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Вітаємо наших випускників 2018 року 

Слово від редактора 

Наша Студентська рада—це надзвичайно активна 

група людей, яка завжди знаходить сили щось роби-

ти, створювати та брати участь у різноманітних 

подіях та заходах. Ця газета була створена для ви-

світлення діяльності нашої Студентської ради. Саме 

від себе хочу сказати, що тут буде висвітлено лише 

наймасовіші та найважливіші події нашого студент-

ського життя, бо, чесно кажучи, вмістити всю ту 

масу роботи в одну газету дуже і дуже важко.  

З повагою,  

Інна Роман 

Головний редактор 

6 липня 2018 року у Пол-

тавському юридичному ко-

леджі Національного юри-

дичного університету імені 

Ярослава Мудрого відбуло-

ся особливе свято – випуск-

ний вечір. 

Гучними оплесками при-

сутні зустріли винуватців 

свята. Теплі та зворушливі 

слова привітання пролунали від начальника Головного територіального 

управління юстиції у Полтавській області Тимченка О. В., директора 

коледжу Старостіної Л.Л, кураторів, заступника голови Студради та 

батьків. 

На знак вдячності студенти подарували батькам та викладачам піс-

ні, сповнені повагою і любов’ю. 

Залишився позаду казково незвіданий світ пізнання. Попереду са-

мостійне життя. Радісно розправляти крила і боляче залишати такі рід-

ні місця, де було пережито стільки яскравих, неповторних моментів. 

Проте кожен з випускників ще не раз з вдячністю та теплом згадає 

свій коледж, одногрупників та викладачів, які за ці роки стали як рід-
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Стежками рідного слова... 

Рідна мова 

Мелодійна, волошкова українська мова,  

У листячку калиновім Шевченкове слово.  

Барвіночком розстеляєш золоті скарбниці,  

Рідні слова виростають, як зерна пшениці. 

Встала з колін, піднялася материнська мова  

Із слов'янських берегів світишся дніпрово.  

Одяглась у вишиванку, народ об'єднала, 

Свята моя, люблю тебе, з колиски плекала!  

Пронесу крізь роки безцінний наш спадок,  

Збережу, передам я як вірний нащадок!  

Уклоніться, прийміть і не зрадьте  

Мову солов'їну, милі мої браття! 

Александрова Є., ПК-42-А 



Проведено тренінг «Ефективна комунікація» спікером та почесним 
гостем була Олена Володимирівна Дем’яник, начальник відділу  

психологічного забезпечення НУНП в Полтавській області,  
капітан поліції 

Професія юриста є однією з найскладніших, тому що вона передбачає роботу безпо-
середньо з людьми. Спілкування є важливою частиною нашого життя, а життя юриста 
майже повністю складається з комунікаційних процесів. Окрім знання законодавства, 
юристу також необхідно мати навички спілкування з різними людьми. 

Усі люди мають свій характер та відповідно тип темпераменту. До кожної людини в 
нашому житті необхідно знаходити підхід, а ми, як юристи, у своїй роботі будемо роби-
ти це кожного дня. 

Так як вміння спілкуватися є невід’ємною частиною нашої професії, 6 лютого в Пол-
тавському юридичному коледжі було проведено тренінг, на якому були присутні студен-
ти групи ПК-43-А. На тренінгу під назвою «Ефективна комунікація» спікером та почес-
ним гостем була Олена Володимирівна Дем’яник, начальник відділу психологічного за-
безпечення НУНП в Полтавській області, капітан поліції. 
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На тренінгу гостя розповіла студентам про специфіку ефективної комунікації для 
майбутніх юристів, вміння знаходити спільну мову з будь-якою особою, незалежно від ві-
ку, статі, рівня матеріального забезпечення та психотипу особи. Тренінг був насичений 
практичними порадами та цікавими методами, які необхідні та можна застосовувати і ви-
користовувати в життєвих ситуаціях з урахуванням психологічних особливостей та типу 
темпераменту особистості, а також у майбутній професійній діяльності. Студенти також 
мали змогу ознайомитися з навичками швидкої релаксації, пізнали особливості встанов-
лення довірливих відносин з майбутніми потенційними клієнтами. 

Студенти дуже вдячні Олені Володимирівні за цікавий тренінг, за отриману корисну 
інформацію, яка так необхідна їм не тільки для подальшої професійної діяльності, а і у 
повсякденному житті. 

