. н., асист. ек. ф-ту КНУ
ім. Т. Шевченка.

Тож у високоповажної комісії іспити було складати не так
просто і легко, але переважна кількість студентів показали ви-
сокий рівень знань. Більшості студентам було рекомендовано
продовжити навчання в Університеті на відповідних факульте-
тах для отримання ОКР «Спеціаліст» або «Магістр».

Відгомоніли випускні вечори, але для тих, хто мав бажання
продовжити навчатися — розпочалась пора підготовки до всту-
пу. І ось результат наполегливої праці у навчанні — випускни-
ки Коледжу, які стали студентами юридичного та економічно-
го факультетів Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка. Ми дуже пишаємося ними, адже — ГОРДІСТЬ КО-
ЛЕДЖУ — ЙОГО ВИПУСКНИКИ!

Віримо в те, що наші випускники займуть гідне місце у на-
шому суспільстві і попри всілякі негаразди та труднощі будуть
висококваліфікованими фахівцями і справжніми професіо на -
лами. �
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ВИПУСКНИКИ КОЛЕДЖУ–2012,
ЯКІ СТАЛИ СТУДЕНТАМИ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
О К Р  « М а г і с т р »

1. Анохіна Анна Леонідівна (бюджет, заочна)
2. Бережна Катерина Олексіївна (контракт, денна)
3. Бондарчук Марина Володимирівна (бюджет, заочна)
4. Булах Артем Олександрович (контракт, денна)
5. Василенко Антон Сергійович (контракт, денна)
6. Вдовиченко Катерина Сергіївна (контракт, денна)
7. Виноградова Анна Сергіївна (бюджет, денна)
8. Гончарова Дарья Дмитрівна (контракт, денна)
9. Дерев’яго Антон Ігорович (контракт, денна) 

10. Зуденко Євгенія Сергіївна (контракт, заочна)
11. Калапуша Віталій Олегович (контракт, денна)
12. Калінін Олександр Сергійович (контракт, денна)
13. Кириченко Вадим Олегович (контракт, денна)
14. Козяр Дмитро Олексійович (контракт, денна)
15. Контрідзе Текла Мерабівна (контракт, денна)
16. Кохан Олександра Сергіївна (контракт, денна)
17. Куркіна Владислава Геннадіївна (бюджет, денна)
18. Лень Антон Володимирович (контракт, денна)
19. Лікаренко Андрій Олегович (контракт, заочна)
20. Майстренко Олександр Васильович (бюджет, денна)
21. Макушинський Максим Іванович (контракт, денна)
22. Малівська Наталія Іванівна (контракт, заочна)
23. Матвійчук Альона Леонідівна (бюджет, заочна)
24. Паланичко Олег Леонідович (бюджет, денна)
25. Положаєнко Ольга Василівна (контракт, денна)
26. Пучков Владислав Вікторович (контракт, денна)
27. Разуваєв Денис Віталійович (контракт, денна)
28. Рачковська Лілія Олександрівна (бюджет, денна)
29. Сацик Роман Васильович (контракт, денна) 
30. Сидоренко Ксенія Володимирівна (контракт, заочна)
31. Сіркелі Павло Миколайович (бюджет, заочна)
32. Смук Микола Миколайович (бюджет, денна)
33. Сухолитка Ольга Ігорівна (контракт, заочна)
34. Хилюк Наталія Сергіївна (контракт, денна)
35. Цибка Андрій Анатолійович (бюджет, денна)
36. Чернишов Ярослав Євгенович (контракт, денна)
37. Яремич Ксенія Леонідівна (бюджет, заочна)

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
О К Р  « С п е ц і а л і с т »

1. Астровська Марія Едуардівна (контракт, заочна)
2. Балаєв Олександр Азадханович (контракт, заочна)
3. Варін Олександр Олександрович (бюджет, денна)
4. Дмитренко Герман Юрійович (бюджет, заочна)
5. Заремба Оксана Кирилівна (контракт, заочна)
6. Кашо Юлія Олександрівна (контракт, заочна)
7. Колесник Анна Вікторівна (контракт, заочна)
8. Кучеренко Людмила Володимирівна (контракт, денна)
9. Майстренко Анна Костянтинівна (контракт, заочна)

10. Марусніченко Максим Віталійович (контракт, заочна)
11. Мідик Василь Васильович (контракт, заочна)
12. Міхаліна Наталія Іванівна (контракт, заочна)
13. Пташник Олеся Євгенівна (контракт, денна)
14. Руденко Євгеній Ігорович (контракт, заочна)
15. Сігалов Олег Анатолійович (контракт, денна)
16. Скіданов Артем Петрович (бюджет, денна)
17. Стадник Ігор Михайлович (контракт, заочна)
18. Товста Марія Михайлівна (контракт, заочна)
19. Хаустова Ксенія Сергіївна (контракт, заочна)

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
О К Р  « М а г і с т р »

1. Азімов Євгеній Рафікович (бюджет, денна)
2. Базюк Юрій Романович (контракт, заочна)
3. Бондаренко Микита Олександрович (контракт, заочна)
4. Буднік Олексій Віталійович (бюджет, денна)
5. Горобенко Ірина Миколаївна (бюджет, заочна)
6. Даневська Олена Віталіївна (бюджет, денна)
7. Ерастов Василь Ігорович (бюджет, денна)
8. Загубелюк Павло Сергійович (контракт, заочна)
9. Заколодяжний Володимир Олегович (бюджет, денна)

10. Кривов’яз Магда Анатоліївна (бюджет, денна)
11. Кротенко Катерина Олегівна (бюджет, денна)
12. Литвак Вікторія Євгеніївна (контракт, денна)
13. Макеєнко Надія Юріївна (бюджет, денна)
14. Моторний Тарас Олександрович (контракт, заочна)
15. Рудник Роман Павлович (бюджет, заочна)
16. Сінельніков Євгеній Вікторович (контракт, денна)
17. Стискал Руслан Федорович (контракт, заочна)
18. Тюхтій Сергій Олександрович (контракт, денна)
19. Улубян Гор Арменович (контракт, денна)
20. Чипаченко Анна Миколаївна (контракт, заочна)

Випускники Коледжу 2012 року,
які здобули

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
продовжили навчання

у Київському національному університеті
імені Тараса Шевченка

на відповідних спеціальностях
за ОКР «Магістр» або «Спеціаліст»,

а саме: 

на спеціальність «Правознавство»
вступили — 88%
(інші вузи —12%);

на спеціальність «Економіка і підприємництво»
вступили — 64%
(інші вузи — 36%) 
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З
алишили стіни Фінансово-правового коледжу його ви-
пускники, а студентське життя продовжується. На змі-
ну до студентської родини прийшло нове поповнення
першокурсників. У 2012 році до Коледжу зараховано пер-
шокурсників на юридичний факультет — 79 чол., на еко-

номічний факультет — 66 чол. 
Що може бути більш хвилюючим і радісним, ніж процес на-

вчання й пізнання нового! 
Нині, в час бурхливого розвитку науки і техніки з викорис-

танням надсучасних технологій знання потрібні кожній молодій
людині, де б вона не працювала, як хліб і повітря, як ковток чис -
тої джерельної води. Це не тільки потреба душі, а й вимога
часу, невід’ємна складова професійного росту й кар’єри. 

1 вересня розпочався новий навчальний рік. Цей день — ве-
лике свято і для тих, хто вчить, і для тих, хто вчиться. І першо-
курсник, на якого чекає його перша лекція, і професор, за пле-
чима якого вже сотні випускників, сьогодні однаково хвилюють-
ся і замислюються: яким буде цей рік в нашому житті, що при-
несе нового, які завдання поставить, яких рішень вимагає.
Головне завдання для всіх нас визначене часом: домогтися, щоб
кожен юнак і дівчина розглядали прагнення до відмінного на-
вчання, як найважливішу умову своєї активної участі в нау ково-
технічному поступі коледжу, суспільному житті та гармонійно-
му розвитку особистості — нашого сучасника.

Саме на це у Коледжі спрямовано зусилля плідної співпра-
ці професорсько-викладацького складу, студентського самовря-

дування та усіх, хто працює у коледжі. Для викладачів це озна-
чає, що кожне досягнення наших науковців має знаходити ціл-
ковите відображення в навчальному процесі.

Сьогодні у Фінансово-правовому коледжі успішно працюють
два факультети: економічний та юридичний, які за роки його
існування підготували і випустили понад тисячу бакалаврів за
спеціальностями банківська справа, фінанси, фінанси і кредит,
правознавство. Діє два навчально-виховних підрозділи денної
та заочної форми навчання, кафедри фінансів, грошового обі-
гу та кредиту, гуманітарних, правових та економічних дис -
циплін.

Кафедра публічного права — це структурний підрозділ
Фінансово-правового коледжу, який веде науково-методичну і пе-
дагогічну діяльність з наступних предметів: теорія права, між-
народне публічне право, звичаєве право, конституційне право
України і зарубіжних країн, адміністративне, кримінальне, сімей-
не право, кримінологія, криміналістика, правова статистика, ад-
вокатура та прокуратура України та інші.

