
 Вступне слово від редактора 

 Під час створення кожно-
го номера газети колектив 
редакції,  окрім викладу голов-
них новин, аналізу фактів, на-
дання офіційної точки зору 
всебічно висвітлює життєвий 
ритм, не відкриті досі широ-
кому загалу цікаві сторінки із 
життя викладачів, потаєм-
ний світ захоплень, дозвілля, 
проблеми й перемоги ровесни-
ків, поезію та прозу нелегких 
та насичених днів звичайного 
студента-правовика. Звісно, 
для нас, майстрів пера і сло-
ва, надзвичайно важливо передати усе, що має місце у нашому закладі вищої осві-
ти. Із статтями, інтерв'ю, інформацією, надрукованою в газеті, сьогодні також 
можна ознайомитися і на сайті коледжу в окремій вкладці. Тож, сподіваюся на 

приємні емоції від читання, хоча краще робити новини, аніж розповідати про них! 

 

З повагою від імені усього колективу, 

Віталій Набок, головний редактор газети «PLCN» 
Редактор: Роман Інна 
Фото: Стеблянко Андрій, Роман Інна 

День Знань в Полтавському 
юридичному коледжі 

Нині студентська 
родина Полтавського 
юридичного коледжу 
Національного юри-
дичного університету 
імені Ярослава Муд-
рого поповнилася сту-
дентами-
першокурсниками, 
тому на святі Знань 
усі найкращі поба-
жання були направле-
ні їм. 

         Урочистості 
з нагоди Дня знань і 
початку нового навча-
льного року в Полтавському юридичному коледжі пройшли в душевній, доброзич-
ливій атмосфері. Свято було відкрито піснею «Добрий ранок, Україно», Держав-
ним Гімном України у виконанні студентки третього курсу Здоренко І. Усіх студе-
нтів-першокурсників, викладачів, гостей з Днем знань і початком нового навчаль-
ного року привітала директор коледжу Старостіна Любов Леонідівна та побажала 
творчої наснаги, щастя, добробуту, творчого самовдосконалення, утвердження 
себе як особистості, а студентам ще й успіхів у навчанні, витримки, розуму, удачі 
та щоб своїми успіхами у навчанні вони тішили своїх батьків, викладачів. 

До побажань директора приєдналась голова Студради Рябуха А. та вручила 
першокурсникам перший їх документ – студентський   квиток. У свою чергу пер-
шокурсники були вдячні долі за можливість реалізувати своє конституційне право 
на вільний вибір професії і право вчитися в Полтавському юридичному коледжі та 
поклялись оволодівати знаннями, щоб стати висококваліфікованими спеціаліста-
ми. 

         Дорогі першокурсники! Успіхів вам! У добру путь!!! 
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Енергійний та позитивний день здоров’я! 

21 вересня всіх студентів та викладачів 
коледжу поєднало традиційне святку-
вання Дня здоров’я. Щорічною локацією 
для проведення заходу став Прирічковий 
парк на березі річки Ворскла. 

Із вступним словом до всіх звернулася 
директор коледжу Старостіна Любов Лео-
нідівна. Вона представила склад журі у 
різноманітних конкурсах, а також усі уча-
сники перейняли від промови позитивний 
настрій на весь день.  

Спочатку кожна група-команда мала представити на загальному зібранні свою 
назву, девіз та туристичну пісню, що розігріло азарт серед усіх охочих. Проте 
сьогодні не було переможених, адже це свято покликане єднати студентів та ви-

ховувати найкращі моральні якості. О 
10:00 розпочалися масові конкурси. 

У програмі свята було що відвідати: 
це і естафети та інтелектуальні кон-
курси, конкурс «Міс Осінні барви», 
де учасниці плели чудові осінні віно-
чки та брали участь у творчому кон-
курсі (декламували авторські вірші, 
співали та танцювали). Окрім цього, 
були також і конкурс на перетягуван-
ня линви і кращу туристичну страву. 

Новинкою цього разу став конкурс на 
найкращого рибалку, що викликав неабиякий ажіотаж серед зацікавлених. Зага-
лом свято здоров’я пройшло вдало, і кожен після конкурсів зміг отримати насо-
лоду. Загальне шикування для нагородження теж відбулося під прапором осін-
нього позитиву та щастя. 

Жодна з груп не залишилася без 
відзнаки у тому чи іншому конкурсі, а 
ще команда танцівниць нашого коле-
джу «Містерія» за бездоганні виступи, 
участь у конкурсах та роботу протягом 
усього року отримала грошові винаго-
роди. Цей захід у серці кожного учас-
ника залишив лише гарні спогади та 
чудовий настрій на весь наступний нав-
чальний рік.  
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Міжнародний флешмоб музейних селфі 

16 січня 2019 року студенти та 
викладачі Полтавського юри-
дичного коледжу Національно-
го юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого приєд-
налися до Міжнародного фле-
шмобу музейних селфі. Кожен 
охочий мав змогу зробити сел-
фі на фоні музейних експози-
цій та опублікувати фото на 
своїй сторінці у соціальних ме-
режах Facebook, Twitter чи In-
stagram. Цього року ми долу-
чилися до Всесвітньої акції – 
День музейного селфі.  