Студенти Полтавського юридичного коледжу 14 лютого зібралися на тематич-
ний вечір «Любов – душі найвищий злет», присвячений Дню закоханих. Зала була 
оповита чарівним почуттям, що надходило від чудових віршів, романтичних, пе-
реповнених любов’ю пісень під акомпанемент гітари та скрипки. Справжнім дару-
нком для наших студентів і колег від викладачів циклової комісії загальноосвітніх 
дисциплін стала прекрасна фотозона до Дня святого Валентина. У коледжі протя-
гом тижня проводився конкурс студентських творчих робіт «Проби пера», який 
організували викладачі Корнет С.О., Корнет А.В. Учасники змагалися у двох номі-
націях: «Любов – душі найвищий злет» та «Загальноосвітній предмет у дзеркалі 
слова». У конкурсі брали участь студенти всіх курсів. Переможцем у номінації 
«Загальноосвітній предмет у дзеркалі слова» стала студентка групи ПК-12-А Бар-
дакова Поліна. А у номінації «Любов – душі найвищий злет» перемогу здобули По-
номаренко Надія (ПК-32-А), Моцаренко Анастасія (ПК-12-А), Швидка Анна (ПК-
14).  

Проведено цікаве опитування на спортивні теми для учасників, які отримали 
за це додаткові бали. Переможцем у змаганні стала команда III курсу.  

Дякуємо викладачам циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, студентам – 
учасникам проектів, адміністрації коледжу за підтримку в організації тижня, усім 
глядачам та вболівальникам. 

Bикладачі Корнет С.О. та Кон-
стантінова Н.О. підготували 
бінарне заняття з англійської 
мови та зарубіжної літератури 
«Життя і творчість М. Булгако-
ва. Проблематика та система 
образів роману «Майстер і 
Маргарита». Під час занять пе-
дагоги продемонструвала 
вміння застосовувати інтерак-
тивні та інноваційні технології 
навчання, особливо метод 
презентацій, ігрові моменти, 
можливості аудіо- та відеотех-
ніки, що вмотивовувало студе-
нтів до навчання, до активної 

розумової діяльності. 
Протягом тижня працював науковий магазин, де кожен охочий міг виконати 

завдання з будь-якого предмета і отримати за правильну відповідь можливість 
«купити» оцінку чи відпрацювання з будь-якої дисципліни у коледжі. Роботу цього 
магазину організували Крайсвітня Ю.В. та Рудь О.В. 

14 лютого – День святого Валентина. Тому окремі заходи були присвячені темі 
кохання. Олійник Т.М. організувала зустріч з психологом Полтавського міського 
центру соціальних служб на тему: «Кохання чи закоханість?». Крайсвітня Ю.В. та 
Рудь О.В. провели скрапбукінг з виготовлення листівок «Зроблено з любов’ю». Ці 
листівки, а також власноруч виготовлені солодощі були реалізовані на благодій-
ному ярмарку, проведеному спільно зі студентською радою коледжу.  
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Студенти Полтавського юридичного коледжу передали пла-
стикові кришки для переробки їх на протези для воїнів АТО 

Вже традиційно, у річницю Революції Гідності представни-
ки волонтерського загону «Промінь світла» передають плас-
тикові кришки ГО «Команда небайдужих». Протягом року сту-
денти Полтавського юридичного коледжу активно долучалися 
до цієї акції та збирали кришки у спеціальні контейнери. 

Використані пластикові кришечки-закрутки можуть       бу-
ти використані для переробки. На спеціальних заводах вони 
дробляться в гранули, після чого використовуються в якості 
вторинної сировини або продаються іншим заводам для виго-
товлення певної продукції. Дана акція вирішує відразу дві проблеми — екологіч-
ну (як збір пластику для його переробки замість відправки на загальні звалища 
сміття) і соціальну (допомога воїнам АТО в протезуванні). 

Збір кришечок триває, тому запрошуємо усіх бажаючих долучатися до цієї ак-
ції! 

Наші молоді юристи на фестивалі «Веселка 
професій» 

Студенти Полтавського юридичного коледжу 
Національного юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого взяли участь у профорієнтаційному 
фестивалі «Веселка професій» серед команд ви-
щих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, 
який проводиться Полтавською міськрайонною фі-
лією Полтавського обласного центру зайнятості 
спільно з управлінням у справах сім’ї, молоді та 
спорту виконавчого комітету Полтавської міської 
ради. 

Інтернаціональний тиждень у Вільнюській  
колегії триває 

Наші викладачі познайомилися з ці-
кавим підходом до навчального про-
цесу італійських колег Лоредани Пе-
ріссінотто та Марії Д’Амброзіо з Uni-
versity of Suor Orsola Benincasa of Na-
ple, які демонстрували свою авторсь-
ку методику «Театр і знання у сучас-
ному світі».  
 
