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Вітаємо наших читачів з черговим випуском газети «СтудентІнформ», а   першокур-
сників з початком цікавого і насиченого студентського життя! 

В умовах карантинних обмежень першокурсники, які  навчалися на парах недовго, 
все ж таки встигли відчути причетність до студентської касти. Вони намагалися з од-
ногрупниками часто збиратися разом і проводити вільний час. 

Частково погоджуючись, що пандемія COVID-19 внесла численні зміни в життя     
країни, але навіть під час карантинних обмежень (в один період обмеження жорсткі-
ші, в інший, коли це дозволяє епідеміологічна ситуація, слабші),  все ж таки вдається  
приймати участь  у різноманітних заходах, які організовуються для студентів Коле-

джу. Варто відзначити  науково-практичні конференції, Круглі столи, зустрічі з фахівцями – практиками: фінансови-
ми аналітиками, юристами, адвокатами  та представниками юридичних департаментів провідних компаній Києва 
та України, посвяти першокурсників, День Коледжу, екскурсії тощо.

З введенням дистанційного навчання в умовах карантину студентське життя Коледжу ні на хвилину не зупиняєть-
ся. Для студентів з використанням програми Zoom проводяться онлайн лекції, конференції, вебінари, зустрічі тощо.  

Швидко збігає час і наближається екзаменаційна сесія… Бажаємо студентам у важкий день іспиту успіхів, не хви-
люватися, не боятися, а триматися впевнено, зберігати  позитивний настрій і віру в те, що все буде добре.  І нехай  
знання у поєднанні з доброю вдачею приведуть до бажаного результату.

Хочеться окремо привітати нове поповнення юних журналістів в редколегії газети. Для тих, хто бажає опубліку-
вати свою першу статтю, або поділитися своїми поглядами на актуальні теми, тоді  welcome. Будемо разом успішно 
творити  літопис живого подиху історії Коледжу.

 Бажаємо студентам приємних і радісних канікул і  з наступаючим Новим роком!

Редколегія газети «СтудентІнформ»
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Шановні викладачі та студенти, колеги 
і весь колектив Коледжу!
Прийміть найщиріші вітання з Новим роком 
та Різдвом Христовим!
Новорічні свята традиційно — час підведення підсумків,  започаткування нових справ,  виникнення 

сміливих задумів,    адже 2020-2021 навчальний рік був різним:     лагідним і водночас суворим,   щедрим 
на можливості та скупим на зустрічі. Але він  нас навчив терпінню,   відповідальності,   жертовності,    
цінувати прості речі і знаходити задоволення у дрібницях. Ці роки зробили світ і нас іншими! 
2021 рік був насичений  новими та яскравими подіями. 
Вступна компанія 2021 року стала ще одним підтвердженням того,  що науково-педагогічний 

колектив Фінансово-правового коледжу своєю наполегливою працею,  своєю відданістю нашому закладу 
вищої освіти вже вкотре довів,  що ми здатні витримувати конкуренцію,  що ми сучасні,  надійні та 
перспективні! І наш результат на сьогодні — це поповнення студентського колективу Коледжу більше 
ніж на 450 студентів!
Бажаю нашим студентам бути успішними, цілеспрямованими, допитливими, активними, 

наполегливими! Ми завжди вболіваємо за вас,  тішимось вашими перемогами і залишаємось поруч. 
Йдіть за покликанням своїх сердець, творіть, пізнавайте, досліджуйте, втілюйте у життя свої 
найзаповітніші мрії,   будьте сміливими у вашому покликанні,   вдосконалюйте свої знання,   розширюйте 
обрії своїх можливостей!
Свій 27-річний день народження Коледж зустрів  досягненнями в усіх сферах  освітньої діяльності, 

які надихають і дають  перспективи для подальшого успішного розвитку  закладу освіти. Пам’ятаймо 
те,   якими ми є сьогодні — наслідок наших вчорашніх думок,   а думки сьогоднішні — творять наше 
завтра.
Напередодні Нового 2022 року та Різдва Христового бажаю усім працівникам і студентам 

Фінансово-правового коледжу творчого натхнення,    світлих й позитивних думок,   віри у дива,   сміливості 
й впевненості на шляху до своєї мети! Нехай усі труднощі й негаразди залишаться позаду, а 
прийдешній рік принесе з собою щастя, спокій і нові досягнення! 
З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить Ваше життя світлом,   теплом,   радістю 

і благополуччям. 
Бажаю Вам миру,   добра,   любові, сімейного затишку. Щедрих і незабутніх свят та гарних 

різдвяних канікул!

З повагою Тамара Губанова
                                         Директор Фінансово-правового коледжу
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Для недавніх абітурієнтів, а тепер уже першокурсни-
ків Фінансово-правового коледжу  відбулась посвята 
у студенти. Початок нового навчального року завжди 
хвилююча подія, але цього року свято була особливо 
яскравим та емоційним!

У невимушеній, приємній та радісній атмосфері від-
булось вручення студентських квитків. На наше свято 
завітав з привітанням Перший заступник Міністра осві-
ти і науки України, д.е.н., Вітренко Андрій Олександрович. 
Також прийшов підтримати студентів випускник Коле-
джу, нині Президент Асоціації українських банків, Рад-
ник Голови Національного банку України Дубас Андрій             
Богданович. Найкращим студентам Коледжу Андрій Бог-
данович вручив сертифікати на проходження виробни-
чої практики в Асоціації українських банків.

Підтримали першокурсників гості свята: Директор 
Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шев-
ченка, д.е.н., професор Ткаченко Наталія Володимирівна;

Завідувач кафедри конституційного права Інститу-
ту права КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професор    
Васильченко Оксана Петрівна;

Професор кафедри конституційного права Інституту 
права КНУ імені Тараса Шевченка, д. ю.н., професор 
Лотюк Ольга Степанівна;

Завідувач кафедри страхування, банківської спра-
ви та ризик-менеджменту економічного факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор Приказюк         
Наталія Валентинівна;

Професор кафедри фінансів економічного факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор, заслуже-
ний економіст України Рожко Олександр Дмитрович;

Начальник відділу реалізації стратегії розвитку КНУ 
імені Тараса Шевченка, доцент кафедри службового 
та медичного права Інституту права КНУ імені Тараса 
Шевченка, д.ю.н., доцент Губанов Олег Олександрович;

Вчений секретар Вченої ради Інституту права КНУ 
імені Тараса Шевченка, доцент кафедри службово-
го та медичного права, д.ю.н., доцент Мацелюх Іванна               
Андріївна;

Доцент кафедри фінансів економічного факульте-
ту КНУ імені Тараса Шевченка, к.е.н. Делас Віталіна           
Анатоліївна;

Директор торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, 
д.ю.н., старший науковий співробітник Олійник Олег       
Вікторович;

ПОСВЯТА У СТУДЕНТИ 2021!
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Старший науковий співробітник Інституту права 
КНУ імені Тараса Шевченка, д.ю.н. Кравченко Михайло            
Георгійович.

Отримання вищої освіти – це відповідальний, виснаж-
ливий і водночас надзвичайно цікавий марафон. І щоб 
його здолати, вам знадобляться серйозні зусилля, а від 
наших чудових, мудрих, потужних викладачів намагай-
теся взяти все, що вони знають, бо це для вас унікаль-
ний шанс стати справжніми фахівцями і в майбутньому 
перемогти в конкурентній боротьбі на ринку праці.

Випускники Коледжу підтвердять – знання, отри-
мані у нашому  закладі вищої освіти, стають чудовим 
стартовим майданчиком для тих, хто прагне все життя 
вчитися новому і шукати своє місце у сучасному, ди-
намічному, напруженому і вимогливому світі. А окрім 
професійних знань, навичок, вмінь та інтелектуального 
багажу, з вами назавжди лишиться і пам’ять про веселі 
та продуктивні студентські роки.