Особливістю функціонування кафедри є те, що вона здійс-
нює реалізацію на практиці ідеї зближення освітньої діяльнос-
ті Коледжу з фундаментальною юридичною наукою. За 18 ро-
ків роботи склався високопрофесійний професорсько-викла-
дацький склад кафедри: професори Котюк В. О., Андруш -
ко П. П., Семаков Г. С., кандидати юридичних наук
Андру сів В. Г., Че хович Т. В., викладачі Павленко Л. А.,
Зінченко Р. Ю., Ткачен ко В. В., Федорова О. А. та інші. Адже

НОВЕ ПОПОВНЕННЯ У
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це відповідальні, творчі фахівці юридичної справи. 
Кафедра приватного права, яка була створена у 1995 році,

є на сьогодні випусковою кафедрою Фінансово-правового ко-
леджу. За 18 років роботи склався високопрофесійний профе-
сорсько-викладацький склад кафедри. Це фахівці юридичної
справи — відповідальні, схильні до творчих пошуків та викла-
дацької діяльності.

Сьогодні на кафедрі працюють 12 викладачів які мають знач-
ний науково-педагогічний стаж та досвід роботи у галузі юрис-
пруденції, а саме професор Безклубий І. А., доцент Майда -
ник Н. І. (завідувач кафедри), доценти Кравець І. М., Мазур Т. В.,
Марусенко Т. В., кандидат юридичних наук Бусуйок Д. В.,
Алексеєнко О. П., Мельник Я. Я., Сахарук І. С., Коновал Н. Ю.,
Соломаха А. Г., Штим Т. Б.

Кафедра гуманітарних дисциплін. Наукова та науково-педа -
гогічна діяльність кафедри гуманітарних дисциплін є одним з го -
ловних засобів досягнення державних стандартів якості підго-
товки фахівців спеціальності 6.030401 Право. Педагогічна та нау -
ково-методична діяльність кафедри здійснюється з наступних
предметів: історія України, історія правничої думки в Київському
університеті, історія українського права, історія української
культури, філософія, логіка, релігієзнавство, соціологія, латин-
ська мова та інші.

На кафедрі працює високопрофесійний колектив викладачів:
професори Караба нов М. М. (завідувач кафедри), Шевчен -
ко О. О., Шинкарук В. Д., доценти Шарманська В. М., Тарабу -

кін Ю. О., кандидат юридичних наук Вовк О. Й., кандидат полі-
тичних наук Мигаль С. М., кандидат біологічних наук Комаревич
С. В., кандидат історичних наук Рибак О. А., викладачі Бондар
Л. О., Маєвська Н. В., Хроленкова Н. Я.

Кафедра економічних дисциплін здійснює підготовку ба-
калаврів та молодших спеціалістів за напрямом підготовки
«Економіка і підприємництво», спеціальність «Фінанси і кредит».
Навчання проходить згідно з нормативними документами, зміст
навчання відповідає вітчизняним освітнім стандартам. Основне
завдання кафедри — підготувати фінансистів-аналітиків, нада-
ти їм сучасні знання та практичні вміння, потрібні для роботи
та визначні на ринку праці.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, а саме:
кандидати економічних наук Іскренко Л. П. (завідувач кафед-
ри), доценти Рак Р. В., Чорноус Г. О., Рожко О. Д., Чеберя -
ко О. В., Демиденко Л. М., Приказюк Н. В., кандидат фізично-
математичних наук, доцент Кравець Т. В., Цалько Ю. М.,
Вітренко А. О., Ковальська К. В., Кислий Ю. А. та інші.

Кожен викладач активно поєднує навчальну роботу з науко-
вою, а також забезпечують активну наукову роботу студентів.
Кафедра економічних дисциплін проводить відбір талановитих
студентів та представляє їх наукові роботи на конкурсі Малої
академії наук.

Сподіваємося, що наш навчальний заклад стане для студен-
тів місцем, де здійснюються найзаповітніші мрії. �

СТУДЕНТСЬКУ РОДИНУ

ПОСВЯТА У ПЕРШОКУРСНИКИ
ТА ВРУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКИХ

За чудовою традицією у Фінансово-правовому коледжі
перше вересня — це свято День знань і День посвяти
першокурсників у студенти. Святкування відбулося

у Київському міському Будинку вчителя. Під час
урочистості вирував святковий настрій і, звичайно,

були хвилювання… Адже для першокурсників
студентський квиток є початком самостійного життя.

З цієї миті наші студенти стають повноправними
членами великої студентської родини 

Фінансово-правового коледжу!

Першокурсникам всі присутні бажали досягти своєї
мети, провести навчання у Коледжі цікаво і плідно,

зустріти добрих і надійних друзів, порозумітися 
з викладачами і налаштовуватися на велику працю.

В Коледжі традиційно відбувається знайомство
першокурсників зі своїми кураторами та методистами,

завідувачами кафедр та викладачами. Тож настав
початок студентського життя, будьте активним,

відповідальними та успішними…
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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ

АНДРУШКО Петро Петрович, д. ю. н., проф. 
Кримінальне право 
Зав. кафедрою кримінального права та кримінології 
Юридичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка

БЕЗКЛУБИЙ Ігор Анатолійович, д. ю. н., проф. 
Римське право 
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ДІХТІЄВСЬКИЙ Петро Васильвич, д. ю. н., проф.
Адміністративне право
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

КАРАБАНОВ Михайло Михайлович, д. і. н., проф.
Історія економіки та економічної думки, Історія України
Зав. кафедрою гуманітарних дисциплін
Фінансово-правового коледжу

КОТЮК Володимир Олександрович, к. ю. н., проф.
Теорія права 
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

СЕМАКОВ Геннадій Семенович, д. ю. н., проф., академік
Криміналістика, Правова статистика 
Заступник зав. кафедрою кримінального права та 
кримінології Київського університету права НАН України

ШЕВЧЕНКО Олександр Оксентійович, д. ю. н., проф.
Історія держави і права зарубіжних країн
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ШИНКАРУК Василь Дмитрович, д. ф. н., проф. 
Римське право, Латинська мова, 
Законодавство про освіту
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

АЛЕКСЕЄНКО Оксана Петрівна
Цивільне право, Право соціального захисту правових 
проблем підприємництва
Здобувач відділу НДІ приватного права і підприємництва
НАПН України

АНДРУСІВ Валерій Григорович, к. ю. н.
Кримінальне право 
Фінансово-правовий коледж

БУСУЙОК Діана Вікторівна, к. ю. н., доц.
Екологічне право 
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАНУ

ВОВК Олександр Йосипович, к. ю. н.
Історія українського права 
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ГОЛОВЧЕНКО Ольга Віталіївна, к. філос. н., доц.
Філософія, Логіка 
Фінансово-правовий коледж

ДЯЧУК Леонтій Володимирович, к. іст. н., доц.
Історія держави і права
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ЗІНЧЕНКО Раїса Юріївна
Кримінально-процесуальне право, Кримінальне право 
Фінансово-правовий коледж

ІЛЬЇНА Оксана Валеріївна, к. ю. н., доц.
Кримінальне право
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

КОБАН Ольга Геннадіївна
Історія держави і права зарубіжних країн, 
Проблеми теорії права, Застосування правових норм 
Аспірант кафедри теорії держави і права 
юридичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка

КОМАРЕВИЧ Світлана Василівна, к. біол. н. 
Охорона праці, БЖД 
Фінансово-правовий коледж

МАЙДАНИК Наталія Іванівна, к. ю. н., доц.
Цивільне право
Зав. кафедрою приватного права 
Фінансово-правового коледжу

МАЗУР Тамара Вікторівна, к. ю. н., доц.
Фінансове право
Університет «Крок»

МАРУСЕНКО Роман Ігорович, к. ю. н., доц.
Земельне право
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

МЕЛЬНИК Ярослав Ярославович
Цивільно-процесуальне право, Міжнародне приватне 
право
Аспірант кафедри цівільного права та процесу 
Хмельницького університету управління та права
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ОВЧИННІКОВА Гізела Фоківна, к. ю. н., доц.
Сімейне право, Конституційне право зарубіжних країн 
Фінансово-правовий коледж

ПАВЛЕНКО Людмила Анатоліївна, к. філософ. н.
Конституційне право 
Фінансово-правовий коледж

РИБАК Олена Анатоліївна, к. і. н.
Культурологія, Історія української культури
Фінансово-правовий коледж

САХАРУК Ірина Сергіївна, к. ю. н.
Трудове право
Асистент кафедри трудового права і права соціального 
забезпечення юридичного ф-ту 
КНУ імені Тараса Шевченка

СОЛОМАХА Артем Григорович
Юридична деонтологія
Здобувач кафедри адміністративного права 
юридичного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка

ТАРАБУКІН Юрій Орестович, к. соціол. н., доц.
Соціологія 
Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка

ТКАЧЕНКО Валентина Василівна
Кримінологія 
Фінансово-правовий коледж

ЧЕХОВИЧ Тетяна Валеріївна, к. ю. н.
Конституційне право, Міжнародне публічне право
Юридичний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ФЕДОРОВА Олена Анатоліївна 
Судова медицина і психіатрія 
НМУ імені О. Богомольця

ШТИМ Тетяна Богданівна
Господарське право 
Здобувач кафедри господарського права 
юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПІКУС Руслана Володимирівна, к. е. н., доц.
Страхування, Страхові послуги
Завідувач кафедрою страхування та ризик-менеджменту
економічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка

ФИЛЮК Галина Михайлівна, д. е. н., проф.
Мікроекономіка 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ВІРЧЕНКО Віра Володимирівна, к. і. н. 
Історія економіки та економічної думки, Економічна теорія 
Український державний університет фінансів 
та міжнародної торгівлі