Студенти і викладачі коледжу 
отримали позитивні емоції та яскраві враження від завжди гостинного музею та 
привітних його працівників.  

Вітаємо наших студентів 

12 січня 2019 року в смт. Нові Санжари, 
проводився відкритий районний кубок памя-
ті О. Г. Рябухи з волейболу, у якому взяли 
участь і студенти Полтавського юридичного 
коледжу. 

У безкомпромісній боротьбі коледж виборов 
3 місце і був нагороджений грамотою. 



Студенти коледжу на параді «Полтава 
вишивана» 

22 вересня у 
рамках відзначен-
ня Дня міста від-
бувся щорічний 
арт-проект 
«Полтава вишива-
на». Маршрут хо-
ди пролягав через 
Білу Альтанку, 
вул. Героїв Небе-
сної Сотні, Пер-
шотравневий про-
спект та заверши-
вся у парку Пере-
моги. 

Усього, за да-
ними ЗМІ, у заході взяли участь більше 10 000 полтавців. 

Серед них урочистою ходою крокували і наші студенти, викрикуючи традицій-
ні гасла та співаючи пісень. 

Цьогоріч полтавський арт-проект став чи не наймасовішим за усі попередні 
роки. 

Що це – данина моді 
чи повернення тра-
дицій? У чому фено-
мен полтавської ви-
шивки? І чому знав-
ці називають її одні-
єю з найвишукані-
ших у світі? 

Напевне, усе через 
колорит нашого чу-
дового міста і його 
мешканців. 

Наприкінці ходи ко-
жен охочий міг від-
відати цікаві тема-

тичні локації у парку Перемоги і просто насолодитися чудовим і теплим осіннім 
днем. 

Тут проводять майстер-класи. Вчать робити вітражний розпис. А тут роблять 
горщики із глини. 
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Студенти передали дитячій лікарні подарунки 
для немовлят 

21 грудня 2018 року головою Сту-
дентської ради Полтавського юри-
дичного коледжу Рябухою Анною, 
студентками Конюшенко А., Кача-
рові А. та головою Циклової комі-
сії соціально-гуманітарних та про-
фесійно-практичних дисциплін 
Шайхаєвою О.М. були передані 
цінні подарунки до відділення 
раннього дитинства дитячої місь-
кої клінічної лікарні міста Полта-
ва.  

Серед них – бактерицидний опро-
мінювач-рециркулятор повітря 
ОРБ 2-15 «Фіолет 01» та засоби гі-
гієни для немовлят на загальну суму понад 5000 грн, зібраних благодійниками 

на новорічному благодійному балу Полта-
вського юридичного коледжу.  

Працівники лікарні висловлюють вдячність 
студентському та викладацькому колекти-
ву і сподіваються на подальшу співпрацю.  



У Полтавському юридичному коледжі 
сьогодні відбувся благодійний аукціон 

 

У Полтавському юридичному коле-
джі сьогодні відбувся благодійний 
аукціон, на якому продавали уні-
кальні лоти від наших студентів і 
викладачів. У веселій атмосфері 
запеклих торгів вдалося зібрати 
760 гривень, які волонтери витра-
тять на купівлю подарунків для ви-
хованців Сєвєродонецького дитя-
чого будинку. 

Наші студенти не перший рік пат-
ронують цей заклад. Найбільшими благодійниками аукціону стали: Грігорян Ар-
тур, Роман Інна, Барибін Данило, Кривень Аліна, Чабан Володимир та Загрива Ан-
геліна. Ведучий аукціону – Віталій Набок. Дякуємо викладачам, кураторам і сту-
дентам. 

Робити добрі справи легко і приємно! 

У Полтавському юридично-
му коледжі закінчилася ак-
ція «Полтавщина – перлина 
України». Останнім акордом 
став фотофлешмоб. 

Студенти і викладачі, одяг-
нені у кольори полтавського 
стягу, зобразили символіч-
ний напис «I love Poltavа» 
та прапор Полтави. Цей за-
хід мав продемонструвати 
любов нашого великого ко-
лективу, до міста, у якому 
ми живемо, навчаємося і 
працюємо, та повагу до йо-
го символів. 

Ми хочемо бачити Полтаву квітучою, комфортною, передовою, цікавою, приб-
раною і ошатною, а її мешканців – успішними і щасливими. 

У Полтавському юридичному коледжі закінчи-
лася акція «Полтавщина – перлина України» 

4 

Також спонсорами заходу виступили салон краси 
«Альонка», воркшоп-квест кімната «Ізоляція» та ресторан 
грузинської кухні «Джигіт». 

З вітальним словом до при-
сутніх звернулася директор 
коледжу Старостіна Любов 
Леонідівна, яка наголосила, 
що необхідно цінувати такі 

благодійні вечори у колі студентської родини. 

 Кожен зміг проникнутися трепетною атмосферою 
балу та не залишився 
байдужим до загальної 
мети – зібрати кошти 
для дитячого відділен-
ня Полтавської облас-
ної дитячої клінічної 
лікарні. Усього було 
зібрано 5360 грн. 
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Форсайт-форум «Молодь у розвитку місцевої 
громади» 

12 грудня в приміщенні Полтавського художнього музею (галереї мистецтв) 
імені Миколи Ярошенка відбувся форсайт-форум «Молодь у розвитку місцевої гро-
мади». 