Ми щиро вітаємо вас з новим етапом у житті. Нехай 
він буде насичений цікавими подіями, плідним навчан-
ням та хорошими людьми! 



Комфортна вереснева погода дозволила продовжу-
вати навчальні заняття в еко-аудиторіях. Цього тижня 
просто неба було проведено лекції для студентів всіх 
груп і курсів спеціальностей 081 Право та 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування.

Перший курс із захопленням сприймає нову для них 
форму організації навчання.

НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ В ЕКО-АУДИТОРІЯХ

Наших студентів 2 курсу ОПС «фаховий молодший ба-
калавр», 3 курсу ОКР «молодший спеціаліст», 1, 2, 3 та 
4 курсів ОС «бакалавр» спеціальності 072 Фінанси, бан-
ківська справа та страхування зустріли  нові навчальні 
аудиторії № 107, 204, 207, 214, кафедра фінансів і креди-
ту та кабінет психолога у навчальному корпусі № 2, що 
знаходиться за адресою: вул. Кірпи, 2А. В аудиторіях 
сучасне обладнання, нові меблі, кондиціонери.

Бажаємо нашим студентам успішного та комфортно-
го навчання у новому корпусі.

Сподіваємось, що лагідна тепла осінь і надалі не пере-
шкоджатиме проходженню занять в еко-аудиторіях якомо-
га довше!

ПОДАРУНОК СТУДЕНТАМ 
НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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Я – Калєнцова Даша, 
студентка-першокурсни-
ця «Фінансового - право-
вого коледжу». Зазвичай, 
мої ровесники  назива-
ють його «ФПК». Думаю, 
тепер всі точно зрозумі-
ли про що йдеться. 

Коледж гостинно при-
йняв мене у свою сту-
дентську родину. Мені 
спочатку здавалося, що 
потрібно буде багато 
часу для того, щоб звик-
нутися з думкою про те, 
що я вступаю в новий 

етап свого життя, але я помилилась.
Пройшло не так багато часу, але дізналася уже чима-

ло!!! Познайомилась з багатьма  цікавими людьми, на-
вчилася нового. Навіть, можу сказати, що на дистанцій-
ному навчанні можна не «спати», а дізнаватися щось 
нове!!! І це реально круто!

Тут можеш знайти людей, які тобі будуть дуже близь-
кі по духу, з якими  зможеш зробити нові відкриття, і з 
цим, звісно, нам допомагають наші викладачі, курато-
ри, методисти. Для кожного з нас 1 курс це як 1 клас – 
щось нове і все по-іншому: нове місце, нові можливості , 
нові відкриття, нові друзі, нові викладачі, новий  шлях!!!                

Але у студентському житті трапляється і таке: хтось 
подумав що він крутіше іншого, що на навчання можна 
забити, але ні. Це велика помилка!!! Як ти проявиш свої 
здібності – таким  будеш протягом 3 років. Неважливо 
який ти курс, важливо як закладеш фундамент на май-
бутнє, як навчаєшся – ось це все головне. 

На мою думку, необхідно цінувати ті моменти, які ми 
зараз проживаємо, адже  все пройде,  як одна мить. 
Краще навчайся зараз, коли дається шанс, щоб потім 
не казати: «А нас не вчили, а нам не казали».  Мені зда-
ється, що у нашому Коледжі найкращі викладачі. Як це 
вам довести? Ми з ними ніби на одній хвилі, можемо 
пожартувати, хоча знайомі зовсім недавно. До викла-
дачів завжди можна підійти і поговорити як про жит-
тя, так і про навчання. Вони мудрі люди, які завжди все 
розуміють (навіть, коли на дистанційному навчанні «не 
працює» мікрофон). 

І взагалі, якщо ти вже до цього Коледжу прийшов, то 
просто лови кайф від того, що ти робиш, і тоді все буде 
на всі 100.

Ейфорія перших днів пройшла, пролетів  час, і навчан-
ня нібито тільки розпочалось, а вже закінчується пер-
ший семестр. Для себе я зрозуміла, чим вищі бали отри-
маєш, тим краще пройде сесія. Сесія… Як багато емоцій 
і відчуттів викликає це слово у кожного студента.

У Коледжі  завжди прислухаються до думки студентів 
і намагаються зробити навчання комфортним. Навчан-
ня, звісно ж, нелегке, але цікаве. А з першими святами 
і заходами, організованими  у Коледжі, одержуєш море 
позитивних емоцій – відчуваєш себе своїм, частинкою 
великої родини.

Дякую, що мені, як новообраному члену редколегії  га-
зети «СтудентІнформ», надали слово. 

Будемо разом писати історію своєї Аlma mater…
 

МОЇ ВРАЖЕННЯ
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Коледжу виповнилось        років!
19 жовтня у стінах Фінансово-правового коледжу від-

булося затишне, по-справжньому сімейне свято, з наго-
ди святкування його 27-го Дня народження.

У цій даті історія становлення та успішного розвитку 
Коледжу, що є підсумком роботи досвідчених, мудрих 
людей, які працювали раніше, працюють зараз, примно-
жуючи здобутки нашого закладу вищої освіти у підго-
товці висококваліфікованих майбутніх фахівців в еконо-
міці та юриспруденції.       

Протягом усього періоду свого існування Коледж має 
знаний в освітянських колах авторитет і свій позитивний 
імідж, завдяки значній високопрофесійній, згуртованій 
і творчій роботі його науково-педагогічного колективу, 
його успішним студентам та відомим випускникам. Цей 
день – свято студентства, адже без нього не може існу-
вати жодний навчальний заклад.

Неймовірна атмосфера свята панувала з самого ран-
ку. Коледж ошатний, гарно прибраний у більш як тисячу 
повітряних кульок, в яскравих гірляндах різнобарвного 
осіннього листя радо вітав своїх любих студентів та гос-
тей. Адміністрація Коледжу пригощала всіх студентів 
солодощами та іншими смаколиками.

Висловлюємо подяку всім, хто підготував привітання 
та подарунки: тістечка та тортики, виготовлені спеціаль-
но на замовлення з нагоди 27-ої річниці Фінансово-пра-
вового коледжу. Цього святкового дня бажаємо успіхів 
і процвітання, яскравий перемог, і, щоб кожен день, про-
ведений у цьому чудовому навчальному закладі стає 
незабутнім,  по-своєму особливим, а наша велика сту-
дентська родина пишається тим, що є частинкою життя 
Коледжу, частинкою його історії.

Тож дякуємо всім, хто долучився до нашого свята. 
Впевнено рухаємось вперед!
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З НАГОДИ ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОЛЕДЖУ!
Своїми успіхами, приуроченими 27-ій річниці засну-

вання Фінансово-правового коледжу діляться члени на-
укового товариства студентів:

Ангеліна Духота, студентка 2 курсу спеціальності 081 
Право прийняла участь у заході від Elsa Kyiv «Legal 
Desing get together», на якому за два дні освоїла базо-
ві навички legal дизайну, почула неймовірно корисні ін-
формацію від спікерів на тему нових сучасних стандар-
тів укладання договорів та дізналась багато корисних 
лайфхаків щодо креативного створення договорів та 
резюме. В рамках стажування в міжнародній молодіж-
ній волонтерські організації AIESEC прийняла участь в 
таких заходах:

World largest lessons – захід за підтримки Unisef, на 
якому провела урок екологічної свідомості українським 
школярам. Стала амбасадором ініціативи Global teacher 
prize та взяла участь у антиуроці «Вчитель-супергерой 
покоління Альфа: подяка edition». Провела 3 уроки по-
дяки українським школярам, на яких розкрили питання 
важливості професії викладача для кожного з нас.