 
 

 
 
 
 
Суть якої полягає в тому, що процес 

пізнання себе, інших та деяких явищ 
дійсності відбувається через взаємодію, 
схожу на гру акторів у театрі. Сьогодні 
на педагогічному факультеті всі бажаючі 
могли долучитися до цього дійства. 
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У коледжі стартував тиждень циклової комісії  
загальноосвітніх дисциплін 

У коледжі стартував тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. Не-
можливо стати гармонійно розвиненою особистістю без знання мови, літератури, 
історії, математики, хімії, біології, фізики, астрономії, БЖД, географії, фізичної 
культури. Саме над завданням формування висококваліфікованого спеціаліста з 
належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та 
всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України працює 
дружня команда викладачів. 

З 12 по 16 лютого 2018 року у Полтавському юридичному коледжі проходив 
тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін, що був насичений цікавими 

заходами, до яких було залучено широке 
коло студентів.  
У рамках тижня було проведено відкриті 
заняття, на яких викладачі демонструва-
ли свою педагогічну майстерність, вміння 
вести заняття відповідно до сучасних ви-
мог. Практичні заняття з української мови 
«Лексичне багатство української мо-
ви» (викладач Корнет А.В), з астрономії 
«Вивчення рухомої карти зоряного не-
ба» (викладач Олійник Т.М.) проведені на 

високому рівні. 



Весна відкриває двері у ІІ Полтавську  
правничу школу молодого юриста! 

16 березня наш навчальний заклад радо вітав особли-
вих гостей – з усіх куточків Полтавщини з’їхалися допит-
ливі та юні поціновувачі права, щоб збагатитися важливи-
ми знаннями, отримати важливі орієнтири на майбутнє, 
долучитися до цікавих дискусій та проявити себе. 

Вибір тем лекції та дискусій був надзвичайно широ-
ким, тому майбутні правовики намагалися якнайбільше 
заглибитися у суть промови лектора, ставили влучні запи-
тання. Зокрема, було представлено наступні тренінги та 
майстер-класи: 

Тренінг «Правила дорожнього руху знай – здоров’я своє зберігай» (доповідачі – Зяб-
ленко Б.О., інспектор зі зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Полтав-
ській області; Кондратенко А.А., капрал поліції, поліцейський роти №3 батальйону Уп-

равління патрульної поліції у Полтавській області); 
Майстер-клас «Моделювання судового засідання по 
кримінальній справі» (тренер – к.ю.н. Дубович О.В., 
викладач Полтавського юридичного коледжу); 
Тренінг «Особливості пра-
цевлаштування неповноліт-
ніх», (доповідач – к.ю.н. Ку-
пченя Л.І., викладач Полта-
вського юридичного коле-
джу); 

Майстер-клас «Підготовка і участь у грантах» (тренер – Зла-
топольська Н.В., аспірант, старший викладач кафедри спеціаль-
ної освіти та соціальної роботи Полтавського державного педа-
гогічного університету імені В.Г. Короленка); 

Майстер-клас «Розвиток лідерських якостей» (тренер – Ата-
хаджаєва О.П., психолог відділу психологічного забезпечення 
Головного управління Національної поліції у Полтавській області); 

Тренінг «Великі права маленької людини» (доповідач – Мельничук Н.І., старший ін-
спектор з особливих доручень в Управлінні забезпечення прав людини Національної полі-
ції України); 

Майстер-клас «Захист прав учасників судового процесу» (тренер – Савченко А.Г., суд-
дя Октябрського районного суду м. Полтави). 

Таким чином, по завершенню надзвичайно насиченого позитивними емоціями дня 
всім учасникам заходу було видано персональні сертифікати, які гарантують 1 вільне від-
відання лекції у Полтавському юридичному коледжі. Радість школярів від проведеної ІІ 
Полтавської школи молодого юриста неможливо висловити словами. Велика вдячність 
доповідачам, тренерам та учасникам. До нових зустрічей! 

Презентація ELSA Poltava 

20 березня у стінах Полтавського юри-
дичного коледжу відбулася презента-
ція ELSA Poltava (Європейської органі-
зації студентів права), на яку була за-
прошена директор коледжу Старостіна 
Любов Леонідівна. 
Члени організації Суржа Анна, Роман 
Інна та Галєєв Ярослав розповіли сту-
дентам про можливості, які дає орга-
нізація, про міжнародне співробітницт-
во та майбутні перспективи вступу до 
неї. Спікери розповіли про кючові на-
прямки своєї діяльності, про цікаві мо-
менти роботи в сім’ї ELSA. 
Директор розповіла нам про Вільнюсь-
ку колегію, яку вона мала можливість 
відвідати. Присутнi пeреглянули фото 
аудиторій, в яких навчаються студен-
ти, подивитися на кабінети інформати-
ки та зони відпочинку. Студенти актив-
но вступали в обговорення, цікавились 
досвідом, який отримала директор, та 
вирішили перейняти і собі деякі ідеї. 
Останні роки кількість українських студентів, які віддали пе-
ревагу європейській освіті, стрімко зростає. Але таку ж якіс-
ну освіту можна отримати i в нас, створивши кoмфортнi умо-
ви навчання та налагодивши спiвпрацю з європейськими нав-
чальними закладами. Усе в наших руках! 