Серед студентів Полтавського юридичного коледжу на цьому заході були при-
сутні Котенко П., Свистун М., Лупуляк 
Д., Городнича К., Жуков А., Набок В. 
Перед початком роботи у групах до ві-
тального слова запросили заступника 
міського голови Людмилу Бойченко, 
начальника управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту міськвиконкому – 
Олену Бабенко, директора КО 
“Інститут розвитку міста” – Юрія Лев-
ченка. 

Даний форум був призначений для 
вироблення проектів розвитку нашого 
міста до 2030 року, тож кожен мав 
змогу висловити свою позицію з при-
воду того, чого ж не вистачає місту, аби бути комфортним для його мешканців. 

Для цього учасники попередньо зареєструвалися для роботи у шести різних 
групах: 
1. Участь молоді в органах місцевого самоврядування. 
2. Self-менеджмент: навички досягнення особистісної ефективності. 
3. Робота моєї мрії у Полтаві. 
4. Медійна та інформаційна грамотність у роботі громадських об’єднань. 
5. Полтава 2030. Місто, привабливе для життя. 
6. Соціальна енергія молоді як фактор модернізації міста. 

Зимовий благодійний новорічний бал відбувся в 
Полтавському юридичному коледжі 

18 грудня 2018 року о 17:00 в Полтавському юридичному коледжі панувала 
святкова та новорічна атмосфера. Студенти, викладачі та гості зібралися разом, 
аби покружляти у вирі вальсу. Темою балу стала казка «Аліса в країні чудес». 

У ході концертної програми можна було насолодитися виступами студентсько-
го колективу, піснями, запальними танцями, купити символ прийдешнього 2019 
року – Свині, та скуштувати смаколики, які були виготовлені волонтерським сек-
тором Полтавського юридичного коледжу. 

 

Коледж відзначає День юриста! 

Щороку в нашому коледжі 8 жовтня від-
значається День юриста – професійне свя-
то для наших викладачів та студентів – 
майбутніх юристів. За традицією це святку-
вання поєднується з дебютом першокурс-
ників. 

Цьогоріч у Полтавському юридичному 
коледжі також відбувся святковий кон-
церт. На святі були присутні студенти всіх 
курсів, їх куратори та викладачі. 

Групи ПК-11-А, ПК-12-А, ПК-13-А та ПК-14 уперше проявили себе та показали 
свої таланти. Присутні мали змогу послухати пісні, посміятися з кумедних мініа-
тюр, які відображають особливості юридичної професії, також студенти підготу-
вали флешмоби, театральні постановки та танцювальні номери. 

На святі також виступив творчий 
колектив «Містерія» та найталано-
витіші співаки та танцюристи коле-
джу. 

Вражає, наскільки наші студенти 
вміють поєднувати навчання та ху-
дожню діяльність, встигають розви-
вати свої таланти у багатьох сфе-
рах. 

Зі сцени усі дякували своїм курато-
рам, наставникам та викладачам 
коледжу за їх плідну працю, за їх 
допомогу, наставництво та терпін-

ня, а також за досягнення.  

Від всього серця студентський колек-
тив привітав майбутніх юристів та юрис-
тів-практиків з професійним святом та 
побажав ніколи не зупинятися на досяг-
нутому, бути вдячними та цілеспрямова-
ними.  

Вітаємо всіх з Днем юриста! Бажаємо, 
щоб обрана професія приносила лише 
радість. 
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Участь у легкоатлетичному кросі «Золота 
осінь» 

18 жовтня студенти нашого коледжу брали уч-
асть у легкоатлетичному кросі “Золота осінь”, 
присвяченому Дню Українського козацтва та 
Дню захисника України, який проводився в При-
річковому парку мікрорайону “Левада”. 

У забігах бра-
ли участь де-
сять команд з 
різних навча-
льних закла-
дів. Забіг був 
розрахований 

на один кілометр для хлопців і п’ятсот метрів 
для дівчат, усього забігів було 4 по 10 учасни-
ків з різних закладів у кожному. 
Переможців визначали як індивідуально в кож-
ному забігу, так і в командному заліку. 

В індивідуальному заліку друге місце на дистанції 500 метрів серед дівчат по-
сіла студентка ІV курсу Письменна Анна. 

У спільному заліку наша команд змогла здобути друге місце з десяти інших 
команд.  

Відкриття ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка 

У Полтавському юридичному коледжі відбулося від-
криття ІХ Міжнародного мовно-літературного конку-
рсу учнівської і студентської молоді імені Тараса 
Шевченка. 

Мета конкурсу – вшанування творчої спадщини, ви-
явлення творчо обдарованої молоді, розвитку її по-
тенціалу, виховання у молодого покоління поваги до 
мови і традицій свого народу, підвищення рівня мо-
вної освіти в Україні. Відродження України, її духов-
ності неможливе без вивчення спадщини Шевченка. 

Творчість Кобзаря – то найдорогоцінніший скарб, що підтримує українця 
впродовж усього життя, передається з покоління в покоління. І нині ми знову 
звертаємося до великого поета і в його віршах черпаємо силу і віру у завтрашній 
день. 
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Останнім спікером першої частини пленарного засідання учасників форуму 
став Фаєр Андрій Олександрович, project manager в YEP з темою «Інструменти пе-
рсональної ефективності». За допомогою комунікування з учасниками вдалося ви-
робити шляхи економії свого особистого часу, його розподілу, з’ясувати причини 
недостачі часу. Андрій також розповів про нові технології, що мають на меті до-
помогти будь-кому досягати максимальної концентрації та досягати успіху у кож-
ній справі. 