ВІТРЕНКО Андрій Олександрович, к. е. н.
Економічна теорія 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ДЕЛАС Віталіна Анатоліївна, к. е. н.
Небанківські фінансово-кредитні установи, Економіка 
підприємств
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ДЕМИДЕНКО Людмила Миколаївна, к. е. н., доц.
Податковий менеджмент, Податкова система 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ІВАНЕНКО Олена Іванівна, к. е. н.
Фінансова статистика, Статистика, Фінансовий аналіз, 
Економічний аналіз
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ІСКРЕНКО Лілія Петрівна, к. е. н.
Міжнародна економіка, Міжнародні фінанси, Державні 
фінанси, Казначейська справа, Теорія фінансів
Фінансово-правовий коледж

КИСЛИЙ Юрій Анатолійович 
Інформатика, Сучасні інформаційні технології
Здобувач кафедри молекулярної фізики фізичного ф-ту
КНУ імені Тараса Шевченка

КОВАЛЬСЬКА Кристина Валентинівна, к. е. н.
Макроекономіка, Державне регулювання, Менеджмент 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

КРАВЕЦЬ Тетяна Вікторівна, к. ф.-м. н., доц.
Вища математика, Теорія ймовірностей 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

МИГАЛЬ Сергій Михайлович, к. політ. н.
Політологія
Фінансово-правовий коледж
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НОСОВА Євгенія Анатоліївна, к. е. н.
Банківська статистика 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ПІЛЬКЕВИЧ Андрій Леонідович, к. і. н.
Етика бізнесу, Психологія ділового спілкування 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ПРИКАЗЮК Наталія Валентинівна, к. е. н., доц.
Управління фінансовими ризиками, Фінанси підприємств
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

РАК Роман Володимирович, к. е. н., доц.
Фінансово-кредитний ринок
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

РОЖКО Олександр Дмитрович, к. е. н., доц.
Гроші та кредит 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

СУББОТОВИЧ Юлія Леонідівна, к. е. н., доц. 
Фінансове право 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ТРИГУБ Олена Володимирівна, к. е. н.
Банківське право 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ФИЛЮК Василина Василівна
Маркетинг
Аспірант кафедри економічної теорії 
економічного ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка

ЦАЛЬКО Юлія Михайлівна, к. е. н.
Теорія грошей 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ЧЕБЕРЯКО Оксана Вікторівна, к. е. н., доц.
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ЧОРНОУС Галина Олександрівна, к. е. н., доц.
Оптимізаційні методи та моделі, Дослідження операцій 
в економіці 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ШАРМАНСЬКА Валентина Миколаївна, к. е. н., доц.
Облік і аудит 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

ШПИРКО Віктор Васильович
Економетрика 
Економічний ф-т КНУ імені Тараса Шевченка

БАЛЕЦЬКИЙ Володимир Михайлович
Математика 
Фінансово-правовий коледж

БОНДАР Любов Олександрівна
Англійська мова 
Фінансово-правовий коледж

КОЧЕРГІНА Надія Андріївна
Біологія 
Фінансово-правовий ліцей

МАЄВСЬКА Наталія Віталіївна 
Зарубіжна література
Фінансово-правовий коледж

СІТЬКО Олександр Іванович 
Географія
Фінансово-правовий коледж

СТЕПАНЧУК Інна Михайлівна 
Українська мова та література 
Фінансово-правовий коледж

ТРУХІНА Ірина Анатоліївна
Всесвітня історія, Історія України 
Фінансово-правовий коледж

ТРУЩ Ніна Іванівна
Фізика 
Фінансово-правовий ліцей

ТУКАЛО Марія Дмитрівна
Хімія
Фінансово-правовий ліцей

МУСІЄНКО Валерія Юріївна
Фізичне виховання
Фінансово-правовий коледж

ЩЕРБАНЬ Мирослава Томасівна
Англійська мова 
Фінансово-правовий коледж
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Оксана БУРЛАЙ, IV� курс,�юр.�ф-т

Д
ержавний прапор — один з трьох офіційних державних
символів, що символізують суверенітет держави. Дер -
жавний прапор, як символ країни є втіленням національ-
ної єдності, честі та гідності, традицій державотвор ення,

історії та сьогодення. Під ним українці йшли до проголошення самостійної
України, до перемоги. Це прапор миролюбства. 

Прапор нашої Батьківщини має синьо-жовту барву. Ці кольори не випад-
кові. Тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій колір — це
колір води, без якої не було б життя, не дозрів би хліб, це колір ясного, чис-
того неба. Жовтий колір — це колір вогню, жовтогарячого сонця, без лагід-
них променів якого немає життя на землі; це колір пшеничної ниви, хліба,
зерна. Це символ достатку українського народу. Гідність прапора захищає -
ться як у самій країні, так і за її межами. Зневага до прапора розглядаєть-
ся як посягання на честь нації та держави. 

Святкування Дня державного прапора в Україні спрямовано на вшануван -
ня багатовікової історії українського державотворення, державної символі-
ки незалежної України, виховання поваги громадян до державних символів
України.

У серпні 2004 року Президент України підписав Указ № 987/2004 про
встановлення Дня державного прапора України, який святкується щорічно
23 серп ня. До цього День державного прапора святкувався тільки в Києві
на муніципальному рівні. 

Цього року, 23 серпня, за традицією, що склалася, на території Києва
святкування Дня прапора проводилося не лише на рівні столиці, а й окре-
мо в кожному районі міста. Урочисті заходи організовувалися силами район -
них держадміністрацій. 

Зранку, 23 серпня Голова Київської міської держадміністрації Олександр
Попов піднімав державний стяг над будівлею адміністрації на честь Дня дер-
жавного прапора України. Ця подія зібрала близько тисячі осіб, які трима-
ли українські державні прапори у руках і стояли по обидві сторони Хре ща-
тика. Одночасно о десятій ранку державний прапор піднімав Президент
України Віктор Янукович біля будівлі Адміністрації президента. Також пра-
пори підняті одночасно в усіх районах міста. Муніципальний оркестр грав
пісню «Як тебе не любити, Києве мій». Потім прозвучав державний гімн.
Після цього по Хрещатику пройшов оркестр МВС України. Під його музику
спеціальний батальйон внутрішній військ МВС продемонстрував навички во-
лодіння зброєю. 

У районах Києва відбулися заходи з нагоди Дня державного прапора та
річниці незалежності України.

Зокрема, в Оболонському районі почесний обов’язок здійснити музичний
супровід символічного дійства — підняття Українського державного прапо-
ра, було покладено на оркестр при Головному управління МВС України
в м. Киє ві під керуванням Володимира Абрамова. О 17-ій годині оркестр сто-
личної міліції влаштував біля станції метро «Мінська», просто неба, справж -
ній концерт класичних та українських народних мелодій. Всі бажаючі — ша-
нувальники живої професійної музики та звичайні випадкові перехожі — мали
можливість долучитися до високого музичного мистецтва.

У Голосіївському парку культури та відпочинку імені Максима Рильського
о 17.00 розпочалася святкова районна культурно-мистецька програма «Квіт -
ни, незалежна Україно, талантом народу свого» та спортивне свято «Спорт.
Здоров’я. Незалежність». 

Для маленьких мешканців Деснянського району з 16.00 до 18.00 на май-
данчику біля райдержадміністрації відбулися святкова ігротека, конкурси та
розваги. На переможців та активних учасників чекали атракціони, пригоща-
ли солодощами. А о 18.00 тут розпочалася урочисте дійство: концертна про-
грама «В моїм серці Україна» за участю провідних майстрів мистецтв, ама-
торських колективів, лауреатів районного огляду народної творчості. 

У парку імені Тараса Шевченка 23 серпня об 11.00 відбулися великий
святковий концерт за участю кращих художніх колективів і митців Шевчен -
ківського району «Звешся величаво — Україною, земле зачарована моя!» 

Крім того, у всіх районах Києва 23 серпня відбудуться урочисті церемо-
нії підняття державного прапора, покладання квітів та мітинги.

В місті Одеса в День державного прапора перехожим роздавали жовто-
сині стрічки, вітали, запрошували до ярмарки народних майстрів та висту-
пи різноманітних музичних гуртів (зокрема, найбільш патріотичного одесько-
го гурту «Друже музико»).

Важливою подією було підняття 21-метрового прапора від початку По -
тьом кінських сходів до пам’ятника Дюку де Ришельє. Багато охочих зібра-
лося побачити таке рідкісне видовище, тим паче що більшість присутніх були
у вишиванках. �

Святкування Дня Державного
Прапора 

СВЯТКУВАННЯ
ДНЯ

ДЕРЖАВНОГО
ПРАПОРА
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Уперше День неза леж -
ності України бу ло від-
значено 16 лип ня 1991

року — в пам’ять про те, що рік тому —
16 липня 1990 року — Верховна Рада Ук -
раїнської РСР ухвалила Декла рацію про
державний суверенітет України. Одно час -
но того ж 16 липня 1990 року Вер ховна
Рада Української РСР ухвалила постано-
ву «Про День проголошення незалежнос-
ті України».

Згодом, 18 червня 1991 року, було вне-
сено відповідні зміни до статті 73 Кодексу
законів про працю Української РСР, внас-
лідок чого у переліку святкових днів з’я -
вився запис: «16 липня — День незалеж-
ності України».

Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна
Рада УРСР ухвалила Акт проголошення
незалежності України, який 1 грудня 1991
року підтвердив народ на Все українсько-
му референдумі, виникла по треба зміни-
ти дату святкування Дня незалежності
України. Тож 20 лютого 1992 ро ку
Верховна Рада України ухвалила постано-
ву «Про День незалежності України». 

Отже, День незалежності України — го-
ловне державне свято України, яке відзна-
чається щороку 24 серпня на честь при-
йняття Верховною Радою УРСР Акту про-
голошення незалежності України, що при-
йнято вважати датою утворення держави
Україна в її сучасному вигляді.

Цього року ми відсвяткували 21-у річ-
ницю незалежності нашої країни. В різних
куточках нашої держави українці органі-
зовано святкували День незалежності.
Мешканці столиці святкували День неза-
лежності три дні — з 24 по 26 серпня. 

24 серпня о 9.00 Президент України Вік -
тор Янукович і вищі посадові особи дер-
жави поклали квіти до пам’ятників Тарасу
Шевченку та Михайлу Грушевському. 

Цього дня у Києві можна було побачи-
ти безліч цікавих виставок, змагань. Для
того, що б всі почувалися комфортно,
центр столиці розділили на кілька зон. Так,
від Бессарабської площі до вулиці Бог да -
на Хмельницького відбувся ярмарок моло -
діжного інтелектуального капіталу. 

Від Прорізної до майдану Неза лежнос-
ті відбувся всеукраїнський фестиваль мо-
розива та презентація Асоціації виробни-
ків морозива і заморожених продуктів.

На майдані Незалежності пройшов ве-
ликий парад вишиванок, в якому взяли
участь представники різних областей
України, від кожної області була представ-

лена своя атрибутика. Від майдану Неза -
лежності до Євро пей ської площі розміс-
тилася акція київського автомотоклубу.
В рамках акції відбулася презентація спор-
тивних автомобілів та мотоциклів. 

На майдані Незалежності програма за-
ходів продовжувалась концертом, який за-
кінчився о 22:00. Святкування Дня неза-
лежності України завершився грандіозним
феєрверком, який вразив всіх присутніх,
На майдані Незалежності також пройшли
спортивно-фізкультурні заходи.

Святкування Дня незалежності задо-
вольнило смаки і прихильників класично-
го мистецтва — на Софійській площі вже
вдруге відбувся гала-концерт класичної
музики в рамках мистецького проекту
«Тобі, незалежна Батьківщино!». 

У Печерському ландшафтному парку
пройшла 57 щорічна міська виставка кві-
тів «Мелодії українських казок», а на те-
риторії Національного комплексу «Експо -
центр України» відбулась загальнодержав -
на виставка «Барвиста Україна».

Святкування у Львові було не менш ці-
кавим. У Центральному парку культури та
відпочинку ім. Б. Хмельницького відбулись
концерти за участю місцевих колективів.

На площі перед пам’ятником Тарасу
Шевченку з 17 і до 19 години була про-
ведена молебень за Україну та святковий
концерт. 

25 серпня починаючи із 16 і до 22 го-
дини пройшло Свято вареника. Всі охочі
змогли прийняти участь у різноманітних
конкурсах, скуштувати вареники. 

26 серпня можна було спостерігати за
фестивалем «Зе ленофор — основне світ-
ло». Паралельно у Шевченківському гаю
розпочалося Свято хліба, яке тривало по-
чинаючи із 10 години ранку. Ко жен охо-
чий міг прийти сюди і покуштувати різно-
манітні хлібо булочні вироби. Завершилося
це свято 26 серпня о 19 годині.

24 серпня, на 21 річницю Незалежності
України організатори Одеського фестива-
лю влаштували вишиванковий ланцюг.
852 людини у вишиванках трималися за
руки, розтягнувшись Потьомкінськими схо-
дами аж до Морського вокзалу і тим са-
мим встановили рекорд. Такої кількості лю-
дей у національному одязі українців ще не
було.Учасникам дуже сподобалася акція,
тим паче, що кількість людей у вишиван-
ках щороку зростає: минулого року було
лише 584 охочих долучитися до ланцюга. 

Того ж дня відбувся конкурс на поїдан-
ня вареників: 46-річний одесит впорався
з 50 варениками за 2 хвилини 38 секунд,
і став найшвидшим у такому «мистецтві».
У винагороду він отримав глечик та річ-
ний запас вареників з картоплею. 

Наступного ранку фестиваль продовжу-
вався веломарафоном центральними ву-
лицями міста на честь 21-ї річниці з Дня
незалежності України. Близько 60 охочих
на «двоколісному другові» з жовто-блакит-
ними стрічками стартували від пам’ятни-
ка Дюку де Ришельє та проїхали вулиця-
ми міста. Найстаршою учасницею велоп-
робігу виявилася 65-річна одеситка. 

Увечері Фестиваль запалав вогнем:
фаєр-шоу, який нікого не залишив байду-
жим. Хлопці з Києва, з гурту «Дракони»
та одеські дівчата виробляли справжні
дива з вогнем. Здавалося, що усе навко-
ло палає від їхніх запальних виступів. 

В останній, четвертий день свят, про-
довжувався ярмарок виробів народних
майстрів, усі охочі могли відвідати майс-
тер-класи з вироблення глечиків, аксесуа-
рів, пластикових фігурок.

Отже, кожне місто, а навіть і село від-
значало це свято по-своєму, проводячи
фестивалі, концерти, виставки, лотереї,
насолоджувалися святковими феєрверка-
ми. Вітали один одного з 21-ю річницею
незалежності нашої країни. Я вважаю, що
це свято є великою гордістю для всього
українського народу.  �

ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ

УКРАЇНИ
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Великий Френсіс Бекон казав: «Знан ня — це сила». День знань хвилююче свято для
всіх. Немає людини, котра не пам’ятає день першого дзвінка, першу вчительку, шкіль-
них товаришів.

Офіційно День знань був затверджений Верховною радою СРСР 1 вересня 1984 року. В шко-
лах проводять урочисті заходи, студентам вручають студентські квітки.

Але так було не завжди. Ще на початку XX століття 70% населення Землі було зовсім або
частково неграмотними.

«Педагогом» в Давньому Римі називали рабів знатних римлян, котрі супроводжували до
школи та прислуговували їх дітям. Першим «штатним» педагогом був Марк Фабій Квінті Ліан
(бл. 35—96 рр.), який одержував платню з імперської казни, навчав юнаків-патриціїв оратор-
ського мистецтва.

В епоху Відродження (XV—XVI ст.) почала докорінно змінюватись система освіти. Поступово
виникали школи гуманістичного спрямування. Але жінки загальну освіту не отримували.

Великий вклад в освіту Русі внесли болгарські ченці Кирило та Мефодій (X ст.), запрова-
дивши кирилицю — старослов’янську абетку. Лаври та монастирі стали центрами навчання.
Центром розвитку системи освіти України в XVI—XVII ст. стала Києво-Могилянська академія.

Поряд з навчально-освітніми закладами, які становили гордість нації, народ України ство-
рював свою педагогіку — козацьку. Як зазначається в концепції української козацької педаго -
гіки, «ідейно-моральний і емоціонально-естетичний потенціал коза цької виховної мудрості вті-
люють у собі національну психологію, характер, правосвідомість, мораль та інші компоненти
національної свідомості, духовності народу».

Крах царизму в Росії та в Україні в 1917 році, привів до зруйнування багатьох шкіл. В умо-
вах поширеної бездоглядності та масового сирітства важливої ролі в Україні набули дитячі
будинки та колонії.

У 1919—1939 рр. розгорнулась боротьба за ліквідацію непись менності серед дорослого
населення, було запроваджено загальну початкову освіту, перехід до загальної семирічної
освіти в місті й на селі, поступово розширилася мережа середніх (десятирічних) шкіл у міс-
тах та районних центрах.

У 1966—1976 рр. школи України перейшли до загальної середньої освіти.
З кожним роком це по справжньому всенародне свято набуває все більшого суспільного

значення та емоційного сприйняття. Ми живемо в епоху економіки знань, коли знання стає
визначальним фактором цивілізаційного розвитку, якісних проривів у майбутнє, виходу на
принципово нові високі орбіти життя.

До цього свята душею, серцем, найсвітлішими спогадами доторкається кожна людина. Ним
захоплюються першокласники і студенти в трепетному очікуванні збагачення новими знання-
ми, вчителі, викладачі, педагоги, які самовіддано прищеплюють паростки цих знань та пер-
шого життєвого досвіду, батьки, що полинають хвилюючими спогадами у свої незабутні шкіль-
ні роки.

В цей дивовижний день відкриваються нові життєві шляхи й перспективи для нашої моло-
ді, відчувається дія потужного імпульсу для творчих злетів та нестримних прагнень до щас-
ливого майбутнього. Свято, осяяне радісними зустрічами та щасливими посмішками, спов-
нене щирих почуттів та світлих сподівань, озвучене першим дзвоником нового навчального
року, є для нас незабутнім на все життя.

Сьогодні ми вітаємо учня, глибоко шануємо Вчителя — носія всього доброго, достой-
ного, вічного! Бажаємо всім в цей прекрасний день натхнення і наснаги у здобутті знань,
яскравих досягнень у навчанні, успіхів у педагогічній діяльності!