Творча студентська молодь коледжу яскраво проде-
монструвала свої таланти в Палаці студентів НЮУ  

імені Ярослава Мудрого 

 З метою культурного й духовного виховання, розвитку творчості талановитої 
молоді за ініціативи Студентського самоврядування та за підтримки ректорату 
Університету і Департаменту освіти Харківської міської ради 21 березня 2018 року 
в концертній залі Палацу студентів НЮУ імені Ярослава Мудрого відбувся  кон-
курс «НЮУ має таланти». 
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 У ньому взяла участь студент-
ка ІV курсу  нашого коле-
джу  Кравченко Аліна та хоре-
ографічний колектив 
«Містерія» (Аманова  С., Мар-
ченко А., Старостіна  Р., Ште-
пура В., Книш К., Качарові А., 
Кривень А., Лупуляк Д., Соро-
ка  Є., Пурей В.) з піснею 
«Дивна квітка» в номінації во-
кал. 
 Конкурс проводився у форма-
ті концерту, номери конкурса-

нтів чергувалися із виступами професіоналів (джаз-бенд НЮУ імені Ярослава 
Мудрого, заслужені артисти Вікторія Веннікова, Ян Костирко та ін.). Наші студе-
нти отримали змогу на один вечір зануритись в студентське життя Університету. 
22 учасники у чотирьох номінаціях змагалися за перші місця. 

Суддям на чолі з головою журі – народною артисткою України Тетяною Слю-
саренко – було важко визначити кращого, бо рівень виступів кожного конкурсан-
та заслуговував на І місце. Приємно відзначити майстерність наших конкурсан-
тів, зокрема вокалістки,  яка отримала диплом за участь у конкурс, та пам’ятний 
подарунок. 

Вітаємо переможців і бажаємо всім нових успіхів та звершень! 

Студенти стали учасниками тренінгу «Судова реформа: як 
громадськості контролювати на місцях» 

Студентки групи ПК-31-А Роман Інна та Суржа Анна взяли 
участь у тренінгу від ГО ЧЕСНО. Фільтруй суд, який від-
бувся 29 березня 2018 року у м. Полтава.  На тренінгу об-
говорювалися основні нюанси судової реформи та як во-
на реалізується на практиці. Учасників ознайомили з дія-
льністю ГО та результатами їх роботи – різноманітними 
суддівськими досьє та оцінками доброчесності суддів на 
думку громадян. На заході були представлені результати 
досліджень доброчесності суддів Апеляційного суду Пол-
тавської області.  
Спікер заходу Іван П’ятак розповів про те, як за допомо-

гою такого інструменту як інформація, громадськість може мати вплив на місцях. Було 
продемонстровано як шукати інформацію про суддю, які ресурси використовувати та 
який загальний алгоритм дій. На практикумі учасники були поділені на команди і за-
вданням було з короткого опису справи знайти відповідне рішення суду, знайти суддю 
та скласти на нього досьє. 

Загалом студенти отримали надзвичайні враження від заходу, адже вони мали змо-
гу поспілкуватися з представниками громадських організацій, практикуючими юриста-
ми, пересічними громадянами, які мають великий досвід участі у судовому процесі. Ви-
словлюємо подяку організаторам за надану можливість взяти участь у такому цікавому 
заході та адміністрації коледжу за акти- вну підтримку студентської ініціативи 
щодо участі у подібних заходах. 

День відкритих дверей у коледжi 

Два дні поспіль коледж радо зустрiчав гос-
тей, викладачі та студенти знайомили усіх 
охочих з життям навчального закладу. 
Абітурієнти мали можливість поспілкуватися 
з керівництвом коледжу і зі студентською 
радою та отримати відповіді на питания, якi 
їх цiкавили. 
 
 
Також було проведено воркшоп, на якому 
обговорювалися вимоги до юриста XXI сто-
ліття. Усі охочі в рамках воркшопу мали 
змогу пройти тестування. Для гостей було 
проведено екскурсію лабіринтами навчаль-
них корпусів, представлено сучасну мате-
рiально-технiчну базу закладу. 
 

 
Окрім цього, абітурієнти мали можливість озна-

йомитися з базами навчальної та виробничої практи-
ки, роботою циклових комісій та отримати консуль-
тації з підготовки до iспитiв з української мови та іс-
торії України, записатися на курси підготовки до 
вступу у навчальний заклад, зареєструватися на про-
бний диктант з української мови. Усі охочi також ма-
ли змогу отримати юридичну консультацію з різних 
галузей права у нашій юридичній клініці «Lex Qou-
rum». 