Дарина Гаращук, студентка 3 курсу спеціальності 081 
Право була залучена до всеукраїнського молодіжного 
форуму Національної ради дітей та молоді «Лідерство. 
Натхнення. Fun” за участі Президента України. Форум 
об‘єднав більше 40 тисяч підлітків з усієї України. (2020). 
Стала співрозробницею проєкту для розвитку життєвих 

навичок у підлітків «Y1317» та тренінгу з фінансової гра-
мотності «Business mind». Брала участь та була залу-
чена до проєктів з такими організаціями, як: Асоціація 
міст України; Німецьке товариство міжнародного спів-
робітництва (GIZ) GmbH; Lumos (міжнародна неурядова 
благодійна організація створена Д. К. Роулінг).

Дмитро Бабяк, студент 3 курсу спеціальності 081 Пра-
во взяв участь в освітньому проекті Іtalents 2021, орга-
нізованого юридичною компанією Integrites. «У перший 
день спікери розповідали студентам про те, як ефек-
тивніше будувати кар’єру к сфері права. На другий день 
спікери від компанії Integrites розповідали про юридич-
ні тонкощі податкового та банківського права. Потім ми 
розподілилися на команди і нам дали досить цікавий 
кейс».

СТУДЕНТ КОЛЕДЖУ СТАВ ВІЦЕ-ЧЕМПІОНОМ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ
14 жовтня Фінансова-Правовий коледж відзначив 

27-річчя. З нагоди Дня народження Коледжу Данило 
Афонін, студент 1 курсу спеціальності Право ОПС «фа-
ховий молодший бакалавр», підготував чудовий пода-
рунок, ставши віце-чемпіоном у міжнародному турнірі 
International Championships у Великобританії. Не зва-
жаючи на свій ще юний вік, Данило – неодноразовий 
віце-чемпіон зі спортивно-бального танцю, він вже здо-
бував перемогу в Польському місті Радом та столиці 
Литви місті Вільнюс.

Адміністрація та весь колектив Фінансово-право-
вого коледжу пишається і вітає Данила Афоніна з                            
перемогою.

Це був гідний виступ і яскравий прояв здібностей та-
ланту і харизми. Бажаємо не зупинятися на досягнуто-
му і прагнути розвиватися і пізнавати все більше. Нехай 
завжди горить ентузіазм в очах і розкриваються мож-
ливості. До нових перемог!
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Підведено підсумки онлайн конкурсу «Лесиними стеж-
ками». Особливу активність проявили студенти Коледжу, 
які реалізовували свої таланти у декламації, інсценізації, 
вокалі та інших формах творчої роботи. Кожна робота 
студентів – це окрема талановита історія і ми щиро пи-
шаємось Вами!

За рішенням журі конкурсу переможцями стали:
1. У номінації «Вокал»: студентка 1 групи 1 курсу, ОПС 

«фаховий молодший бакалавр», спеціальність Право – 
Сергуніна Віолетта.

2. У номінації «Аудіовізуальний твір»:
• студентка 3 групи 1 курсу, ОПС «фаховий молодший 

бакалавр», спеціальність Право – Тертична Марія;
• колектив 1 курсу ОС «бакалавр», спеціальність Право.
3. У номінації «Твір»: студент 3 групи 1 курсу, ОПС «фа-

ховий молодший бакалавр», спеціальність Право – Ярос-
лавов Володимир.

4. У номінації «Інсценізація»: студенти 1 курсу, ОПС 
«фаховий молодший бакалавр», спеціальність Фінанси, 
банківська справа та страхування – Чернявська Ольга, 
Авраменко Анна та Коб’яков Антон.

5. У номінації «Декламація»:
Дипломом першого ступеня нагороджується студент-

ка 4 групи 1 курсу, ОПС «фаховий молодший бакалавр», 
спеціальність Право – Ковбаснюк Вікторія;

Диплом другого ступеня вручено студенткам:
• 1 курс, 3 група, ОПС «фаховий молодший бакалавр», 

спеціальність Право – Дмух Марія;

• 1 курс, 1 група, ОПС «фаховий молодший бакалавр», 
спеціальність Право – Шаховець Єва;

• 2 курс, ОКР «молодший спеціаліст», спеціальність 
Право – Шевчук Дарина;

• 2 курс, ОКР «молодший спеціаліст», спеціальність 
Фінанси, банківська справа та страхування – Красьоха 
Ольга, Грішина Тетяна;

Дипломами третього ступеня:
• студентка 2 курсу, ОКР «молодший спеціаліст», спеці-

альність Право – Духота Ангеліна;
• студентка 3 курсу, ОКР «молодший спеціаліст», спеці-

альність Право – Коваленко Діана.
Особлива подяка усім студентам, які брали участь у 

конкурсі, перейнялись долею та творчістю Лесі Україн-
ки. Серед таких: Артеменко Юлія, Гоменюк Вікторія,  Гри-
горьєва Вероніка, Дмітрієв Михайло, Журба Максим, Захва-
това Софія, Карафетова Божена, Катрич Максим, Кучеренко 
Олексій, Малина Денис, Мариненко Вадим, Назаренко Да-
нило, Никифоров Ілля, Павліковська Маргарита-Луїза, При-
щепа Софія, Прокопенко Софія, Рудич Олександра, Руппа 
Кирило, Ситнюк Михайло, Садрідінов Фарідун, Чукавін Да-
нило,Уколов Родіон.

Усі учасники отримали сертифікати, а переможці – ди-
пломи та цінні подарунки. 

Дякуємо студентам за активну участь у науковому та 
творчому житті Коледжу.

Чекаємо на зустріч у нових проєктах!

ПІДСУМКИ ОНЛАЙН-КОНКУРСУ «ЛЕСИНИМИ СТЕЖКАМИ»

УРОЧИСТЕ НАГОРОДЖЕННЯ
Відбулась церемонія нагородження 

учасників науково-практичної кон-
ференції «Актуальні питання права та 
економіки: сучасність та перспективи 
розвитку»: 

Секція ФІНАНСИ
Артикматова Єлизавета Русланівна
Бурла Катерина Олександрівна
Гончаренко Денис Дмитрович
Жерновнікова Ксенія Святославівна
Красьоха Ольга Василівна
Лисенко Ілона Ігорівна
Мостовий Олексій Олексійович
Олексюк Софія Миколаївна
Олексюк Христина Миколаївна
Синякова Єлизавета Євгенівна
Шевченко Максим Михайлович

Секція ПРАВО
Бабяк Дмитро Сергійович
Голубицька Марія Станіславівна
Гук Анастасія Олександрівна
Дмух Марія Богданівна
Духота Ангеліна Сергіївна
Зайцева Анастасія Олегівна
Звенигорецька Наталія Русланівна
Зущик Єлізавета Юріївна
Мошніна Вікторія Андріївна
Огієнко Оксана Дмитрівна
Сергуніна Віолетта Вікторівна
Ситник Вікторія Сергіївна
Ситнюк Михайло Сергійович
Сізон Анастасія Олександрівна
Сінкевич Христина Дмитрівна
Сташук Влада В’ячеславівна
Царегородцева Софія Миколаївна
Юркіна Енджел Олександрівна
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УРОЧИСТЕ НАГОРОДЖЕННЯ

Cтуденти - випускники Фінансово-правового коледжу, 
які успішно склали іспити  стали дипломованими спеці-
алістами.

Настав той день, коли кожен з них може сказати: «Так, 
мою мрію про набуття знань та отримання диплома   
Фінансово-правового коледжу реалізовано!». 

Вручення дипломів відбулося на святково прикраше-
ному подвір’ї Коледжу.

За доброю традицією відкрила  свято і привітала  на-
ших випускників та всіх присутніх  директор Коледжу, 
Заслужений юрист України, д.ю.н., професор  Тамара 
Олексіївна Губанова.