У рамках другої частини учасники обговорювали разом з 
Денисом Старостіним, працівником консалтингової фірми 
«Yoda Consult» важливість комерційних засобів, реклами, 
іміджу, створення позитивного образу навколо себе, інфо-
рмування як невід’ємної частини будь-якої кампанії, у тому 
числі і з працевлаштування. 

Останнім спікером другої частини 
форуму стала розмова з практикую-
чим психологом Яценко Анжелікою 
Анатоліївною, яка надихнула учас-

ників на міркування з приводу категорій особистого щас-
тя, насолоди від життя, почуття необхідності самого себе 
на обраній роботі. 

Учасники, заряджені від отриманої інформації та під-
солоджені смаколиками, вирушили до аудиторій, де їх че-
кала практична частина – розкриття свого потенціалу, ко-
мунікативних навичок за допомогою блискучих тренерів-психологів Головного уп-
равління Національної поліції України в Полтавській області Демяник Олени Воло-
димирівни, Кікоть Олександри Миколаївни, Атахаджаєвої Олександри Павлівни та 
Ковальової Марини Григорівни. Наприкінці кожного з тренінгів учасники не лише 
змогли дізнатися секрети один одного, а і отримати іменні сертифікати учасників 
Міжнародного форуму. 

У коледжі відбулася конференція, присвячена 100-річчю 
від часу заснування Національної академії наук України 

У листопаді 2018 р. виповнилося 100 років від часу заснування Національної 
академії наук України. Ювілей НАН України – це не лише визначна подія для вчених 
та громадськості України. Це – привід для ґрунтовної розмови про роль та місце на-
уки в державі і суспільстві.  

14 грудня 2018 року у Полтавському юридичному коледжі відбулася конферен-
ція «Шляхи розвитку української науки», учасниками якої стали студенти І курсу. У 
доповідях висвітлювалися питання становлення иа розвитку НАН України, структура 
цієї вищої наукової самоврядної організації України, діяльності її Президентва, дій-
сних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів. Цей захід під-
креслив важливість проведення наукової діяльності для держави та суспільства, 
подальшого розвитку економіки на інноваційній основі, а також засвідчив повагу до 
самовідданої праці багатьох поколінь українських вчених. 
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Опісля засідань, на завершення робочого дня, учас-
ники розподілилися між собою на тренінги: 
-Дмитра Геращенка, тренера з ціннісного інтелекту 
та комунікацій, марафонця, на тему: «Як бути собою 
та перетворити це у власний капітал»; 
-Рижик Ірини Олександрівни, к.е.н., завкафедри 
«Економіки та менеджменту» ПІБ «МНТУ», юриста, 
бізнес-консультанта медичного центру «ЦМЕД мед-
лайн» на тему: «Клієнтоорієнтованість як засіб пок-
ращення іміджу організації та інструмент просування 
послуг». 

Учасники упродовж усього дня постійно виявляли 
свою активність та заінтересованість проблематикою 

форуму, під час виступів спікерів задавали їм запитання та отримували на них 
вичерпні відповіді. 

Таким був перший день Міжнародного форуму з працевлаштування молоді. 

11 грудня 2018 року у рамках проведення Міжнародного форуму з працевлаш-
тування молоді учасники форуму зібралися на ранкове засідання в актовій залі 
Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету іме-
ні Ярослава Мудрого. 

Розпочалася робота другого дня форуму з доповіді-вітального слова Бриндак 
Дар’ї Вікторівни, першого заступника начальника Головного територіального уп-
равління юстиції у Полтавській області, яка розповіла учасникам особливості ро-
боти теруправління, склад його органів, а також періодичність проведення кон-
курсу на зайняття вакантних посад Міністерства та зазначила перелік необхідних 
документів для подальшого працевлаштування. Також Дар’я Вікторівна говорила 
про переваги роботи у даних органів та запросила майбутніх фахівців працевла-
штовуватися до Міністерства. 

Тему працевлаштування продовжив Гла-
зов Олександр Миколайович, депутат Пол-
тавської міської ради, заступник голови 
фракції «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність», з доповіддю на тему 
«Можливості самореалізації молоді в місті». 
Олександр Миколайович розповів студентам 
про можливості стажування в інституціях м. 
Полтава, що покликані розроблювати стра-
тегічні плани розвитку міста, зазначив он-
лайн-ресурси, з яких можна дізнатися про 
вакантні місця, а також розповів про влас-
ний досвід роботи депутатом міськради. 

До обговорення актуального питання пі-
сля виступу попередника долучився Сергій 
Миткалик, виконавчий директор ГО 
«Антикорупційний штаб»; член РГК НАБУ ІІІ скликання, розробник чат-боту 
«Держслужбовець Тарас». Сергій розповів про інноваційні методи роботи під час 
заповнення е-декларацій, а також поділився розробками боротьби з корупцією, 
які він має у власному напрацюванні. 
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Відбувся ІІ відбірковий тур проекту 
«Студентський голос Полтави» 

24 жовтня відбувся ІІ від-
бірковий тур проекту 
«Студентський голос Пол-
тави». Від нашого закладу 
вищої освіти учасниками 
були Бєсєдін В., Здоренко 
І., Терещенко М. 