Нехай у ваших родинах завжди панують любов та взаєморозуміння, зростають здо-
рові і щасливі діти, збуваються мрії, здійснюються задуми! �

День Знань
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Цього року 8 вересня
Україна святкувала
День фізичної куль-

тури і спорту. Свято засноване у 1994 році
та відзначається щорічно у другу суботу
вересня.

У всіх областях та столиці в ці дні про-
ходили масові змагання з різних видів
спорту, рухливо-розважальні ігри, майс-
тер-класи з різних видів спорту, турніри,
зустрічі з професійними спортсменами.

У рамках свята, 8 вересня, в столиці
на Хрещатику відбувся урочистий фініш
наймасовішої аматорської велогонки
Європи «Спорт для всіх — єднає Україну!»

Під час перегонів 350 спортсменів за
9 днів подолали 5000 км та завітали до
двохсот міст і сіл нашої держави, де агі-
тували мешканців долучатися до здорово-
го та активного способу життя.

Також на Хрещатику цього дня для гля-
дачів та гостей свята було проведено міні-
турніри з різних видів спорту та майстер-
класи юних спортсменів. Усі бажаючі мали
змогу пограти у вуличний баскетбол, на-
стільний хокей, теніс, взяли участь у ро-
зіграші подарунків, побачили показові
виступи представників федерацій з різних
видів спорту та святковий концерт.

Цьогорічне свято особливе: 2012-й —
Рік спорту та здорового способу життя, рік,
коли Україна достойно організувала та
провела фінал Євро-2012, чемпіонат сві ту
з фехтування, континентальний чемпіонат
з дзюдо, міжнародні змагання з художньої
гімнастики «Кубок Дерюгіної» та спортив-
ної гімнастики «Кубок Стелли Захарової»
та ін. Українські олімпійці гідно виступили
на ХХХ Олімпіаді в Лондоні: здобули 20 на-
город, посіли 14-те місце за кількістю зо-
лотих медалей, поділили 11—12 місця за
загальною кількістю нагород та стали 6-ми
за рейтингом Королівського статистично-
го бюро Великої Британії. 

Відмінно виступили українські паралім-
пійці на Паралімпіаді в Лондоні, від само-
го початку ввійшовши до числа лідерів па-
раолімпійського спорту. Низький уклін
представникам паралімпійського та деф-
лімпійського рухів, які демонструють велич
духу і мужність, примножують спортивний
авторитет України на міжнародній арені. 

«Загалом у 2012 році за бюджетними
програмами з фізичної культури і спорту
з Держбюджету було виділено 1,152 млрд
гривень, що є найкращим показником фі-
нансування за часи незалежності»,— по-
відомив голова Державної служби моло-
ді та спорту України Равіль Сафіуллін на
прес-конференції в Києві.

Сьогодні в Україні фізкультурою та спор -
том займаються близько 5 мільйонів лю-
дей (це 11% жителів України).

«За останні роки є стійка тенденція за-
лучення дітей до регулярних занять у спор -
тивних школах, в середньому це 12—13%
учнівської молоді України. Вони навчають-
ся у 1672 дитячо-юнацьких спортивних
школах»,— зазначив голова. 

Протягом року в регіонах пройде що-
найменше 350 заходів із залучення насе-
лення до здорового способу життя, орга-
нізованих Державною службою молоді та
спорту, Всеукраїнським центром фізично-
го здоров’я населення «Спорт для всіх»
та НОК України. Так, наприклад, в усіх ре-
гіонах пройшли заходи «Школи плавання»
та «Олімпійське літо», в минулу суботу ра-
зом з НОК України та Федерацією легкої
атлетики в Києві були проведені V ювілей-
ні змагання для зірок жердини «Стрибки
на Майдані» та ін.

У рамках проведення в Україні 2012 рік
це РІК спорту та здорового способу жит-
тя проведено «Національний кубок шкіль-
ного футболу Євро–2012», учасниками
якого стали 300 тис. школярів.

Загалом за півроку у спортивно-масо-
вих акціях та заходах, проведених у Рік
спорту та здорового способу життя, взя-
ло участь понад 1,5 млн людей.

«Державна служба молоді та спорту
України підготувала п’ятирічну державну
програму розвитку фізичної культури
і спор ту, в якій серед іншого, за пропози-
цією Уряду передбачено в кожній області
побудувати, як мінімум, по три великі спор-
тивні об’єкти — це басейн, стадіон і фіз-
культурно-оздоровчий комплекс»,— повідо-

мив Р. Сафіуллін. Він також зазначив, що
Уряд прийняв рішення про виділення
410 млн для олімпійського центру в Конча-
Заспі, де буде побудовано ще 5 спортив-
них об’єктів.

Програма розвитку спортивної інфрас-
труктури в Україні стане частиною Загаль -
нодержавної соціальної програми роз -
витку фізичної культури і спорту на
2013—2017 роки.

Залучення людей до масових занять
спортом потребує активної пропаганди
у ЗМІ. Висвітлення Першим національним
кана лом Олімпійських та Паралімпійських
ігор стало добрим прикладом підтримки
та популяризації телеканалами спорту
в країні.

Святкування Дня фізичної культури
і спорту має стати ще одним поштовхом
до залучення людей до спорту задля їх
здоров’я та гармонійного розвитку.

Наша держава завжди славилася свої-
ми спортивними талантами. Спортсменам
України аплодують на міжнародних аре-
нах усього світу. Проте за усіма перемо-
гами стоїть непроста, копітка щоденна ро-
бота тренерів, професіоналів, ветеранів
спорту, які з честю продовжують вихован-
ня фізично загартованого та здорового
молодого покоління. �

ЗА ЗДОРОВИЙ ОБРАЗ ЖИТТЯ
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Микола РИБАК, IV курс,� ек.�ф-т�

Е
кономічний факультет Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка — провідний в Україні вищий на-
вчальний заклад з підготовки кадрів найвищої кваліфі-
кації у галузі економіки.

Економічний факультет — це не просто факультет, це велика дружня сім’я
науковців-економістів, в якій всі спрямовують свою діяльність на досягнення
спільної мети — підготувати висококласних фахівців у галузі економіки.

Він створений у 1944 р., але свою історію факультет веде з кафедри політич -
ної економії та статистики, заснованої у 1842 р. в Імператорському університе -
ті Святого Володимира. 

Сьогодні успішно працюють:
Кафедра економічної теорії

Кафедра підприємництва
Ка фе дра еко но міч ної кі бер не ти ки

Ка фе дра тео ре тич ної та при клад ної еко но мі ки
Кафедра страхування та ризик-менеджменту

Ка фе дра ме нед жмен ту 
Кафедра фінансів

Кафедра статистики і демографії
Кафедра банківської справи

Ка фе дра між на род ної еко но мі ки
Ка фе дра облі ку та ау ди ту

Ка фе дра екологічного менеджменту
Кожна кафедра проводить значну виховну роботу серед студентів і ціле -

спрямовано працює над формуванням у майбутніх фахівців відповідальності
за обрану спеціальність, вмінням накопичувати свій фаховий потенціал, орієн -
туватися у ринковому середовищі.

На базі та за ініціативою економічного факультету постійно проводяться між-
народні та всеукраїнські науково-практичні конференції, студентські олімпіади. 

Науково-педагогічний склад викладачів володіє високим професіоналізмом
і є гарантом успіху економічного факультету на освітянському просторі України. 

Важливо згадати і те, що факультет один із провідних факультетів Київ -
ського національного університету імені Тараса Шевченка. На факультеті підго -
товлено понад 11 тисяч економістів вищої кваліфікації, близько 600 кандида-
тів економічних наук і понад 80 докторів наук. На факультеті навчається по-
над 2300 студентів, з них на денній формі навчається майже 1800 студентів,
а також 143 аспіранти та 5 докторантів. Науковці факультету є авторами най-
відоміших в Україні підручників, навчальних посібників та монографій. Тільки
за останні три роки їх було підготовлено понад 200. 

У всій цій багатофункціональній системі важливу роль відіграє декан, оскіль -
ки саме від висококваліфікованої діяльності декана залежить процвітання того
чи іншого факультету. Деканом факультету є Віктор Дмитрович Базилевич,
д. е. н., професор, він також і є автором багатьох наукових і науково-методич-
них праць (монографії, підручники, навчальні посібники). 

Головна мета факультету, на мою думку,— виховання активно мислячих
економістів-аналітиків, здатних швидко реагувати на зміни, які відбуваються
у сучасній економіці. 

Доброю традицією колективу є святкування Дня факультету. 
На святкуванні Дня факультету обов’язково зустрінете випускників, з яки-

ми ви зможете поспілкуватися та дізнатися, яку роль в їхньому житті відіграв
економічний факультет, як вони змогли реалізуватися у житті і застосувати
свої теоретичні знання на практиці. Але не потрібно забувати, що для випуск -
ників є можливість зустрітися, згадати радісні моменти їх студентського жит-
тя, викладачів. 

А для викладачів це ще одна нагода почути слова подяки від студентів за
вкладені в них знання, побачити вже певні результати своєї наполегливої пра-
ці, поспілкуватися з своїми колишніми випускниками. 

Необхідно згадати, що заслугою науковців економічного факультету є те
що випускниками факультету є відомі постаті нашої країни, зокрема, перший
Президент незалежної України Л. М. Кравчук, радники Президента України,
депутати Верховної Ради України, міністри, керівники підприємств, установ та
організацій, викладачі вищих навчальних закладів. 