На адресу випускників звучало багато вітань, до 
яких приєдналися і вітання найрідніших -- їхніх бать-
ків. З сердечною материнською любов`ю  виступила                
Тарнавська Олена Вікторівна магістр психології, прак-
тикуючий психолог, аспірантка Інституту психології         
Національної Академії педагогічних наук України, член 
міжнародної асоціації психоматичних консультантів.

Найурочистіша частина свята! Наказ про закінчення 
Фінансово-правового коледжу та отримання дипломів 
оголошено заступником директора з наукової роботи, 
к.ю.н Савенковою Владиславою Геннадіївною. 

Дипломи з відзнакою та грамоти випускникам вручи-
ла  директор Коледжу Тамара Олексіївна Губанова.

Дипломи  вручали завідувач факультету з підготов-
ки фахового молодшого бакалавра, к.іст.н. Мацелюх 
Катерина Степанівна та заступник директора з навчаль-
но-методичної роботи Мулянова Тетяна Миколаївна.

З музичним номерами виступили: студенти 3 курсу 
ОС «бакалавр» та ОКР «молодший спеціаліст», спеціаль-
ності Фінанси, банківська справа та страхування Софія  
Соляник та Дмітрій Сігорських.

У випускників Коледжу прекрасна перспектива по-
дальшого навчання у провідних закладах вищої осві-
ти України, цікава робота в юридичних та фінансових  
установах. Та, хочеться вірити, що наші майбутні фахів-
ці, завжди пам’ятатимуть, що першою сходинкою їхньо-
го злету був Коледж.

Зв’язки з рідним Коледжем залишаються на все   
життя! 

Ми впевнені, що маючи багаж набутих знань у Фінан-
сово-правовому коледжі, допомогу найрідніших людей, 
ви зможете проявити сумління, старанність та станете 
висококваліфікованими фахівцями, долаючи всі пере-
шкоди життєвого шляху.

В добру путь!

СТУДЕНТАМ-ВИПУСКНИКАМ VIVAT!



ВІДБУЛОСЯ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
«КРИМІНАЛІСТИКА»

Для студентів 4-го курсу спеціальності 081 Право, ОС 
«бакалавр» 3 вересня 2021 року відбулось практичне за-
няття з дисципліни «Криміналістика» на тему: «Складан-
ня план-схеми огляду місця події при виявленні трупа».

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

«На парах з криміналістики ми поринули в практичні 
навички «виїзду на місце події» та складання протоко-
лу огляду місця події, як справжні слідчі. Такі практичні 
заняття дають поняття не тільки з огляду на предмет, 
а ще й з огляду на професію та завдання, які стоять пе-
ред нею. Тому цей досвід був справді цінним для май-
бутнього...» – ділиться своїми враженнями студентка 4 
курсу 081 Право, ОС «бакалавр» Євгенія Качан.

14 вересня 2021 року у студентів 1-го курсу спеціаль-
ності 081 Право, ОС «бакалавр» відбулася лекція-пре-
зентація на тему: «Держава та право Стародавньої Індії» 
з навчальної дисципліни Історія держави і права зару-
біжних країн. Викладач, д.ю.н., доцент Мацелюх Іванна 
Андріївна розповіла про Стародавню Індію — одну з ко-
лисок людської цивілізації. Особливу зацікавленість у 
студентів викликало питання суспільного устрою, який 
має кастову диференціацію. Студентам дуже подоба-
ється такий формат лекцій, який мотивує вчитися далі.

ЛЕКЦІЯ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ
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ЛЕКЦІЯ ПРОФЕСОРА ПРАВА ФІЛІПА СЕНДСА
30 вересня студенти Коледжу відвідали лекцію Філі-

па Сендса (Велика Британія) – юриста-міжнародника, 
директора Центру міжнародних судів і трибуналів, до-
слідника Голокосту. Лекція приурочена  80-м роковинам 
трагедії Бабиного Яру. Зустріч відбулася в кінолекцій-
ному залі Національного музею історії України у Другій 
світовій війні.

Професор Сендс був учасником розгляду цілої низки 
справ Міжнародного суду ООН та Європейського суду 
з прав людини, зокрема щодо тяжких порушень міжна-
родного гуманітарного права в колишній Югославії, Іра-
ку, Руанді та інших країнах.

Під час лекції професор розповів про притягнення до 
відповідальності організаторів та виконавців Голокосту, 
зокрема, історичне значення Нюрнберзького трибуналу. 
Саме на цьому процесі всесвітньо відомі юристи, ви-
пускники Львівського університету Рафаель Лемкін та 
Герш Лаутерпахт розробили поняття «геноцид» і «злочи-
ни проти людяності», які є фундаментальними в сучас-
ній системі міжнародного правосуддя.

Історія Голокосту позначилася й на родині пана Філі-
па. Його дідусь Леон Бухгольц пережив найстрашніший 
етап гонінь у Парижі. Вивчення власної сімейної історії 
вилилось у написання книжки «Східно-Західна вулиця. 
Повернення до Львова» (2016 р.). Долі її героїв поєднані 
довоєнною та воєнною історією Львова, а також траге-
дією Голокосту, яка наклала відбиток на цілі покоління.

ЛЕКЦІЯ ВІД ФАХІВЦЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ - ДМИТРА ВІННІКА
Студенти Фінансово-правового коледжу 29 жовтня 

прослухали лекцію від фахівця у сфері фінансів та кор-
поративного управління – Дмитра Вінніка.

Дізналися про особливості роботи фінансового ана-
літика та принципи роботи фінансового моніторингу 
на прикладі досвіду Дмитра Вінника, який працював 
у  компанії Coca-Cola, Національному банку України та 
у Київській школі економіки. Лектор розповів, що таке 
корпоративне управління та поділився практичними 
кейсам з індустрії.

Окрім цього, він підготував цікаву презентацію з при-
кладами. Все відбувалось у невимушеній обстановці, 
що дуже сподобалося студентам.

Також розповів про свій кар’єрний шлях, труднощі, з 
якими зіткнувся та відповів на запитання студентів.

А тепер послухаємо  студентку 3-го курсу спеціаль-
ності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 
Ілону Лисенко, яка ділиться своїми враженнями: «З кож-
ним днем я все частіше задумуюсь про свою майбутню 

кар’єру. І виникає певна невизначеність: «Куди йти і про-
понувати свої трудові послуги, які знання та компетенції 
я повинна мати, щоб стати топовим фінансистом, з чого 
починати і чи не буде це заважати процесу навчання?»  
З’являється навіть страх від цієї невизначеності.

Але, послухавши лекцію Дмитра Вінніка, в якій він роз-
повів про свій кар’єрний шлях та поділився своїм досві-
дом, я змогла отримати відповідь на питання, які мене 
довго хвилювали. Дуже дякую спікеру та організаторам 
даного заходу. Адже не тільки я, а й всі його учасники 
зрозуміли з чого починати свій шлях, кому пропонува-
ти свої трудові послуги та в цілому ширше відкрили очі 
на кар’єру в сфері фінансів. Будь-якому вмотивованому 
на успіх студенту це будуть цінні поради досвідченого 
спеціаліста, які базуються на реальних фактах зі сфери 
бізнесу.

Ще раз хочу подякувати за безцінні поради, мотива-
цію та віру в успішне майбутнє спікеру та організаторам 
даного заходу». (Лекція проходила у форматі Zoom)
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ОНАЛАЙН ЛЕКЦІЮ ВІД РАДНИКІВ EQUITY LAW FIRM
16 листопада студенти юридичного факультету Коле-

джу відвідали онлайн лекцію «Від помічника до юриста, 
або як стати невід’ємною частиною команди», яку про-
вели радник EQUITY Law firm Андрій Іванів та юрист Та-
рас Шокало. 