“Студентський голос Пол-
тави” – вокальний конкурс 
для студентської молоді 
міста, що дає можливість 
заявити про свій талант, 
розвивати культуру пове-
дінки та відпочинку, уріз-
номанітнити своє дозвілля 
та отримати нові можли-
вості для розвитку. 

 

 

На цей раз формат вокаль-
ного поєдинку передбачав ви-
конання композиції в дуеті ра-
зом з іншим учасником. Попри 
всі можливі намагання наших 
улюблених голосів сцени та 
палкої підтримки викладаць-
кого та студентського складу, 
студенти не змогли підібрати 
ключ від серця для вирішаль-
ного «Так» від прискіпливого 
журі. 

Попри все, ми щиро вітає-
мо наших лауреатів-призерів 
проекту та бажаємо подаль-
шого підкорення сценічних та 
життєвих п’єдесталів! 
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Логіка — це бог мислячих 

Гнучкість розуму може замінити красу.  
Стендаль 

Неймовірна атмосфера вирувала 30 жовтня в 
Resto-club Podium. 

За підтримки Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту виконавчого комітету Полтавської мі-
ської ради, Студентської ради міста Полтава, Лі-
ги українських клубів інтелектуальних ігор та 
Полтавського обласного клубу інтелектуальної 
творчості «Що? Де? Коли?» серед команд закла-
дів вищої освіти було проведено турнір з інтеле-

ктуальної гри «Осінній брейн-ринг» в рам-
ках проекту «Я маю право».  

Збірна від нашого коледжу «Парадокс 
КАРАСИКА» мала у своєму складі наступних 
гравців: 

1. Набок В. – капітан команди; 

2. Жуков А; 

3. Городнича К.; 

4. Мельникова Ю.; 

5. Яцько Г.; 

6. Старостіна Р. 

Команда грала з відчайдушним азартом, змагаючись до останнього 
«солодкого призу» та стала лауреатом даного брейн-рингу. 

Вкотре волонтерський сектор Полтавського юридичного коледжу 
бере участь у щорічному конкурсі “Волонтер року” 

Пройшовши декілька етапів відбору, розповівши 
про свої досягнення і здобутки, більше 20-ти 
волонтерських загонів були запрошені на урочи-
сте нагородження у міський будинок культури. 

Наш волонтерський загін “Промінь світла” пе-
реміг у номінації “Найкращий волонтерський 
загін у сфері роботи з дітьми пільгових катего-
рій”, що вкотре підтверджує міць, завзяття і 
професіоналізм волонтерського сектору Полтав-

ського юридичного коледжу! 8 

Міжнародний форум «Employment forum for 
youth: problems and ways to overcome» 

10 грудня 2018 року у рамках дводенного Міжнародного 
форуму з працевлаштування Полтавський юридичний ко-
ледж радо приймав гостей даного заходу. 

Наша держава потребує від закладів вищої освіти випуску 
кваліфікованих кадрів, які б могли забезпечити її стабіль-
ний розвиток, підняти економіку та створити і зберегти 
хороші умови для майбутніх поколінь. Проте часто трап-
ляється так, що вимоги роботодавця розходяться з тими 
даними, які є у студента-випускника. Про те, як саме 
привабити прискіпливих роботодавців, або ж і самому ро-
зпочати створювати власну справу, на що звертати увагу в 

особистій поведінці у діловій атмосфері – про все це та навіть більше йшлося сьо-
годні. Під час реєстрації кожен отримав подарунок, необхідний для подальшої ро-
боти під час форуму. 

У перший день із вітальним словом до учасників форуму звернулися: 
-Корнет Світлана Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної робо-
ти Полтавського юридичного коледжу  
-Тимченко Олег Вадимович, начальник Головного терито-
ріального управління юстиції у Полтавській області; 
-Лемешко Олександр Миколайович, в. о. директора Пол-
тавського юридичного інституту, к.ю.н., практикуючий 
адвокат у сфері кримінального законодавства; 
-Шайхаєва Олена Мустафаївна, голова циклової комісії со-
ціально-гуманітарних та професійно-практичних дисцип-
лін. 

Також у перший день форуму учасники мали змогу за-
слухати змістовні доповіді інших спікерів на тематику 
працевлаштування. Даними почесними гостями стали: 
-Ромашко Юрій Ігорович – виконавчий директор Громадсь-
кої організації «Інститут аналітики та адвокації», тема: «Залучення та раціональне 
використання грантових коштів»; 
-Кравченко Юрій Олексійович – директор Харківського територіального управлін-
ня Національного антикорупційного бюро України; 
-Захарченко Ірина – головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом НАБУ; 
-Мацко Анатолій Степанович – к.ю.н., професор кафедри публічно-правових дис-
циплін Університету сучасних знань (м.Київ), адвокат, тема: «Світовий досвід 
працевлаштування молоді в контексті захисту прав людини». 