 
 
 
 
Адміністрація та Студентська рада висловлюють вдяч-
ність усім гостям та запрошують на навчання до найкра-
щого навчального закладу — Полтавського юридичного 
коледжу Нацiонального юридичного унiверситету iменi 
Ярослава Мудрого! 
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https://www.facebook.com/chesnosud/?fref=mentions


«ДЕБАТИ – 2018» 

На сьогоднішній день існує величезне різно-
маніття  змагань, інтелектуальних ігор, дебат-
них клубів, організацій, громад, ліг, федерацій 
тощо. Кожна з них має свої специфічні правила, 
канони, теми для обговорення, форму прове-
дення. Вступ до такого клубу може надати особі 
можливість спілкування з однолітками, обміну 
думками та точками зору. Особливої уваги заслуговують шкільні деба-
ти, обласний етап яких відбувся 13-14 квітня 2018 року на базі Полтав-

ського юридичного коледжу Національ-
ного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого за сприяння Полтав-
ського обласного інституту післядипло-
мної педагогічної освіти імені М. В. Ост-
роградського. 
До закладу прибули учасники з усіх ку-
точків області  – 21 команда україномов-
ного та 4 команди англомовного треків. 
До фіналу вийшли команди «38 універ-
сал» Полтавської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів №38 та «Енергія» Мирго-

родської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Миргородської міської 
ради Полтавської області, перемогу отримали школярі   команди «38 
Універсал». 

У фінальному англомовному треку 
зійшлися команди «Modus Vivendi» Дика-
нська ЗОШ І-ІІІ ст. та «The First» Полтав-
ський міський багатопрофільний ліцей 
№ 1, де перемогу здобули останні.  

Ми всі живемо в XXI столітті – епосі 
швидкого те-
хнологічного 
та  економіч-
ного росту, постійно змінних умов функціо-
нування, і тому вміння швидко лаконічно 
презентувати свої думки, адаптуватись до 
нестійких умов є надзвичайно важливим. То-
му, незалежно від твоїх інтересів, навики 
дискутування й переконання у власній право-
ті стануть в нагоді кожному та допоможуть 

тобі досягнути значних успіхів.  
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-Василь Карманенко, перший студентський омбудсмен України; 

-Кравченко Юрій Олексійович, директор Харківського територіального управління Національного анти-

корупційного бюро України. 

Наприкінці першого дня, після виступів спікерів, перерв на кава-брейки та обіди на учасників чекав етап 

формування на команди. У результаті було сформовано 7 груп по 7 гравців у кожній, які мали об’єднати свої 

зусилля у другий день хакатону. 

Другий день розпочався із слухання та дискутування учасниками з ішим спікером, Гуторовою Наталією 

Олександрівною, доктором юридичних наук, професором, директором Полтавського юридичного інституту 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 

Опісля ведуча оголосила етап виконання учасниками командних завдань, що означало початок роботи у 

групах. Для кожної команди був підготовлений індивідуа-

льний варіант-ситуація з наступними проблемними запи-

таннями щодо неї, а також місце для пропозицій-пунктів 

до майбутнього Меморандуму про академічну доброчес-

ність. Окрім цього, учасники мали розіграти дану ситуацію 

у формі інсценізації, а також доповнити її власним плака-

том та презентацію. На все про все учасникам було відве-

дено 1.5 години, тож командна робота та дух не стихали ні 

на мить. Підтримку в аудиторіях, а також настановлення 

давали представники організаційного комітету хакатону. 

І от, опісля перепочинку у формі кава-брейку на групи че-

кав момент презентації власної роботи у актовій залі Пол-

тавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кожна з 

команд намагалася привернути увагу прискіпливого журі до своєї проблемної ситуації, а також можливих 

шляхів її вирішення, намагаючись так чи інакше актуалізувати питання академічної доброчесності у освітньо-

му процесі. 

Опісля короткої наради журі із заключною доповіддю та детальним аналізом проведеної роботи виступив 

Шеховцов Ігор Єгорович, який не лише звернув увагу на слабкі сторони у процесі підготовки учасників, а і 

указав на наступний етап їх подолання та усунення. 

І на завершення дводенного заходу представники високоповажного журі вручили найкращим командам 

багаточисленні та коштовні призи від наших головних спонсорів даного заходу – кінотеатру «Wizoria Кон-

корд», полтавського навчального центру з IT-

технологій «A-Level Ukraine», а також фітнес-

клубу «USLEGEND GYM». 

Також ми висловлюємо окрему подяку за на-

дання підтримки Управлінню у справах сім’ї, мо-

лоді та спорту Полтавського міськвиконкому 

Учасники хакатону були надзвичайно задово-

лені проведеним хакатоном, адже вони здобули 

те, заради чого прийшли на нього – дізналися про 

методи і шляхи вирішення проблеми академічної 

доброчесності в освіті, важливості та необхідності 

напрацювання Меморандуму про академічну доб-

рочесність, який рівно через тиждень буде доопра-

цьований та офіційно підписаний. 