Андрій та Тарас поділились власними думками, щодо 
суперактуального для кожного студента питання: «З 
якого курсу починати працювати за професією та як по-
єднувати роботу з навчанням?».

«Студенти дізнались, що очікують юристи від кандида-
тів на посаду помічника та молодшого юриста, які реалії 
посади, розібралися які помилки помічника є частиною 
навчання, а які можуть стати причиною звільнення та 
коли саме краще почати перші кроки в кар’єрі юриста. 
Також Тарас та Андрій розповіли: як розвиватись на по-
саді, на що очікувати перші пару років; який є кар’єрний 
розвиток та поділилися секретом, як процес співбесіди 
для них виглядає з середини» – ділиться враженнями 
Ангеліна Духота.

Серед учасників лекції були: Єлизавета Хлапьонова       
(1 курс), Марія Голубицька (4 курс), Олександра Рудич      
(2 курс), Ангеліна Духота (2 курс) ОС «бакалавр»; Наталія 
Звенигорецька, Іван Матвійчук, Єва Шаховець (2 курс) ОПС 
«фаховий молодший бакалавр» та Маргарита-Луіза Пав-
ліковська (3 курс) ОКР «молодший спеціаліст».

ЗУСТРІЧ ІЗ ВИПУСКНИКОМ КОЛЕДЖУ ЕДГАРОМ БРОВДІ
21 жовтня відбулася зустріч із випускником Фінансо-

во-правового коледжу Едгаром Бровді. Лекція проходи-
ла у «World of comics» на Сагайдачного – одному із чоти-
рьох магазинів мережі.

Едгар розповів про шлях розвитку своєї компанії від 
маленького інтернет-магазину до мережі з чотирьох ло-
кацій офлайн із більш ніж 7000 різновидами товару. По-
ділився викликами і труднощами, які перед ним стояли і 
тим, чим надихався та які цілі переслідував.

Випускник розповів про те, яке майбутнє бачить для 

гік-ринку України, про практику провідних світових ком-
паній у цій галузі, ділився своїм практичним та акаде-
мічним досвідом та надав корисні поради студентам 
щодо їх майбутньої роботи.

Головний посил: вірити у свою справу за будь-яких 
умов та не боятися розвивати малий бізнес в Україні!

Наприкінці лекції всі отримали подарунки у вигляді те-
матичної продукції від «World of comics» та відповіді на 
безліч запитань, які виникли у зацікавлених студентів.
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КРУГЛИЙ СТІЛ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
Студент 4 курсу ОС «бакалавр» спеціальності «Пра-

во», голова наукового товариства студентів Коледжу 
Іван Гладуш відвідав круглий стіл Асоціації Адвокатів       
України «Проблемні питання допустимості електронних 
доказів у досудовому слідстві та судовому розгляді», 
який відбувся 27 жовтня.

На заході він мав можливість отримати цінні пора-
ди від суддів ВСУ, юристів, адвокатів та представники 
юридичних департаментів провідних компаній Києва та 
України.

Під час зустрічі за участю комітету ААУ та генераль-
ного партнера ЮК «Amber» також обговорили наступні 
теми:

1. Загальні засади використання електронних доказів 
в кримінальному провадженні.

2. Актуальні питання застосування ЄСІТС при розгляді 
кримінальних справ.

3. Електронні докази у кримінальному провадженні: 
легіслативний аспект.

4. Судова практика Касаційного кримінального суду 
ВС щодо допустимості електронних доказів.

5. Практика оцінки електронних доказів у господар-
ському судочинстві. Порівняння її з адміністративним 
судочинством.

6. Проблемні питання допустимості електронних до-
казів на досудовому слідстві та судовому розгляді.

Бажаємо подальших успіхів та пишаємось ініціатив-
ністю студентів Коледжу!

КОНФЕРЕНЦІЯ З МЕДИЧНОГО ПРАВА
Студенти Коледжу відвідали конференцію з медично-

го права, організаторами якої стала ELSA Kyiv. Головна 
тема конференції: «Вакцинація – безпечне життя чи дис-
кримінація?»

На заході можна було поповнити свої знання у сфері 
медичного права завдяки доповідям спікерів, зокрема 
на такі теми, як: медичне страхування, сертифікація вак-
цин, захист прав студентів у разі примусової вакцинації, 
відповідальність за негативні наслідки після вакцинації, 
«ковідний паспорт» – дискримінація чи перепустка до 
нормального життя?

Своїми враженнями діляться Роман Доманський (сту-
дент 3 курсу ОКР «молодший спеціаліст») та Ангелі-
на Духота (студентка 2 курсу ОС «бакалавр»): «В нових 
умовах світу, які викликані пандемією коронавірусу, по-
стає нове завдання щодо захисту та охорони здоров’я 
людей. Здається, що вакцинація це свідомий вибір 
кожного, але на жаль, як показує практика, все частіше 
трапляються випадки примусової вакцинації та масова 
фальсифікація covid паспортів. На конференції компе-
тентними юристами, які працюють у сфері медичного 
права, були розглянуті актуальні питання щодо патенту-
вання та сертифікації вакцин, захисту прав та інтересів 
людей під час вакцинації та ін.

Для молодих юристів та студентів-правників  була 
чудова можливість поглибитись в питання медичного 
права та зрозуміти всю проблематику. Для нас це був 
перший досвід в організації офлайн заходу, було трохи 
хвилююче, але все пройшло на вищому рівні та учасни-
ки заходу були задоволені».
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МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ FORUM EFBM 2.0
Студенти Коледжу відвідали «Міжнародний економіч-

ний Forum EFBM 2.0 Зміни. Адаптація. Нова економіка», 
що проходив з 28 вересня – 1 жовтня 2021 року на еко-
номічному факультеті Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка та День кар’єри за участі 
партнерів Форуму.

Ділиться своїми враженнями студентка 3 курсу 2 
групи спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування Лисенко Ілона: «Це був мій перший масш-
табний форум. Протягом цих трьох днів я відвідала 
круглі столи на актуальні та цікаві для мене теми, була 
учасником жвавих дискусій. Я з неймовірним захоплен-
ням слухала наукові погляди кандидатів, докторів та 
професорів економічних наук. Для мене велика честь 
побувати в колі такої високоінтелектуальної спільноти. 
Я була в неймовірному захваті, слухаючи такі змістовні 
та ґрунтовні погляди викладачів на основні проблеми 
в різних сферах вітчизняної економіки. Звичайно, що я 
дізналася багато нової для себе інформації. А найголов-
ніше те, що тепер я зрозуміла на кого мені варто рівня-

тися, щоб стати справжнім фахівцем у сфері фінансів 
та який результат при закінченні навчання  я хочу отри-
мати. Для будь-якого студента, який ще тільки починає 
робити перші кроки у вивченні економіки, цей форум є 
безцінним досвідом, адже слухати справжніх «титанів 
економічної науки» з потужними глибинними знаннями 
є найкращим джерелом для пізнання реальної ситуації 
в економіці та перспектив її розвитку». 

Бажаємо нашим студентам подальших успіхів в           
науковій сфері діяльності!

ОНЛАЙН ЗУСТРІЧ
27 жовтня відбулась онлайн зустріч студентів Коле-

джу з президентом Качуровською Анастасією та гене-
ральним секретарем Андрієм Крошко від Європейської 
асоціації студентів права – ELSA Kyiv (European Law 
Students’ Association,). ELSA – міжнародна, незалежна, 
неполітична та неприбуткова асоціація, що об’єднує 
студентів-правників та молодих юристів з 44-х країн            
Європи.

Це єдина міжнародна організація студентів правни-
ків, яка представлена у більш як 8 провідних юридичних 
центрах України та налічує близько 500 студентів-прав-
ників.