Для всіх викладачів, студентів та випускників буде підготовлений неперевер -
шений за своєю красою та вражаючий за своєю багатоманітністю привітання,
виступи студентських талантів, концерт. З кожним роком організатори нама-
гаються створити щось більш грандіозніше ніж в попередньому році, адже вра-
ження, які всі отримають від святкування збережуться у пам’яті назавжди. 

Отже, адміністрація і студенти Фінансово-правового коледжу, вітають
зі святом і щиро бажають Економічному факультету подальшого розвит-
ку, наукового натхнення і процвітання! �

Д Е Н Ь
ЕКОНОМІЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ: 
ВІД ЗАСНУВАННЯ
І ДО СЬОГОДЕННЯ

Економічний 
факультет –

це велика сім’я
з власними традиціями

і поколіннями
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Вікторія КОМАРНИЦЬКА, ІІ� курс,� юр.� ф-т

Ю
рист — це професіонал у сфері ство-
рення і застосування законодавства.
У штатних розкладах підприємств
його посаду іменується красиво і звуч-

но «юрисконсульт», що в буквальному перекладі з латини (а
відбивається це слово від латинського juris-consultus) означає
«правознавець».

ДЕНЬ ЮРИСТА (8 жовтня) — свято всенарод-
не. Сумніваєтеся? А адже всі ми в якійсь
мірі юристи. Хоча й не кожен з нас
має відповідний диплом, але без
знання законів неможливо бути
успішним підприємцем, кваліфікова-
ним бухгалтером, аудитором, затре-
буваним менеджером.

АЛЕ ... в це свято піде мова про са-
мих винуватців торжества — юристів.

День юриста став офіційно визнаним
професійним святом відповідно до Указу
Президента України від 16.09.97 року
№ 1022/97. Це свято професії і професіо-
налів. 

Слово «юрист» походить від латинського
juris — право. У тлумачному словнику
В. І. Даля його значення розкривається як «за-
конник, правники, правознавець». У цивілізо-
ваному світі кожна людина наділена правами від
народження, але про те, які це права і головне —
яке право і коли потрібно застосувати, знають
лише фахівці. Сьогодні багато хто наївно вважа-
ють себе досвідченими в галузі права. Адже в магазинах і на
розкладках безперешкодно можна придбати відповідну літера-
туру. Текст нормативного акта можна визубрити напам’ять, а
зразок договору або процесуального документа (наприклад, по-
зовної заяви) — без праці взяти з брошури або знайти в Інтернет-
ресурсах.

Проте фахівець — це не той, хто, вміючи читати, подужав
тексти законів, а той, ХТО ПРАВИЛЬНО ЇХ МОЖЕ ЗАСТОСУ-
ВАТИ!

Юрисконсульт на підприємстві — особистість важлива, поміт -
на і головне — необхідна. Адже саме юрист допоможе розібра-
тися в хитросплетіннях законів, указів, постанов, інструкцій та
інших офіційних актів. Він стежить за забезпеченням законнос-
ті у функціонуванні підприємства, здійснює правовий супровід
його поточної діяльності, захищає права та інтереси підприєм-
ства в судових та адміністративних органах. Шляхом чіткого до-
тримання всіх встановлених правил юрист забезпечує безпеку
підприємства в правовій сфері, а результатом його праці є від-
сутність у підприємства «юридичних» проблем. 

Треба зауважити, що юристи — народ універсально-унікаль-
ний.

Універсальний, бо вони майже досконально розбираються,
зокрема, у бухгалтерському обліку та оподаткуванні, коли спе-
речаються в суді з представниками податкового органу, захи-
щаючи інтереси рідного підприємства або клієнта.

А унікальність юристів полягає в тому, що вони, за влучним
висловом французького письменника Жана Жироду, так віль-
но можуть інтерпретувати право, як того не можуть робити на-
віть художники з природою. Такий відбиток на людей цієї ціка-

вої професії накладає сама професія.
Однак, як і в кожній професії, в професії юриста є свої

труднощі.
По-перше, юрист завжди повинен бути в курсі поточ-

ного законодавства і останніх змін. Уявіть, як юристу,
коли клієнт у що б то не стало хоче почути його думку
з приводу чергових змін, внесених сьогодні вранці до
Закону України «Про податок на додану вартість».
Причому це думка має бути сформований з ураху-
ванням вчорашнього виступу представника ДПАУ на
семінарі, що відбувся в одному з обласних центрів.

По-друге, навіть знаючи і зміни, і точку зору го-
ловного податкового органу з цього приводу,
юристу треба ще і не помилитися, ділячись свої-
ми поглядами з клієнтом. Адже якщо точка зору
юриста не співпаде з точкою зору перевіряю-
чого, хто буде доводити свої переконання ос-
танньому?.. Правильно! Той, хто думає інак-
ше,— юрист.

По-третє, мислити інакше — це не тіль-
ки головний недолік даної професії, але і голов-

не її достоїнство, а також нагальна потреба. Адже не
дарма ж в народі кажуть, де два юристи, там три думки. Як

не дивно, але думати інакше — це і є суть роботи юриста. Адже
якби не було цього, скажіть, навіщо тоді треба було б ходити
в суд? А в суді тільки тим і займаються, що доводять проти-
лежній стороні і самому суду правильність саме своєї точки зору
з даного питання.

По-четверте, коли справа в суді закінчується не тим резуль-
татом, який необхідний клієнту, перед юристом постає непросте
завдання: піднести цей результат клієнтові так, щоб бути правиль-
но їм понятим. Як це зробити? Найпростіший і банальний метод
— списати все на корумпованість суду. А можна бути і «хитрі-
ше». Пам’ятаєте анекдот, коли юрист після програного в першій
інстанції спору дзвонить клієнтові і повідомляє йому радісну но-
вину: «Все чудово! Я вирішив Вашу проблему. Пишемо апеля-
ційну скаргу». Або як варіант використовувати такі фрази в за-
лежності від результату справи. Якщо справа виграна, слід го-
ворити: «Ми виграли», якщо ж програно: «Ви програли».

Професійне гасло кожного юриста «Знати право, служити
праву, захищати право!»

Таким чином, у зв’язку з професійним святом хочу по-
бажати юристам успішного подолання будь-яких труднощів,
що виникають на шляху, а також творчого натхнення, ви-
граних справ та нових звершень.

Зі святом вас! �

У К А З  

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про День юриста

На підтримку ініціативи Міністерства юстиції

України, 

Спілки юристів України, Спілки адвокатів України

п о с т а н о в л я ю: 

Установити в Україні професійне свято ó 

День юриста, яке відзначати щорічно

8 жовтня. 

м. Київ, 

Президент України

16 вересня 1997 року 

Л. КУЧМА 

N 1022/97

ДЕНЬ 
ЮРИСТА 
В УКРАЇНІ
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Олег ЖИГУН, 
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Уперший день навчан-
ня в Фінансово-пра -
вовому коледжі, для

нашої групи була організована чудова
екскур сія до музею історії Київського
національ ного університету імені Тараса
Шевченка. 

Не можна починати розповідь про му-
зей, не поділившись враженнями про сам
Університет. Велич будівлі червоного кор-
пусу Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка, його зовнішній
вигляд зразу дає зрозуміти, що це дійс-
но дуже серйозний навчальний заклад.
В середині дуже затишно і приємно. Поки
ми йшли до музею, у мене були якісь
незви чні відчуття — звичайно хороші.

Дуже зацікавив факт, що музей знахо-
диться у приміщенні колишньої католиць-
кої церкви, яка існувала в університеті
у XIX ст. 

При вході до музею зразу падає в очі
скульптура жовтого лева, який був пода-
рований Львівським університетом, він
символізує всю велич та красу цього на-
вчального закладу.

Розповідь екскурсовода починається з
історії заснування Університету. Історія
Київського Університету, як осередку ос-
віти і духовності, тісно пов’язана з істо рією

вищої освіти в Києві і на українських зем-
лях, а починається ще в ті часи, коли за
словами автора «Історії русів» вперше на
Русі було запроваджено книжне навчан-
ня і створено першу вищу духовну шко-
лу. Київський університет був заснований
за наказом російського імператора Мико -
ли І, а 2 листопада 1833 року як Київ ський
Імператорський університет Святого Воло -
димира. Це був другий вищий навчальний
заклад на території російської України піс-
ля Харківського Імператорського універси-
тету. Початковою метою, що ставилася пе-
ред Київським університетом була бороть -
ба із полонофільською київською інтелі-
генцією, яка була вороже налаштована до
влади в ході Польського повстання
1830—1831 років. Апеляція до імені кня-
зя Володимира символізувала саме цей
напрямок діяльності. З 1834 року Універ -
си тет декілька раз змінював назву. З 1939
почав називатися Київський державний
університет імені Тараса Григоровича
Шевченка. У 1994 році, 21 квітня, за
Указом Президента України Київському
університету імені Тараса Шевченка при-
своєно статус національного університе-
ту і почав називатися так, як ми зараз
звикли — Київський національний універ-
ситет імені Тараса Шевченка.

Велика кількість фотографій, записів,
різних документів міститься на стінах му-
зею. Є цікаві експонати, які показують нам
тодішнє навчання в Університеті. Наприк -

лад, форма студента університету Св. Во -
лодимира. Цікаво відтворена хімічна лабо -
раторія ХІХ ст. та реконструкція робочо-
го місця методиста початку XX ст.