Ми щиро вдячні за вашу роботу і присутність на нашому заході та сподіваємося на подальшу плідну спів-

працю! До нових зустрічей! 



 

Хакатон «Чистий диплом: як сприяти академічній  
доброчесності та запобігти корупції в освіті» 

Протягом 27-28 квітня Полтавський юридичний коледж радо 
приймав гостей-студентів з усіх куточків Полтавщини та сусідніх 
областей, адже саме наш навчальний заклад виборов грант від 
Полтавської міськради на проведення надзвичайно цікавого та ва-
жливого заходу – хакатону, першочерговим питанням якого стала 
проблема академічної доброчесності в освітньо-навчальному про-
цесі. Незважаючи на те, що такий формат дозвілля для багатьох є 
новим і незвичним, уже сьогодні в Україні проведено десятки ха-
катонів. Окрім з’ясування суто технічних питань, вітчизняні хака-
тони частіше орієнтовані на вирішення певних соціальних про-
блем, як, власне, і наш. 

         Спеціально для наших учасників організатори попередньо створили та розіслали на електронні адре-
си так зване домашнє завдання, суть якого зводилася до морального та теоретичного налаштування на роботу 
у рамках цього заходу, що і повпливало у майбутньому на долю 
сформованих груп. 

         Завдання містило 7 типових задач, де описово подавалися 
ситуації, які показували корупційні діяння в освітній сфері. Опісля 
них було відтворено запитання, які мали розставити у гравця «усі 
крапки над і» у питаннях, хто ж винен у скоєному, чиї права були 
порушені тощо. 

Підготовка даних запитань мала б сформувати у студента внут-
рішнє переконання відносно його ставлення до виявів хабарництва 
та важливості у запобіганні цього завдяки положенню про академіч-
ну доброчесність. 

 Перший день ( 27 квітня ) розпочався із спільної реєстрації учасників дбайливим організаційним коміте-
том.   Опісля реєстрації учасники мали змогу почути слушні вітання від головних організаторів цього заходу, 
почути їх настанови та побажання. Це були, зокрема: 

-Старостіна Любов Леонідівна, директор Полтавського юридичного коледжу Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого; 

-Рябуха Анна, Голова Студентської ради Полтавського юридичного коледжу Національного юридично-
го університету імені Ярослава Мудрого; 

-Ромас Олена Миколаївна, Начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської міської 
ради; 

-Бриндак Дар’я Вікторівна, перший заступник начальника Головного територіального управління юсти-
ції у Полтавській області; 

-Черчатий Олександр Іванович, директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Полтавській області. 

Усі вони вселили снагу та надію в учасників на подальшу успішну роботу. Та все ж той день був би непо-

вним без блискучої роботи наших спікерів, які намагалися у своїх виступах детальніше розкрити проблему 

корупційних проявів у сучасному освітньому процесі, указати на її можливі корені, відкрити шляхи для її по-

долання. Спікерами першого дня стали: 

-Шеховцов Ігор Єгорович, адвокат, керівник адвокатського агентства «Вердикт», заступник голови Гро-

мадської ради при ГТУЮ у Полтавській області; 

-Давиденко Едуард Володимирович, член Ради адвокатів Полтавської області; 
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Happy International English Language Day! 

Чи знаєте ви, що серед безлічі свят є Всесвітній день англійської мови? Не 
дивно, якщо ні, тому що це “молоде” свято. Уперше День англійської мови з іні-
ціативи ООН відзначили у 2010 році. Датою святкування став день народження 
Вільяма Шекспіра – всесвітньо відомого англійського поета, письменника і дра-
матурга. 

Мета цього свята – зміцнити традиції багатомовності в світі. У групі ПК-14 ви-
кладачами коледжу Мазур М.З. та Помаранською А.І. було проведено заняття-
вікторину, присвячене цьому дню. Воно було урізноманітнене фронтальними бе-
сідами, вивченням англійських ідіом та інтелектуальною грою. 

Студенти дізнались багато цікавого з життя і творчості Вільяма Шекспіра та 
фактів про Великобританію. І на закінчення заняття усі долучилися до списку мо-
тивацій щодо вивчення англійської мови. Join to English-speaking world!!! 

Участь у Всеукраїнському  
правовому диктанті 



Наші студенти на Національному Конгресі  
наймасовішої організації студентів-правників 

ELSA Ukraine! 

Національний Конгрес ELSA 
Ukraine (National Council Meet-
ing) – це національний статут-
ний захід під час якого вирішу-
ються найважливіші питання ді-
яльності всієї мережі ELSA 
Ukraine. 