Кожен з них отримав оригінальний сертифікат спікера від імені нашого закла-
ду. Також у період між засіданнями учасники мали змогу насолодитися безкошто-
вною кавою з солодким печивом, пройтися коридорами нашого закладу, сфотог-
рафуватися на фоні фотозони форуму. 
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III Міжнародна науково-практична конференція 
«Право і суспільство: актуальні питання і  

Третій рік поспіль у стінах Полтавського юридич-
ного коледжу проходить Міжнародна науково-
практична конференція «Право і суспільство: акту-
альні питання і перспективи розвитку». Цьогорічна 
конференція співпала із важливою датою для нав-
чального закладу – 5-річчям заснування Полтавсь-
кого юридичного коледжу. 

Захід розпочався із пленарного засідання, на яко-
му директор Полтав-

ського юридичного коледжу Любов Леонідівна Ста-
ростіна привітала педагогічний колектив та студен-
тів зі святом, а також побажала учасникам, щоб зу-
стріч на ціи ̆ конференції принесла лише позитивні 
емоції, а атмосфера доброзичливості і толерантнос-
ті заклала підвалини нових дружніх стосунків, які 
неодмінно стануть запорукою проведення чергових 
дискусій. 

Із вітальним словом від ректора Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого В.Я. Тація звернувся проректор з на-
укової роботи А.П. Гетьман. Керівництво університету 
відзначило позитивні результати роботи коледжу та до-
сягнення у сфері освіти та науки.  

До привітань також приєдналися перший заступник на-
чальника Головного територіального управління юстиції 
у Полтавській області Д.В. Бриндак та в.о. директора 
Полтавського юридичного інституту О.М. Лемешко. 

Пленарне засідання завершилось виступами адвоката А.С. Болтіка, старшого 
судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України Джепи О.О., завідувача ка-
федри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського 
юридичного інституту Тітка І.А. та голови циклової комісії 
правових фундаментальних та професійно-практичних ди-
сциплін Полтавського юридичного коледжу Полтава К.О. 

Після короткої перерви на каву конференція продов-
жила свою роботу у п’яти секціях. Більше 170 учасників 
підтвердили свою участь у нашому заході та опублікували 
свої тези. Серед них зокрема учасники з Польщі, Австріі ̈, 
Німеччини. Уже традиційною є участь у конференції як 
науковців закладів вищоі ̈ освіти, так і зовсім юних учасників загальноосвітніх нав-
чальних закладів, які вже нині бажають розвиватися на науковіи ̆ ниві. На завер-
шення керівниками секцій були підведені підсумки конференції, учасники отри-
мали збірники матеріалів конференції та нагороджені сертифікатами. 
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1 листопада, Головне 
територіальне управління 
юстиції у Полтавській обла-
сті зібрало молодих студен-
тів-юристів з усіх навчаль-
них закладів правового 
спрямування міста Полтава, 
аби розпочати роботу Коор-
динаційної ради молодих 
юристів, що є дорадчим ор-
ганом Міністерства юстиції 
України. 

Відкрив засідання Координаційної ради начальник Головного територіального 
управління юстиції у Полтавській області Тимченко Олег Вадимович та директор 
Полтавського юридичного коледжу Старостіна Любов Леонідівна. 

У кабінеті начальника Головного територіального управління юстиції у Полтав-
ській області студенти мали змогу відчути усю важливість та відповідальність йо-
го дій перед іншими, а також поспілкуватися з ним. 

У своїх вітальних вступних 
промовах працівники юстиції 
звернулися до студентів з му-
дрими настановами на подаль-
шу працю протягом року та 
сподіваннями на успіх в такій 
праці. 

Потім студентам влаштували 
коротку екскурсію по кабіне-
там управління юстиції, де, 
зокрема, ознайомили з робо-
тою наступних структурних 
підрозділів та органів: відділи 
з питань банкрутства, нотаріа-
ту, організаційної роботи до-
кументування та контролю, су-

дової роботи та міжнародного співробітництва, управління державної реєстрації 
нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти. Студентам над-
звичайно сподобалася робота даних органів при управлінні юстиції, і вони висло-
вили свої сподівання про майбутню роботу у цих кріслах. 

Усі студенти були вдячні за такий неймовірний час разом з юстицією! 

Розпочала свою роботу Координаційна рада 
молодих юристів! 
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Неймовірний навчальний візит до Верховної 
Ради України! 

06 листопада 2018 року студенти ІІІ та ІV 
курсу з викладачами циклової комісії 
правових фундаментальних та профе-
сійно-практичних дисциплін і циклової 
комісії соціально-гуманітарних та про-
фесійно-практичних дисциплін к.ю.н. 
Полтавою К.О., к.ю.н. Дубович О.В. та 
Кочук Ю.І. вже традиційно відвідали з 
навчальним візитом єдиний законодав-
чий орган держави – Верховну Раду Ук-
раїни. 

Cтуденти відвідали Національний музей 
історії України у Другій cвітовій війні. Мільйони людських жертв, солдатські вдо-
ви, сироти, зруйновані будинки та життя з муками, слізьми та стражданнями – це 
наслідки Другої світової війни. Експозиції музеї нагадують нам про ті роки, які 
потрібно пам’ятати, щоб не повторювати. 
Потім студенти та викладачі вирушили до Верховної Ради України. Екскурсію бу-
ло здійснено на запрошення депутата Верховної Ради України Реки Андрія Олек-
сандровича. 