Університет викликає повагу тим, що
є володарем багатьох нагород: 
� у 2009 році зайняв перше місце серед
234 вітчизняних ВНЗ в загальнонаціо-
нальному рейтингу найкращих навчаль-
них закладів «Компас–2009», проведено-
го спільно журналом «Кореспондент» та
компанією «Систем Кепітал Менеджмент»
при підтримці Світового банку, при скла-
данні якого враховувалася думка праце-
давців, випускників вишів та експертів;
� за версією «Webometrics Ranking of
World Universities» у 2010 р. КНУ — єди-
ний з українських вишів — увійшов до 100
кращих університетів Центральної та
Східної Європи (67 місце) (критерій рей-
тингу — кількість згадок про університет

в Інтернеті), за тим же критерієм він зай-
няв 1-е місце в рейтингу найпрестижніших
ВНЗ України і 46-е місце серед 6000 най-
кращих університетів світу;
� 6 квітня 1984 року на честь власного
150-річчя Київський державний універси-
тет ім. Тараса Шевченка отримав орден
«За видатні досягнення в області розвит-
ку народного господарства, науки і куль-
тури»;
� згідно з рейтингом університетів, про-
веденим тижневиком «Дзеркало тижня»,
у 2007 році Київський університет так
само зайняв перше місце серед 200 ук-
раїнських вищих навчальних закладів усіх
форм власності. 

Екскурсовод дуже цікаво і захоплюю-
че вів нашу екскурсію. Мені цей похід
дуже сподобався. Маю надію у нас ще бу-
дуть такі походи по різних цікавих історич-
них пам’ятках міста  Києва і України. �

ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
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Анастасія ШАРІПОВА, Яна БРЮШКОВСЬКА, ІІ� курс,�юр.�ф-т

М
и ще не встигли повністю зануритись у навчальний процес, як
нам пощастило бути запрошеними на неймовірно захоплюю-
чу виставку «Нормандія в живописі». Звичайно це пов’язано
з новою дисципліною «Історія світової культури», вивчення якої
з самого початку викликало в нас непідробний інтерес.

Сама виставка відкрилась у Національному художньому музеї України
відносно нещодавно, але бажаючих поринути у світ живопису незчислен-
на кількість кожного дня. Так і наша група встигла відчути на собі дух
Нормандії та на власні очі побачити роботи таких видатних художників як:
Клод Моне, Буден, Жеріко, Курбе, Коро, Дюфі, Ренуар та багатьох інших.
Їх твори вперше з кінця 70-х років минулого століття знову доступні до ог-

ляду всіх бажаючих. Виставка складається з 57 робіт. Цінність цієї колекції — у зобра-
жені всього різноманіття художніх напрямків ХІХ століття: реалізму, романтизму, імпре-

Юлія ПРОКУРАТОВА,
1� курс,�юр.�ф-т

С
туденти-першокур-
сники за навчаль-
ною програмою по-

чали вивчати такий предмет, як «Історія
української культури». Ми були дуже раді,
що нам випала така нагода відвідати уні-
кальну історичну пам’ятку — музей «Золо -
ті ворота». 

Золоті ворота були оборонною спору-
дою Київської Русі за часів Ярослава
Мудрого. Про них уперше згадується у лі-
топису 1037 року, а золотими вони назва-
ні тому, що дуже схожі з Конс тантино поль -
ськими.

Походження назви «Золоті ворота» тяг-
не за собою багато легенд, але на думку
науковців ні одна з них немає історично-
го підґрунтя. Наприклад, були припущен-
ня про те, що назва виникла від того, що
всі хто в’їжджали через ці ворота мали
платити данину золотом, чи то, що стул-
ки воріт були зроблені із золота, але на
мою думку друге припущення існує лише
для того, щоб показати велич та могут-
ність Київської держави. 

Найправдивівшою легендою вважають
тісний зв’язок Київ ської Русі з Візантією,
тобто наших Золотих воріт з Константино -
польськими, але все таки наші ворота не
були зовсім схожими, хоча б тому, що увін-
чувалися церквою, освяченою на честь
Бла го віщення із золотою банею та хрес-
том. 

З тих часів ворота кілька разів зміню-
валися, тому стіни руйнувалися. Після
того, як їх розкопали, почалися археоло-
гічні дослідження (1832). 

Після реконструкції Золоті ворота було
відкрито в травні 1982 року, до святкуван-
ня 1500-річчя Києва.

Реконструкція відтворює Золоті ворота
у такому вигляді: основна частина — це
вежа із зубцями висотою у 14 метрів,

з фа саду розташована так звана «малень-
ка вежа», проїзд воріт з однієї сторони пе-
рекритий великими підйомними метале -
вими воротами, а з іншої — стулками во-
ріт. З боку міста можна побачи ти примі-
щення складів, які у давнину були
розташовані у крайніх зрубах валу.

Всередині знаходиться експозиційне
приміщення музею, куди ми і потрапили!
При вході стоїть великий макет Золотих
воріт, на якому можна детально розгля-
нути будову споруди, далі висить екран
на якому у вигляді фото та картин нам
демонструва ли історію музею, а з право-
го боку висить карта Києва XI—XII століть.

Спочатку нам розповіли про територію
(у X ст.) яку займав Київ. Виявилося, що
існувала лише частина, де знаходилася
Десятинна церква. 

За правління нового князя територія
міста повільно розширювалася і з’явило-
ся багато нових споруд, у тому числі
Золоті ворота та Софійський собор.

У лівому крилі музею розташована ве-
лика залізна брама, яку підіймали для нас,
щоб ми могли побачити як усе працюва-
ло, а з іншої сторони стоїть велика де-
рев’яна брама. Нам розповіли про те, як
виглядали Золоті ворота в XI ст. і як змі-
нювалися вони протягом століть.

Наступним ми побачили «малу вежу»
воріт, а поки ми туди підіймалися, екскур-
совод розповідала про особливості дав-
ньоруської кладки. Кладка виконана за до-
помогою змішаної техніки: спочатку закла-
дали плінфу (широка та плоска обпечена
плитоподібна цегла), а потім заливали бе-
тонним розчином і таким чином ворота по-
будовані шарами, але кладка трішки різ-
ниться своїм кольором, бо у ХII ст. там
проводили ремонт. 

Всередині павільйону видно бокові сті-
ни проїзду, на яких ми можемо побачити
відбитки колод, що примикали до земля-
ного валу, вони складалися з великого й
малого зрубів до яких входило 9 клітей з
товстих, заповнених землею колод. Перед

воротами проходив рів 15 м заввишки та
8 м у глибину.

Опинившись у музеї, серед древніх
руїн, мене наче накрив дух давньої істо-
рії. Коли нам розповідали історію цієї спо-
руди, усі спробували перенестися у той час
і уявити Золоті ворота не лише окрасою
міста, а й головним в’їздом, символом мо-
гутності, непохитності, сили та краси!

Мені дуже сподобалась наша екскур-
сія до музею «Золоті ворота», адже я те-
пер знаю історію найвеличнішої споруди
Києва з самого початку. Особливо одер-
жуєш насолоду, коли бачиш прекрасну па-
нораму міста з майданчика, де розташо-
вана мала вежа. Від екскурсії залишилися
лише позитивні емоції! �

Золоті ворота –
ДИВНЕ ТВОРІННЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЗОДЧИХ

НОРМАНДІЯ
В ЖИВОПИСІ
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Яна ОВСЯННІКОВА, 
ІІ� курс,� ек.�ф-т

Новий етап — це зав -
жди нові відкриття.
Так само і ми, нині

сту денти вже ІІ курсу економічного фа-
культету, з початком нового навчального
року відкрили для себе чимало нових дис-
циплін, серед яких і є «Історія української
культури». Що найкраще у цьому предме-
ті? Певно, що — наявність в освітній
прог рамі не самих лише лекцій та семі-
нарів, а ще й, так би мовити, практичних
занять — екскурсій, які дозволяють поєд-
нати приємне з корисним: навчання і від-
починок. Першою такою парою у цьому
навчальному році став організований ви-
кладачем Рибак Оленою Анатолієвною по-
хід нашої групи до Софійського собору.

Перлина українського бароко, Софія,
була збудована ще за часів Київської Русі,
коли при владі стояв князь Ярослав
Мудрий. З моменту свого заснування до
сьогоднішнього часу вона перенесла чи-
мало навал ворогів, руйнувань, перебудов
і реконструкцій, внаслідок яких, врешті-
решт, від першопочаткового візантійсько-
го стилю залишилось не так багато у зо -
внішньому вигляді споруди. Та поряд із
цим фактом свою багатовіковість вияви-
ли настінні мозаїки (260 м2) та фрески
(3000 м2). Така велика кількість елемен-
тів настінного живопису ХІ ст., зібрана
в одному храмі, визначає особливість
Софії Київської серед інших архітектурно-
культурних пам’яток Європи та світу. До
того ж вона дозволяє дослідити історич-
ні зв’язки Київської Русі з іншими тодіш-
німи державами, зокрема з Візан тією.