Протягом 28-30 квітня у м. 
Києві відбувся 28-ий Національ-
ний Конгрес ELSA Ukraine, де 
були проведені пленарні засі-
дання та воркшопи за різними 
ключовими напрямками діляь-
ності. На пленарних засіданнях 
члени ELSA змогли взяти участь 
у прийнятті змін до головного 
документу ELSA Ukraine – Кни-
ги Рішень, а також обрати членів Національного правління на майбутній 2018 -
2019 рік.  

Від полтавського осередку ELSA Ukraine на Національний Кон-
грес делегатами були наші студентки – Роман Інна та Суржа Анна, які також до-
лучилися до активної роботи, зокрема, запропонувавши низку змін до Книги Рі-
шень, а також відвідали воркшопи та пленарні засідання. 

За результатами 2017 року відбу-
лося голосування щодо обрання 
на 2018-2019 рр. членів Націона-
льного правління. Більшістю го-
лосів Інну Роман було обрано Ві-
це-президентом з Маркетингу, а 
Анну Суржу – Віце-президентом 
з Семінарів та конференцій 
ELSA Ukraine. 

Ми бажаємо нашим студенткам 
лише перемог та нових здобутків 
у такій нелегкій праці! 

Участь у правовому квесті 

4 травня студенти взяли 

участь у правовому квесті, 

який відбувся в коледжі в ра-

мках проведення тижня Цик-

лової комісії соціально-

гуманітарних та професійно-

практичних дисциплін. Ініціа-

тором та головним організато-

ром квесту стала Шайхаєва 

Олена Мустафаївна. Допома-

гали їй у цьому представники студентського самоврядування коледжу. 

Головне завдання квесту – знайти зниклу дівчину. Разом зі студентами викла-

дачі вигадали заплутаний сюжет з різноманітними етапами та локаціями, на кож-

ному з яких необхідно було виконати певне завдання.  

Участь у правовому квесті взяли дві збірних команди 1-3 курсу коледжу. Під 

час проходження завдань команди розв’язували логічні задачки, вчилися знахо-

дити докази, орієнтуватися у показах свідків та багато іншого. На завершальному 

етапі випробування учасники повинні були проявити свої знання у кваліфікації 

злочину та оформленні процесуальних документів, з чим вони блискуче впорали-

ся.  

Студенти отримали надзвичайне 

задоволення від квесту, адже це 

допомогло трохи відпочити від 

навчання, а також застосувати 

на практиці отримані на заняттях 

знання та навички, навчитися 

працювати в команді та швидко 

приймати рішення. 
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З 27 квітня по 4 травня в Полтавському 

юридичному коледжі пройшов тиждень цик-
лової комісії соціально-гуманітарних та про-
фесійно-практичних дисциплін. Першим най-
масштабнішим заходом, проведеним за спри-
янням Студентської ради нашого коледжу, 
став регіональний хакатон «Чистий диплом: 
як сприяти академічній доброчесності та за-
побігти корупції в освіті». У хакатоні взяли 
участь студенти вищих навчальних закладів 
Полтави та Полтавської області, які активно 
виконували завдання, слухали виступи спіке-
рів, навчалися командній роботі та просто ці-
каво і змістовно провели час. У результаті між 
учасниками хакатону та Студентською радою 
м. Полтави було підписано меморандум про академічну доброчесність.  

3-4 травня відбулася презентація проектів з господарського права на тему «Державна реєстрація 
суб’єктів господарювання» під керівництвом викладача циклової комісії Слатвицької А.В. Студенти 
групи ПК-33А Коряк Дмитро та Кругліковський Ростислав зняли відео про реєстрацію фізичної осо-
би-підприємця, інші – підготували цікаві доповіді з презентаціями та відео, а також запропонували 
студентам спробувати самостійно зареєструвати суб’єкт господарювання, заповнивши реєстраційну 
картку та підібравши назву підприємства відповідно до вимог чинного законодавства. 

Викладач Пащенко О. В. підготував для студентів коворкінг «Анімаційні ефекти при створенні 
мультимедійних презентацій», на якому продемонстрував можливості використання програмного за-
собу PowerPoint, а саме застосування анімаційних ефектів. Студенти навчилися використовувати 
прийоми анімаційних засобів при створенні мультимедійних презентацій, після чого представили 
свої роботи та обговорили результати. 

Також в рамках тижня циклової комісії було проведено воркшоп на тему «Брендинг юриста», ор-
ганізований Кришталь Ю. В. У рамках воркшопу студенти мали можливість ознайомитися з понят-
тям “selfбрендинг” і проаналізувати позитивні та негативні сторони брендингу юриста. Студенти 
спробували власноруч розробити покрокову інструкцію юридичного маркетингу та розробили дизай-
ни власних візитівок. 