Фінансово-правовий коледж є партнером ELSA з 2018 
року. З подробицями спільних заходів ви можете озна-
йомитись за посиланням:
(https://fpk.in.ua/2017-02-06-15-28-45  хештегом elsa)

Під час zoom зустрічі студенти дізнались про ді-
яльність, яка розділена на три ключові сфери: 
Academic activities, Seminars & Conferences Professional 
development.

Серед заходів, що проводить організація є національ-
ні судові змагання, вебінари, лекції, круглі столи, конфе-
ренції, конкурси есе, інституційні візити та дебати.

Сподіваємось на плідну співпрацю у цьому і наступ-
них роках!

Долучитись до ELSA/Facebook/Telegram/Instagram 
можна за посиланням: https://linktr.ee/elsa_kyiv
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Молодіжний комітет «UNBA NextGen» має статус кон-
сультативно-дорадчого органу Національної асоціації ад-
вокатів України. Метою діяльності комітету є забезпечення 
якісного, прогресивного, ефективного та сталого розвитку 
адвокатури України з точки зору освітньої діяльності, інте-
грації молоді в роботу органів адвокатського самовряду-
вання, встановлення найкращих стандартів адвокатської 
професії.

16 листопада відбувся майстер-клас від UNBA 
NextGen на теми: «Від пошуку роботи до набору штату. 
Власний досвід» та «Резюме як ключ до бажаної позиції 
у компанії: як підібрати його правильно?»

Спікерами майстер-класу були Сергій Барбашин, адво-
кат, Голова UNBA NextGen, керуючий партнер Trustme 
Law Firm та Альона Темпер, виконавчий директор юри-
дичної фірми GOLAW.

Модератором заходу була Юлія Сергет – адвокат, 
член Ради та регіональний представник UNBA NextGen 
у Херсонській області.

Були озвучені такі важливі питання:
- Як обрати компанії для працевлаштування?
- Як правильно скласти резюме?
- Наскільки важливим є досвід роботи?
- Як потрібно поводити себе на співбесіді, який зов-

нішній вигляд мати?
- Які книги будуть корисними для досягнення успіху?
Також, спікери поділилися власним досвідом, надали 

поради молодим фахівцям та відповіли на запитання.
Студенти Фінансово-правового коледжу в захваті від 

такої цікавої та корисної лекції.
«Відвідавши вебінар майстер-клас для студентів від 

UNBA NextGen, ми змогли почути професійні погляди 
спікерів та отримати відповіді на свої запитання.

Цікавим був власний досвід Сергія Барбашина. Також 
інформативною була презентація «Резюме як ключ до 
бажаної позиції у компанії: як підібрати його правиль-
но?» від Альони Темпер. Загалом вебінар був дуже ко-
рисним для студентів» – поділилась враженнями сту-
дентка 1 курсу 4 групи, спеціальності Право Анастасія 
Ковальчук.

МАЙСТЕР-КЛАС ВІД UNBA NEXTGEN
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Хто хоча б один раз у житті відвідав Карпати восе-
ни, назавжди закохається в цю прекрасну атмосферу. 
Осінь розфарбовує неймовірні і незабутні краєвиди 
різноманітними фарбами. Таке розмаїття барв здатне 
вразити будь-кого.

Але все послідовно…
День 1. Женецький водоспад. Сьогодні, 21 верес-

ня 2021 року, розпочався екскурсійний тур західною    
Україною, в рамках якого заплановано підкорення най-
вищої вершини України – ГОВЕРЛИ!

О 7:30 учасники туру прибули на місце, поселились та 
поїхали на Женецький водоспад (Женецький гук).

Женецький водоспад — наймолодший водоспад в 
Українських Карпатах, на потоці Женець (ліва притока 
Пруту), між масивами хребтів Явірника і Хом’яка-Синя-
ка (гірський масив Ґорґани), біля сіл Микуличин і Тата-
рів. Розташований водоспад на території Карпатського 
національного природного парку на висоті 900 м над 
рівнем моря, який утворився у післявоєнні роки в ре-
зультаті повені. Вода вільно падає з висоти 15 м.

Місцеві жителі назвали водоспад Гук через шум, гул, 
що доноситься від нього.

Під час чудової прогулянки насолоджувались краєви-
дами, пили чисту джерельну карпатську гірську воду. 
Відвідування водоспаду було тренуванням перед схо-
дженням на Говерлу.

День 2. Підкорювачі Говерли! Ось і сталася одна з 
найголовніших подій цього року – подорож на гору Го-
верлу. 

22 вересня 2021 року ми вирушили в похід. Підійма-
тись на Говерлу важко, це факт, але ті краєвиди, які 
побачили на вершині варті тих труднощів, які довелось 
пережити. Крок за кроком, милуючись природою, насо-
лоджуючись чистим повітрям ми дійшли до омріяної 
вершини. На самій вершині гори розгорнули прапори 
України та Фінансово-правового коледжу. Тут особли-
ве відчуття, адже на гору ти піднявся не один, ти був з 
групою – командою Фінансово-правового коледжу, яка 
стала мов одне ціле. Саме так відчуваєш себе на вер-
шині Говерли.

І ось вже сходження вниз. Спуск був уже не таким 
важким, але ми були стомлені і нам це давалося не 
зовсім легко, але не шкодували, адже це була маленька 
перемога над природою: ми підкорили найвищу точку 
України – Говерлу!  

День 3. Наступного, останнього дня подорожі наші 
студенти відвідали Труфенецький водоспад, місто Ква-
си, де тече смачна мінеральна слабо газована вода, яку 
студенти скуштували та взяли з собою.

Відвідали Яремче, пройшлися легендарною стежкою 
Довбуша, спостерігали водоспад Побій.  Далі в Яремчі 
відвідали сувенірний ринок. Ми зрозуміли, що хто сюди 
потрапив, той ніколи не вийде з порожніми руками. 
Як можна нічого не купити, коли навколо стільки кра-
си? Тут і вишиванки, національні костюми, класичний 
гуцульський посуд, традиційні іграшки, колоритні при-
краси, різноманітні обереги, вишиті рушники, справж-
ній мед, вино, смачний трав’яний чай, просто красиві 
дрібнички та ін. Фото, звичайно, не передадуть всієї ат-
мосфери, але все ж допоможуть освіжити спогади про 
прекрасний відпочинок.

По прибуттю до Коледжу наші мандрівники поділили-
ся враженнями від Карпат і неповторної краси гірських 
масивів. 

ЕКСКУРСІЙНИЙ ТУР
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ІСТОРИЧНИЙ ПАРК «КИЇВСЬКА РУСЬ»
Вересень видався по-літньому теплий і нам, студен-

там 1 курсу ОПС «фаховий молодший бакалавр» Коле-
джу випала нагода побували в історичному парку «Київ-
ська Русь» у місті Копачів. Тож, завдячуючи кураторам 
Андрію Валерійовичу та Катерині Олександрівні, ми відві-
дали інтерактивній квест – екскурсію з аніматорами, по-
стріляли з лука, стали учасниками майстер-класу з воло-
діння середньовічною зброєю. Дякуємо співробітникам 
парку за цікаву екскурсію під час якої студенти змогли 
насолодитись експозицією Древнього Києва (облогової 
техніки, реконструкції бойової лодії ІХ-ХІ ст. «Князь Во-
лодимир» та ін.). Лодія «Князь Володимир» – це єдина 
в світі, унікальна, точна за корабельною архітектурою 
та повністю науково обґрунтована реконструкція бо-
йової лодії Київської Русі ІХ-ХІ ст. Лодія виготовлена за 
оригінальними кресленнями і має довжину 12 метрів і 
ширину 3,5 метрів. Судно оснащене вітрилами і розра-
ховане на 10 веслярів. Вміщати така лодія може до 20 
пасажирів.