Найважливішими у загальній компози-
ції мозаїк та фресок, напевно, є зображен-
ня Оранти, Христа та Архангела під цент -
ральним куполом. Матір Божа намальова-
на на внутрішній стороні купола із підня-
тими в молитві до неба руками. Висота
мозаїки становить 6 метрів, а сама вона
розташована на трьох майже непомітних
виступаючих «хвилях» на поверхні стіни.
Ці «хвилі» розміщуються на рівні плечей,
поясу і колін Діви Марії. Завдяки їм, за
різного освітлення та кута огляду Оранту
можна побачити у трьох різних позах:

стоячи, на колінах чи схилившись у мо-
литві. Ісус розміщується під самим цен-
тральним куполом, оточений чотирьма
архангелами, один з яких датується ХІ ст.
та зроблений з мозаїки, а інші три дома-
льовані олійними фарбами відомим росій-
ським художником М. Врубелем. 

Фрески ж займають куди більшу час-
тину поверхні стін, але велика їх кількість
була втрачена назавжди, або ж вимага-
ла негайної реконструкції. Тому, серед су-
цільних композицій ми можемо бачити так
багато білих плям.

Важливим елементом інтрер’єру храму
є надзвичайно красивий іконостас, який
є яскравим зразком тенденцій українсько-
го бароко. Як розповів нам екскурсовод,
раніше він мав три яруси, але, врешті, два
верхніх прийшлося зняти у зв’язку з тим,
що вони загороджували вид на Оранту.
До того ж, під час становлення СРСР ба-
гато елементів головного та декількох ін-
ших іконостасів було втрачено, але на сьо-
годнішній день найважливіші з них від -
новлені та повернені на свої місця. Це,
зокрема,— царські ворота головного іко -
нос таса, які у свій час були практично зни-
щені більшовиками та передані у радян-
ський резервний фонд.

Не можна не згадати про той факт, що
Софійський Собор свого часу слугував
усипальницею для київських князів та ду-
ховенства. Так, в окремому приміщенні
досі зберігся мармуровий саркофаг Яро -
слава Мудрого. Під час виявлення у ньо-
му лежало двоє осіб: чоловік та жінка.
Звіряючись із літописними описами Яро -
слава, вчені допустили, що чоловік і є са-
мим князем. Особистість жінки досі точ-
но виявлена не була, хоча і є припущен-
ня, що це — його дружина Ірина. На жаль,
навіть за першого відкриття саркофагу од-
разу після знаходження нічого дорогоцін-
ного із майна князя там виявлено не було.
Тож, існує гіпотеза, що саркофаг був по-
грабований, до того ж не раз. 

Узагальнюючи все вище описане, мож-
на дійти висновку, що екскурсія вийшла
доволі цікавою та інформативною. Зви -
чайно, під час неї, як це буває завжди в
нашому колективі, не обійшлося без ве-
селих та «не дуже» моментів. Але мій лі-
міт вичерпано, тож це вже зовсім інша
історія. �

ЕКСКУРСІЯ
ДО ПЕРЛИНИ
УКРАЇНСЬКОЇ

КУЛЬТУРИ

сіонізму та постімпресіонізму. Колекція «Нормандія в живопи-
сі» була започаткована у 1992 році з ініціативи Регіональної ради
Нижньої Нормандії у Франції. Згодом до колекції увійшло
близько 120 полотен, що датуються 1750—1950 роками. Кожна
картина в той чи інший спосіб пов’язана з Нормандією; на дея-
ких з них можна побачити епізоди з життя художників або міс-
ця, де створювались картини. Колекція представляє образи при-
роди, морське узбережжя, сільську місцевість, місто. На карти-
нах ми бачимо жанрові сцени та натюрморти. Саме в ХІХ сто-
літті митці шукали захисту в Нормандії, тікаючи від наступу
промисловості на великі міста та оселялися в цій чудовій міс-
цевості, щоб відчути близькість природи та розвинути свої здіб-
ності малювання. Це період в живописі стає відомим завдяки
появи нового стилю написання картин, а саме пленер (писан-
ня полотен на відкритому повітрі). Це було щось зовсім нове,
тому що раніше художники працювали виключно в студіях, пе-

реважало академічне мистецтво. Але з появою пленеру стало
можливим вловити і зафіксувати миттєве враження та варіації
кольорів цих північних краєвидів, які славляться своєю дикою
природою, бурхливим морем та постійно мінливою погодою. Це
створювало досконалі умови праці для митців адже такі пейза-
жі пробуджували в них неймовірний потяг до творіння. 

Колекція експонувалась за кордоном. Після Австралії, США,
Італії, країн північної Європи, у 2009—2010 роках, вона була
представлена у Національних музеях Естонії, Латвії та Білорусії.
У 2011 році колекція експонувалась під час саміту G8 у Довіллі.
Мільйони людей вже доторкнулися до високого мистецтва, а
зараз і ми можемо споглядати виставку, яка стала справжньою
посланницею нормандського регіону, своєрідним осередком
творчих ідей та пошуку, у столиці України, місті Києві, де вона
пробуде лише до 28 жовтня цього року. І в жодному разі не
можна знехтувати таким культурним видовищем. �
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Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзна-
чається День вчителя, який був заснований
в 1994 році як Всесвітній день вчителя

(World Teaches’ Day). Історичною передумовою
для заснування Дня вчителя стала Спеціальна міжурядова кон-
ференція про статус вчителів, яка відбулася саме 5 жовтня
1966 ро ку в Парижі. У результаті представниками ЮНЕСКО та
Міжнародної організації праці був підписаний документ «Реко -
мен дації, що стосуються статусу вчителів».

«Всі ми вчилися потроху
чого-небудь і як-небудь». І без-
сумнівними помічниками в цьо-
му були вчителі.

У нас це свято відзначає -
ться давно. Ще в 1965 році ви-
йшло відповідне положення.
Але в 1994 році в зв’язку з ре-
комендацією ООН 5 жовтня
кожного року проходить під
зна ком Міжнародного дня вчи-
теля. 

Традиційно в цей день учні
дякують своїм вчителям за
знання, що ті їм дали. Дарують
квіти, подарунки, говорять теп-
лі слова вдячності і поваги.
Це свято відзначають більш
ніж у 100 країнах світу. До того
ж по всьому світу завжди про-
фесія вчителя вважалася по-
чесною. Однак у зв’язку з тим,
що вона вимагає неабиякої
віддачі сил і енергії, ентузіаз-
му і прос то бажання присвяти-
ти себе цій справі, не багато
хто готовий займатися викла -
данням. 

Хоча в 20 столітті був своє-
рідний пік, коли кількість вчи-
телів збільшилося майже в два
рази, пізніше тенденція стала зворотною. Учитель не заробляє
стільки ж, скільки економіст чи менеджер у престижній кампа-
нії. Тому тих, хто йде в педагогіку, стає все менше. За деяки-
ми даними, якщо тенденція збережеться, то по всьому світу до
2015 року буде не вистачати більше 35 млн вчителів. А це озна -
чає, що нікому буде навчати маленьких дітей, допомагати їм
відкривати світ і робити очевидними відповіді на непрості пи-
тання. 

Саме тому ЮНЕСКО у 1996 році спільно з міжнародною ор-
ганізацією праці прийняли документ «Про становище вчителів».
Він покликаний покращити умови праці вчителів, а значить, зро-
бити професію більш привабливою для молодого покоління. Але
багато в чому це залежить від кожної країни конкретно. 

Міжнародний день вчителя в нашій країні святкується завжди
з великим розмахом. У цей день відбуваються різні нагород-

ження тих вчителів, які відзначилися новаторським підходом або
іншими досягненнями в роботі.

Але не кожен, хто приймає рішення стати педагогом, може
претендувати на особливі почесті в цей день. За статистикою
дві третини молодих фахівців йдуть зі школи. І лише третя час-
тина залишається. Це ті, хто дійсно не бачить своє майбутнє
без школи і педагогіки. 

День вчителя було створено з однією метою — щоб привер-
нути увагу до проблеми, яка існує в усьому світі. Адже вважає -
 ться, що вчити можуть всі. І якщо немає ніяких інших здібнос-
тей, можна сміливо йти у вчителя. Проте це помилкова думка.
Для того щоб знайти підхід до будь-якого учня, зуміти поясни-
ти так, щоб зрозумів кожен в класі, треба бути відмінним пси-
хологом, досвідченим педагогом і просто чуйною людиною. Діти
відчувають злість, лукавство, брехню і не будуть поважати вчи-
теля, який з якихось причин поводиться непрофесійно. У про-
фесії вчителя багато тонкощів і підводних каменів. Тому хоча

б у цей день приділіть увагу
тим, хто дав вам цінні знання
або навчив потрібного і важ -
ливого. 

У школі для всіх учнів Все -
світній день вчителя — це
всього лише черговий вихід-
ний або скорочений навчаль-
ний день, а значить, вже цьо-
го досить, щоб подарувати
класному керівнику букет кві-
тів. І тільки через роки прихо-
дить усвідомлення того, якими
важливими були роки, прове-
дені в дитячому садку, школі,
училищі, ВНЗ і будь-якому ін-
шому навчальному закладі. 

Зараз професія вчителя
не у всіх країнах користується
великою пошаною і повагою.
Але під час царської Росії зви-
чайний вчитель мав можли-
вість дослужитися до колезько-
го радника. Це було все одно,
що солдатові стати полков -
ником. Сучасний світ забув
про важливість вчителя, в ньо-
му інші пріоритети і цінності.
Але, можливо, саме в цей день
щось зміниться на краще, і про
професію вчителя будуть го -

ворити з великою повагою і пошаною.
Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день
Тепла і сонця побажати. 

І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі. 

Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай студенти шанують, повагу дарують,

Злагода й мир у житті хай панують!
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