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Проби пера 
Александрова Єлизавета Юріївна. 

 

 

З дитинства мріяла юристом стати,  

Служити людям і Феміду прослав-

ляти.  

Спасибі долі:  мрія ця здійснилась, 

Я в коледжі в Полтаві опинилась.  

 

Викладачі найкращі тут у світі -  

Відповідальні, чесні, працьовиті,  

Студентів справедливості навчають,  

Життєве кредо втілювать допомага-

ють:  

 

Служить його величності Закону,  

Негідним вчинкам дати заборону,  

За честь і гідність віддавать життя  

І будувати краще майбуття.  

 

Отож клянусь я вірною дочкою бути,  

Державі, Україні, присягнути!  

Зроблю я все для рідного народу,  

Боротимусь за правду і свободу! 

Пономаренко Надія Сергіївна 

 

Стоїть Феміда на сторожі  

І правосуддя, і добра,  

Допомогти людині може, 

Коли прийде скрутна пора. 

В біду потрапила людина, 

Сумлінний, чесний трудівник, 

Надія в нього лиш єдина: 

На правосуддя. Віра в тих, 

Чия професія юрист. 

Праця з людьми важка,  

Водночас благородна, 

Часом без сну і вихідних. 

Натомість – вдячність всена-

родна: 

Немислиме життя без них. 

Поки є злочини на світі,  

Скривджених сльози, ллється 

кров, 

Феміду знають у народі. 

Їй шана і людська любов. 

Ніколаєнко Маргарита 

Юристи – воїни правди 

 
Птахою білою, швидко розправивши крила, 

Увись полетіти, доставши до неба крилом, 

Щоб наче нездолана непереборная сила, 

Летіти на захист знедолених з гордим чолом. 

 

Летіти, шукаючи правду опалену  у кайданах, 

Звільнити від путів її синьооку красу, 

Рятуючи світ, що погруз на віки в канонадах, 

Назавжди увіримо в перемогу нашу святу . 

 

Покликані, щоб стояти під обстрілами брехні, 

Ми самі обрали нелегку дорогу собі. 

І назавжди залишимося на цьому полі війни 

Захищати правду у рідній стороні. 



ХІ благодійний студентський бал «Допомогти так легко» 
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Відбулася ІІ Міжнародна наукова конференція  
«Право і суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку» 

У виставковій залі Місько-

го будинку культури 

відбувся ХІ благодійний 

студентський бал 

«Допомогти так легко», 

одним з організаторів 

якого була Студентська 

рада міста Полтави. Наші 

студенти також стали уча-

сниками цього заходу. 

Полтавський юридичний коледж представила 

на балу танцювальна пара: Діана Вишня та Анд-

рієвський Ілля, студенти групи ПК-31-А. 

Тематикою балу були шахи, відповідно зала бу-

ла оформлена в чорно-білих кольорах. У різних 

кутках зали знаходилися різні фотозони. 

Під час балу запам’яталися виступи симфонічно-

го оркестру, співочі номери. Одним з найбільш 

яскравих номерів стало шоу мильних бульба-

шок. Також проводи-

лися аукціони, а орга-

нізатори пригощали 

присутніх солодоща-

ми. 

Бал був надзвичайно 

яскравим та сповнений 

гарних емоцій та спо-

гадів.  

Автор Інна Роман 

Участь у Всеукраїнському форумі 
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Студенти волонтерського загону тісно співпрацюють з волонте-
рами міста ВОЛОНТЕР РОКУ 

ВИКЛАДАЧ ТА СТУДЕНТ – 
ЄДИНИЙ ТРЕНД 

Допомога «Барбоскіним» 



Студенти Полтавського юридичного коледжу взяли участь в Student 

Growing Up Forum 

9 4 

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я НА БЕРЕЗІ ТИХОПЛИННОЇ РІЧКИ 
ВОРСКЛИ. 

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ТРАДИЦIЙ-
НОМУ ПАРАДI «ПОЛТАВА ВИШИВАНА»  



Студент ІІ курсу Вадим Романенко здобув 

золоту медаль на Чемпіонаті України  
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Турнір з мініфутболу, присвячений пам’яті Заслуженого юриста 
України Олега Петровича Бущана 

25 – 29 жовтня 2017 року у місті Бро-

вари відбувся чемпіонат України з 

кікбоксингу (версія WAKO) серед 

юніорів та юнаків. 

Студент Полтавського юридичного коле-

джу Романенко Вадим здобув золоту ме-

даль у розділі лоу-кік. 

Вітаємо Вадима та бажаємо нових пере-

мог і досягнення найвищих спортивних 

результатів. 

Ми пишаємося тобою! 

Проведено турнір з настільних шахів серед студентів 

Студентка I курсу Безгубенко Єв-

генія здобула кубок за III місце у 

легкоатлетичному турнірі 



СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ЮРИСТА 
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Вітаємо студентку групи ПК-31-А Рябуху Анну з перемогою у ви-
борах голови Студентської ради 

Студенти Полтавського юридичного коледжу відвідали презента-
цію книги «Симон Петлюра і Українська революція 1917 — 1921рр.» 

Зустріч із представниками Студреспубліки 

«Я МАЮ ПРАВО!» 