Викладачі циклової комісії залучили до проведення тижня представників Головного територіаль-
ного управління юстиції у Полтавській області, які провели відеолекцію «Міністерство юстиції – мій 
партнер у захисті прав». Завершальним заходом тижня циклової комісії став правовий квест, організо-
ваний викладачем Шайхаєвою О. М. У квесті взяли участь збірні команди студентів коледжу. Завдан-
ням команд було розгадати загадки та головоломки, а в кінці знайти зниклу дівчину і дізнатися всі ню-
анси справи, а також правильно оформити процесуальні документи. Загалом тиждень циклової комі-
сії був насичений різноплановими заходами, які дуже сподобались студентам та задали позитивного 
настрою для подальшого навчання. 

У коледжі сьогодні можна було відвідати  
одразу дев’ять європейських країн! 

У Полтавському юридичному коледжі сьогодні можна було відві-
дати одразу дев’ять європейських країн! Студенти першого курсу 
підготували вражаючі, надзвичайно креативні презентації Іспанії, 
Франції, Ірландії, Литви, Нідерландів, Польщі, Великої Британії, 

Італії та Німеччини. 

Познайомили присутніх з культу-
рою, звичаями, костюмами, пісня-
ми, танцями і, навіть, національ-
ною кухнею! Гумор, музика, пози-
тивний настрій супроводжували 
цей чудовий день, а наші студенти 
продемонстрували, що вони справ-
жні європейці: творчі, розумні, ак-
тивні і винахідливі. 
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Тиждень циклової комісії соціально-гуманітарних та 
професійно-практичних дисциплін 



 

Квітуй у пісні й добрих справах, чарівна 
молодість моя 

Міжнародний 
день солідарнос-
ті молоді в Пол-
тавському юри-
дичному коледжі 
студенти відзна-
чили концерт-
ною програмою, 
у якій показали 
всі свої таланти, 
здібності та згур-
тованість. 

Присутні із 
задоволенням 
дивилися танець 
«Дивна квітка» 
хореографічного колективу «Містерія», зачаровані граціозною поставою і 

плавними рухами рук, 
темпераментом учасни-
ків школи кавказьких 
танців «Каві Каус», жа-
гучим танцем 
«Фламенко», східним 
танцем талановитих 
спокусниць. 
Пісні, гуморески, жар-
тівливі сценки та чарів-
ні звуки скрипки допов-
нили свято. Виступ го-
лови Студради – Рябухи 
Анни про добрі справи 

студентів коледжу та вручення грамот за результати роботи 2017-2018 навча-
льного року директором коледжу Старостіною Любов Леонідівною заверши-
ли концертну програму.  

Тож від щирого серця вітаємо усіх студентів з Міжнародним днем солідар-
ності молоді, зі святом молодості та надії. Нехай у ваших молодих серцях зав-
жди горить вогонь творчості, на- снаги, Віри, Надії та Любові!  

Happy Europe Day! 

У Полтавському юридичному коледжі роз-
почалося святкування Дня Європи, свята, 
яке започатковано ще у 1993 році в Україні 
і традиційно вiдзначаєтся 19 травня. 

Це свято є символом єдності з Європейсь-
ким Союзом та підтримкою інтеграції Ук-
раїни у Європейський простір, а також чу-
довою нагодою дізнатися більше нового 
про Європейськи країни. 

Студенти 1-го та 2-го курсу творчо і креа-
тивно підійшли до цьогорічного святкування. До уваги глядачів були представлені інсце-
нування творiв видатних европейских авторів, таких як Артур Конан Дойль та його без-
смертний твір “Шерлок Холмс”. А чи знаєте ви, що пригоди Холмса є найбільш екранізо-
ваним твором людства (210 офіційних екранізацій). Отже, і група ПК-22-А представила 
своє сучасне бачення цього твору. Ви – молодці! Здивували! 

Група ПК-11-А запропонувала свою інтерпретацію казки братів Грімм “Білосніжка”. 
До речі, мультфільм, знятий Волт Діснеєм, бив усі рекорди успішності у час виходу на 
екран. А сьогодні студенти цієї групи захопили увагу глядачів відмінною постановкою 
цієї казки на сцені.  

Дуже несподівано і цікаво було 
дивитися чудову постановку 
“Друзів”, відомого серіалу, групою 
ПК-21-А. Несподівано, але це 
факт: у серіалі часто згадуються 
країни Європи і Україна також.  

Наші студенти цікавляться ек-
ранізаціями відомих творів інших 
країн і запропонували яскраву пос-
тановку мультфільму “Фіксіки”. 
Це було феєрічно та талановито!  

Але це ще не все! Студенти 
групи ПК-14 декламували вірші 
українською та англійською мова-
ми, а на закінчення свята усi при-
сутнi співали “Believer,” Imagine 
Dragons! Англомовне святкування 
Дня Європи завершено, але ще багато цікавого попереду!  
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