Далі ми продовжили знайомство з музеєм історичних 
костюмів. У музеї представлені костюми різних епох і 
країн. Ми дізналися про еволюцію одягу: від скіфського 
костюма V ст. до н.е. до обладунків лицарів XV ст.

Чудові враження студенти отримали від прогулянки 
парком, середньовічного антуражу комплексу і живо-

писної природи далеко від галасливого мегаполісу.
Такі заходи – це чудова можливість познайомитись зі 

студентами інших груп та знайти нових друзів.
Своїми враженнями від екскурсії ділиться студентка 

1 курсу спеціальності 081 Право, староста 1 групи Мар-
гарита Петрова: «…У нас було ще багато часу для того, 
аби поспілкуватися з іншими хлопцями та дівчатами, а 
також можна було гуляти всією територією історичного 
парку «Київська Русь».

Достатньо швидко та комфортно ми прибули до Киє-
ва. Ми вдячні за організацію цікавої, корисної і незбут-
ньої екскурсії, за знайомство і спілкування з однокурс-
никами. Дякую!...»

У ПОШУКАХ СКАРБІВ
18 жовтня 2021 року студенти 1 курсу 4 групи спеці-

альності 081 Право, ОПС «фаховий молодший бакалавр» 
взяли участь в історичному квесті у Національному му-
зеї історії України. Під час заходу студенти шукали від-
повіді на історичні загадки, ребуси, задачі. Учасникам 
довелося не лише проявити гострий розум, але й кмітли-
вість та продемонструвати глибокі історичні знання. Ба-
гата експозиція музею, хоч і відволікала від пошуку, але 
одночасно заворожувала майбутніх юристів. Кожна з 
трьох команд: меценати, історики та археологи – успіш-
но знайшла підказки та дісталась до головного скарбу!
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Музей було створено для виховання нового 
свідомого покоління громадян на позитивних при-
кладах із минулого,щоб пробудити національну 
свідомість багатьох українців. — Тривалий час ми 
вивчали власну історію за підручниками, написа-
ними за межами України. Звісно, що їхні автори 
перекручували історичну правду, догоджаючи 
своїм господарям — російським царям та гене-
ральним секретарям. Тому виросли цілі покоління 
українців, які не знають ні своєї минувшини, ні 
тих, хто її творив.

ВІДВІДАЛИ МУЗЕЙ 
«СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ»

22 вересня студентам 2 курсу ОС «бакалавр» спе-
ціальності 081 Право випала нагода відвідати музей 
«Становлення української нації». Це перший в Україні 
інноваційний музей історії, де минуле поєднується з су-
часними технологіями.

За 2 години студенти із задоволенням ознайомились 
з багатовіковою історією української нації. Усі були 
в захваті від квесту, пройшли  через 25 експозицій та 
побачили сюжети з абсолютно реалістичними 3-D фігу-
рами видатних історичних постатей: королів, гетьманів, 
військових, вчених, артистів та спортсменів.

Це надсучасний музей, у якому оживають славетні 
сторінки нашої держави.

Студенти побачили рекорд України – свічку, створену 
з воску, зібраного з усієї України, що символізує єдність 
часу та нації.

Дізнались: чому правильно казати «киримли», а не 
«кримські татари»; чому Хотинська битва врятувала 
європейську цивілізацію?

Із захватом слухали про віденську каву, яку відкрив 
С.Кульчицький та чому І.Мазепа найбільший меценат в 
історії нашого народу.

Чому Б.Хмельницького називають монархом, а кінець 
Другої світової війни залежав від підпису К. Дерев‘янко 
та багато всього іншого. 

Знаємо та пишаємось тим, хто ми і звідкіля наше ко-
ріння, ким ми насправді є!? Що нам відомо про наших 
далеких пращурів?

Усі, хто вірно відповів на питання квесту отримали 
пам’ятні подарунки від музею!
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ЗАНЯТТЯ З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
У Фінансово-правовому коледжі дбають про безпеку 

життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу.
Так, 25 жовтня для студентів Фінансово-правового ко-

леджу відбулися заняття з протипожежної безпеки. Ря-
тувальники Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій Солом’янського району міста Києва провели 
практичні заняття з пожежної безпеки.

Такі практичні заняття із залученням спеціалістів є 
необхідними, адже вони позитивно впливають на психо-
логічну готовність до нештатних ситуацій, підвищують 
рівень не лише теоретичних знань, а й практичних на-
вичок, поліпшують обізнаність студентів та дають не-
обхідну базу для швидкого та ефективного реагування 
у разі виникнення надзвичайних подій. На практиці мо-
лодь вчиться використовувати вогнегасники, грамотно 
реагувати на пожежну небезпеку, ліквідувати умовну по-
жежу, надавати первинну допомогу постраждалим.

Студенти проявили неабияку зацікавленість, їм дуже 
сподобалось заняття!

ПРОЕКТ З ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У КОЛЕДЖІ
У сучасному світі фінансова грамотність має величезне 

значення. Однак багато хто досі не розуміє, що це таке. Ви-
никає  питання: «Навіщо потрібна фінансова грамотність 
людині?» Більшість людей не вважають фінансову гра-
мотність важливою. Вони витрачають величезну кількість 
часу на отримання професійної освіти, ігноруючи питання, 
яке ніде не викладають. Насправді, саме основи фінансо-
вої грамотності багато в чому допомагають людині стати 
успішним.

У Фінансово-правовому коледжі 8 вересня 2021 року 
підписано Меморандум про співпрацю з Громадською 
Організацією «Ротарі Інтернешнл».

Це чудова нагода для студентів взаємовигідно та дов-
гостроково брати участь у заходах від Rotary club.

За меморандумом передбачене таке співробітництво:
• надання волонтерів – ведучих для проведення ігор з 

фінансової освіти серед студентів;
• забезпечення відповідними комплектами ігор та пра-

вил їх проведення українською мовою;
• забезпечення якісного навчання та тренування нав-

чання ведучих для ігор;
• спільна організація та участь у заходах щодо фінан-

сової освіти студентів;
• залучення Сторін до участі у спільних науково-прак-

тичних конференціях, семінарах, круглих столів, нарад 
та інших заходів та ін.

МІСІЯ ПРОЕКТУ З ФІНАНСОВОЇ 
ГРАМОТНОСТІ:
• Підняти рівень фінансової грамотності серед моло-

дого населення України, навчити спільними зусиллями 
вирішувати фінансові виклики в соціумі.

• Сформувати покоління українців, які вміють і зна-
ють як користуватися широким спектром фінансових 
інструментів, легко відкривають і розвивають свої біз-
неси, стають підприємцями та інвесторами.

• Дати усвідомлений вибір людям для переходу з ква-
драта «найнятого співробітника» в квадрати «самозай-
нятий», «бізнесмен», «інвестор» (Згідно квадрату Робер-
та Кіосакі).

• Прищепити навички спільного вирішення викликів, 
роботі в команді, взаємодопомоги.

• Прищепити навички благодійності, вміння брати 
відповідальність за оточуючих, жертвувати ресурси на 
благодійність, в тому числі вендаумент для консолідо-
ваної допомоги. 

Низький рівень фінансової грамотності не дає людям 
можливості вибратися зі складної ситуації. Виходить 
замкнуте коло, але вихід є завжди. Є сенс самостійно 
навчатися фінансової грамотності. Отже, тільки в тому 
випадку, якщо людина сама захоче змінити своє життя, 
вона досягне успіху. В першу чергу доведеться міняти 
внутрішні стереотипи і звички. 



DEBATE BOOT CAMP
Студенти Коледжу продовжують удосконалювати 

свою розмовну англійську мову.
Учасниця English Speaking Club – студентка 3 курсу 

ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності Право Пав-
ліковська Маргарита-Луїза долучилася до клубу дебатів 
Debate Boot Camp від America House.