Андрій Олександрович провів екскурсію для студентів кулуарами Верховної 
Ради, розповів студентам про структуру, повноваження та завдання цього найви-
щого законодавчого органу нашої держави, розповів про сторінки історії україн-
ського державотворення. Після чого студенти були запрошені до сесійної зали, 
де мали змогу спостерігати за законотворчим процесом в нашій державі. 
Опісля відвідування сесійної зали студентів запросили до одного з комітетів Вер-
ховної Ради, де вони мали змогу отримати відповіді на запитання від народного 
обранця. У теплій розмові так непомітно промайнули 2 години. Студенти подяку-
вали народному депутату за теплий 
прийом та висловили сподівання, 
що це була не остання зустріч у та-
кому форматі. 
І наостанок було відведено трохи 
вільного часу для прогулянки осін-
нiм Хрещатикoм. Усі залишися під 
неймовірним враженням від навча-
льного візиту, та кожному цей день 
закарбувався у пам’ять як один із 
найкращих у житті. 
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Вкотре волонтерський сектор Полтавського юридично-
го коледжу бере участь у щорічному конкурсі 

“Волонтер року” 

Пройшовши декілька етапів відбору, розповівши про свої досягнення і здобут-
ки, більше 20-ти волонтерських загонів були запрошені на урочисте нагороджен-
ня у міський будинок культури. 

Наш волонтерський загін “Промінь світла” переміг у номінації “Найкращий во-
лонтерський загін у сфері роботи з дітьми пільгових категорій”, що вкотре підт-
верджує міць, завзяття і професіоналізм волонтерського сектору Полтавського 

Відбулися змагання з волейболу (юнаки) обласної 
Спартакіади студентської молоді ЗВО І – ІІ р. а. 

З 4 по 6 грудня 2018 року в спортивному залі Полтавського політехнічного ко-
леджу відбулися змагання з волейболу (юнаки) обласної Спартакіади студентської 
молоді ЗВО І – ІІ р. а. У цих змаганнях взяла участь і збірна команда Полтавського 
юридичного коледжу у складі Аверіна Микити, Педченка Станіслава, Полякова Ар-
тема, Чернецького Владислава, Дігтяря Артема, Мороза Вадима. У напруженій бо-
ротьбі наші спортсмени вибороли 2 місце. Щиро вітаємо їх із здобутим результа-
том. 
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Під час візиту студенти мали змогу оглянути матеріально-технічне забезпе-
чення даної інституції, задати питання одному з детективів НАБУ, побувати у єди-
ній в Україні надсучасній ІТ-лабораторії, що пристосована для швидкої обробки та 
зняття необхідної інформації з електронних носіїв, які можуть бути використані 
як докази, а також перевірити на міцність та практичність у використанні бойові 
машини НАБУ – бронетранспор-
тер БТР-3Е1У та спеціалізований 
бронеавтомобіль «Варта». 

Під час бесіди з працівника-
ми НАБУ наші студенти переко-
налися у дієвості даного органу 
досудового розслідування, його 
ролі як ланки, що допомагає ро-
зкрити корупційні правопору-
шення великих розмірів (більше 
500 прожиткових мінімумів), 
вчинені високопосадовцями. 

Також говорили про співпра-
цю НАБУ з іншими органами 
(САП, ВАС, СБУ), порівнювали її з антикорупційними органами іноземних держав. 

Милосердя здатне розтопити навіть лід 
холодних сердець… 

Без ядра горіх ніщо, так само, як і 
людина без серця 

Григорій Сковорода 

03 грудня 2018 року студенти Пол-
тавського юридичного коледжу Ря-
буха Анна, Конюшенко Анна, Круг-
ліковський Ростислав, Коряк Дмит-
ро за сприянням та підтримкою ви-
кладацького складу коледжу долу-
чилися до щорічної акції милосер-
дя, присвяченої Міжнародному дню 
людей з інвалідністю, яка проходи-

ла у м. Кремінне Луганської області. 

Приїхали до Кремінської спеціальної школи-інтернату із подарунками для ді-
точок. Привезли розмальовки, олівці, пластилін, фарби та інше канцелярське 
приладдя, а також купу яблук для заряду позитивними емоціями та підтримки 
здоров’я. 

Діти були неймовірно раді турботі та підтримці, якою їх оточили наші студен-
ти, і дали зрозуміти найголовніше: вони потребують, у першу чергу, підтримки, 
уваги, спілкування, а вже потім солодощів та подарунків. 

Зустріч зі студентами “Цифрові технології у 
боротьбі з корупцією” 

Представники Харківського терито-
ріального управління НАБУ та Ради 
громадського контролю НАБУ 9 лис-
топада 2018 року запросили студен-
тів до активного обговорення теми 
боротьби з корупцією та розповіли 
про дієві діджитал-інструменти її 
подолання. 