Ведучі клубу – Клер Меннінг (Claire Manning) та Семір 
Дзебо (Semir Dzebo).

Клер - резидент англійської мови та спікер у America 
House, магістр міжнародних відносин у Центрально-Єв-
ропейському університеті в Будапешті, представни-
ця англомовних освітніх програм від Peace Corps та 
Fulbright.

Семір – PhD, Факультет міжнародних відносин, Цен-
трально-Європейський університет у Відні. Маючи ба-
гатий досвід проведення публічних дебатів протягом 
усієї своєї академічної кар’єри, Семір із задоволенням 
поділився з присутніми своєю пристрастю до дебатів.

Дебати навчають учасників навичкам, необхідним 
для досягнення успіхів у житті, починаючи від форму-
вання комунікативних навичок та розвитку критичного 
мислення.

Павліковська Мар-
гарита-Луїза, ділить-
ся своїми вражен-
нями: «Темою для 
дебатів стала «Animal 
testing should be banned.» Формат сподобався. Спочатку 
ведучий розподіляє учасників на 2 команди: позитивна та 
негативна. Командам надається 20 хвилин для обговорен-
ня теми. Безпосередньо у дебатах беруть участь лише три 
учасники. Впродовж трьох хвилин учасники мають висло-
вити власну думку та навести декілька аргументів і при-
кладів».

Клуб дебатів англійською є корисним для тих, хто 
прагне якісно покращити свою англійську, впевнено 
дискутувати та аргументувати свою думку або ж про-
сто знайти нове хобі.

Клуб дебатів англійською Debate Boot Camp прохо-
дить онлайн щомісяця за попередньою реєстрацією. 
Кількість учасників обмежена.

Детальніше про Debate Boot Camp та акту-
альні заходи від America House за посиланням                                                            
https://www.americahousekyiv.org/events

Мова – неоціненний скарб народу, найголовніший літо-
пис його життя. Важливий елемент культурної свідомо-
сті народу, його світогляд, що творить людину, культуру, 
історію. Без своєї мови, своєї самобутньої культури не-
має народу.

Традиційно, 9 листопада, до Дня писемності та мови 
в Україні студенти Коледжу писали радіодиктант                     
національної єдності, щоб перевірити свою грамотність 
та знання рідної мови, а також продемонструвати єд-
ність з усіма, хто любить і шанує українську мову.
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У КОЛЕДЖІ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

ТРЕНІНГ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я MENTAL HEALTH
У сфері охорони здоров’я та сучасному освітньому 

просторі дедалі актуальнішим постає питання освічено-
сті у сфері психічного здоров’я, або Mental Health. 

Для студентів другого курсу ОПС фаховий молодший 
бакалавр спеціальності 072 Фінанси, банківська спра-
ва та страхування у рамках проєкту Mental Health for 
Ukraine (MH4U) було проведено тренінг з основ психіч-
ного здоров’я 

Під час тренінгу подискутували над тим, що таке 
психічне здоров’я.  Розглянули основні та найпростіші 
способи піклування про психічне здоров’я. Окрему ува-
гу було приділено проблемі захисту від стресу та по-
долання стресових ситуацій. Обговорили питання, які 
потребують уваги: «Сигнали надмірного виснаження та 
тривоги, та що робити, коли вплив стресових факторів є 
досить тривалим».

На завершення тренінгу провели медитативну техніку 
релаксації. Під час вправи студенти мали змогу засвої-
ти швидкий та дієвий прийом виходу зі стресового ста-
ну та напруження.

Зазначимо, що ВООЗ вважає, що «психічне здоров’я є 
основою якості життя, станом добробуту, в якому люди-
на здатна реалізовувати свій потенціал, долати щоденні 

стреси, ефективно й плідно працювати та робити внесок 
в життя своєї спільноти».

Mental Health for Ukraine (MH4U) – Україно-Швейцар-
ський проєкт, що за підтримки Міністерства охорони 
здоров’я України втілює програму підвищення рівня 
обізнаності українців про психічне здоров’я, в контек-
сті стратегії вдосконалення системи охорони здоров’я 
та підтримки реформи української системи психічного 
здоров’я.

 Практичний психолог Фінансово-правового коледжу,
Фахівець програми Амбасадорів психічного здоров’я MH4U

Кравченко Катерина Георгіївна



23 СтудентІнформ 
www.fpk.in.ua                                                                          № 3 (41), 2021 р.ПРОЄКТИ, ВЕБІНАРИ

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ ВІДВІДАЛИ ОФІС 
ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ EVERLEGAL

В рамках проєкту Національний тиждень молоді в 
компаніях “Job Shadowing Week” 24 листопада студенти 
юридичного факультету Коледжу відвідали офіс юри-
дичної компанії Everlegal.

EVERLEGAL – це незалежна українська юридична 
фірма із секторальним фокусом. Компанія, заснована 
у 2015 році, сьогодні об’єднує 50 юристів та входить у 
ТОП-15 юридичних фірм України. Компанія займається 
корпоративною, судовою, трудовою, кримінальною та 
іншими практиками. Особливістю Everlegal є неймовір-
ний корпоративний дух. Фірма пропагує сталий розви-
ток, підтримує зелену енергетику, екологічні ініціативи, 
залучає своїх працівників до здорового життя та є ве-
лодружнім бізнесом. Також Everlegal цінують підтримку 
один одного, є дуже дружними та цінують успіх своїх 
клієнтів.

Юристи Everlegal, а саме старший юрист Олександр 
Демчук, молодший юрист Наталія Іварук та інші,  поділи-
лися з студентами Коледжу власним досвідом та роз-
повіли про свій кар’єрний шлях, з якими труднощами 
доводиться зіштовхнутися та як їм вдається досягати 
успіху. 

Дякуємо співробітникам за те, що поділилися секре-
тами ідеального резюме та лайфхаками на співбесіді.

Це була невимушена та дружня розмова в затишній 
обстановці, що неймовірно надихнуло наших студентів 
ставати кращими та досягати успіхів в професії!

Захід організовано за підтримки:
Центр «Розвиток Корпоративної Соціальної Відпові-

дальності»
Фонд Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine
Міністерство освіти і науки України
Міністерство молоді та спорту України
EVERLEGAL

ELI-UNIDROIT MODEL RULES OF EUROPEAN CIVIL PROCEDURE
Учасники English Speaking Club Коледжу долучилися 

до вебінару від Інституту права Київського національно-
го університету ім. Т. Шевченка “General Introduction to 
the ELI-Unidroit Model Rules of European Civil Procedure:  
Main Idea, Scope and History of Creation”.

Під час вебінару студенти мали можливість ознайо-
митися з роботою Європейського інституту права, най-
більш актуальними проблемами цивільного процесу, єв-
ропейським досвідом переосмислення процесуальних 
обов’язків та Європейськими правилами цивільного 
процесу.

А з перекладом доповідачей допомогала cтудентка 
2-го курсу спеціальності 081 Право, ОПС «фаховий мо-
лодший бакалавр» Овчарук Дар’я.
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ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: 
БЄЛЯЄВА Катерина – 3 курс юридичний 
ф-т 
РЕДКОЛЕГІЯ:
Юридичний факультет:  
Звенигорецька Наталія – 2 курс
Калєнцова Даша – 1 курс
Сташук Владислава – 3 курс
Трубій Ілона -2 курс
Чечелюк Анна – 1 курс

Економічний факультет:
Бурла Катерина – 4 курс
Захарчук Олександра – 3 курс
Красьоха Ольга – 3 курс
Маскіна Анастасія – 2 курс
Морозова Марія – 2 курс

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

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО  РЕДАКТОРА: 
ШАХОВЕЦЬ Єва – 2 курс юридичний ф-т

 Щасливого Різдва 
і веселих новорічних канікул!