Зокрема, це були доповіді представ-
ника НАБУ Майї Каштан, Директора 
ХТУ НАБУ Юрія Кравчен-
ка  “Протидія топ-корупції в умовах 
сьогодення”, члена Ради громадсь-
кого контролю НАБУ Івана Лахтіоно-
ва “Prozorro та Dozorro. Публічні за-

купівлі під наглядом”, начальника відділу детективів кримінальної лабораторії 
НАБУ Андрія Гаркуші “Криміналістична лабораторія: хто і що вивчає у стінах Бю-
ро?”, одного з детективів НАБУ Максима “Цифровий слід: як працюють аналітики 
Бюро?”, члена Ради громадського 
контролю НАБУ ІІІ скликання Сер-
гія Миткалика “Діджитал-
інструменти у боротьбі з корупці-
єю” та Еляни Концевічуте, стар-
шого радника з боротьби з коруп-
цією Антикорупційної ініціативи 
ЄС. 

Наприкінці заходу усі охочі ма-
ли можливість взяти участь у за-
хопливому тестуванні. Наші сту-
денти Свистун Марія, Аманова Со-
фія, Старостіна Раїса, Жуков Ар-
сентій та Набок Віталій вибороли 
перемогу з-поміж 10 команд та 
нагороду-екскурсію до НАБУ.      

Вітаємо наших студентів-
знавців права!!! 
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Студенти юридичних вишів Полтавщини  

поспілкувалися з радником Міністра юстиції 

Навчальний візит до центрального управління  

Національного антикорупційного бюро України! 

До Міжнародного дня студентів 
13 листопада 2018 року у Полтавсь-
кому юридичному інституті Націо-
нального юридичного університету 
ім. Ярослава Мудрого  влаштува-
ли  майстер-клас «Професія юриста 
в сучасних реаліях» для студентів 
юридичних вишів. Про особливості 
роботи юристів в різних галузях 
права розповідали радник Міністра 
юстиції України Ігор Алексєєв, 
представники  Головного територі-
ального управління юстиції у Полта-
вській області, прокуратури, полі-
ції, нотаріату, державної виконавчої служби, державні реєстратори та експерти. 

Студентство – це прогресивна частина суспільства, яка прагне змін, і, власне, 
вони – майбутнє України, орієнтоване на європейські стандарти розвитку права. 
Тож, саме їм  передаємо свій досвід, розповідаємо про особливості роботи юрис-
тів в різних галузях. 

«Ми даємо максимум інформації про 
роботу в сфері юстиції, професії 
державного виконавця та реєстрато-
ра, нотаріуса, адвоката, прокурора, 
експерта. Студенти можуть послуха-
ти фахівців в цих галузях, задати їм 
питання. І це впливає на подальше 
їхнє працевлаштування», – зазначив 
начальник управління юстиції у Пол-
тавській області Олег Тимченко. 

«Наше завдання — допомогти зроби-
ти правильний вибір у професії. А 
вибір досить широкий, і вже від лю-

дини залежить, що їй ближче і цікавіше», – наголосив радник Міністра юстиції Ук-
раїни, народний депутат Ігор Алексєєв. 

 Ігор Алексєєв та Олег Тимченко також  зустрілися з членами Координаційної 
ради молодих юристів при управлінні юстиції у Полтавській області. Молодь ста-
вила чимало запитань, що стосувалися особливостей роботи органів законодав-
чої, виконавчої та судової влади, ювенальної юстиції, нових стандартів та підхо-
дів, що зараз напрацьовує Мін`юст у роботі з підготовки кадрів, впровадження ре-
форм та законодавчих ініціатив Міністерства юстиції України. 

 

В Полтавському юридичному коледжі ві-
дбулася  презентація «Студії правової грамо-
тності PLC», де вчителів та учнів загальноос-
вітніх шкіл Полтави навчатимуть основам у 
сфері прав людини та механізмам захисту 
порушених прав. Радник Міністра юстиції та 
очільник Полтавської області поспілкувалися 
з учнями та наголосили, що права людини – 
невід’ємний елемент суспільного буття, то-
му кожна людина повинна знати свої права, 
вміти їх реалізувати та захищати.  І вчитися 
цьому потрібно змалку. 

В теплій та дружній обстановці відбулося спілкування Ігоря Алексєєва та Оле-
га Тимченка  зі студентами, які надають первинну правову допомогу громадянам 
в навчально-практичній лабораторії «Юридична клініка «LexQourum» Полтавсько-
го юридичного коледжу. Студенти розповіли про себе та користь здобутих в кліні-
ці навичок. А посадовці, в свою чергу, поділилися досвідом організації роботи в 
Мін`юсті та в управлінні юстиції. 

28 листопада студенти коледжу Свистун М., Старості-
на Р., Аманова С., Жуков А., Набок В., Рябуха А. під 
керівництвом викладача циклової комісії соціально-
гуманітарних та професійно-практичних дисциплін 
Шайхаєвої О.М. відвідали 
центральне управління 
Національного антикоруп-
ційного бюро України. 

Національне антикоруп-
ційне бюро України є державним правоохоронним ор-
ганом, на який покладається попередження, виявлен-
ня, припинення, розслідування та розкриття корупцій-
них правопорушень, віднесених до його підслідності, 
а також запобігання вчиненню нових. 

Дану можливість студенти вибороли власноруч на попередній зустрічі з НАБУ у 
м. Полтава під час заходу «Цифрові технології у боротьбі з корупцією». 
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У полтавському юридичному коледжі відкри-
лася «Студія правової грамотності PLC»  

http://plc.nlu.edu.ua/%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87-%D0%B7%D1%96-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE/

