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ВИШИВАНКА - НАЦІОНАЛЬНА
СВЯТИНЯ
Щороку в третій четвер травня українці
відзначають Всесвітній день вишиванки.
17
травня 2018 року викладачі та студенти нашого
коледжу долучилися до загальноукраїнського флешмобу та прийшли на роботу та
навчання у вишиванках. Студентська рада ініціювала проведення акції "Групове фото
у вишиванках", під час якої усі учасники заходу могли зробити спільне фото.
Ідею акції «Всесвітній день вишиванки» у 2006 році запропонувала студентка
факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного
університету Леся Воронюк. Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке
покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного
вишитого українського одягу.

Богдан Цись, голова студентської ради коледжу

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ»
СПОРТ НАШЕ ЗДОРОВ'Я
2 квітня у спортивній залі коледжу відбулися змагання з
волейболу між студентами груп спеціальності «Обслуговування
комп’ютерних систем і мереж». Команди готувалися до змагань дуже
ретельно. Вони проявили наполегливість та волю до перемоги в турнірі.
Вболівальники дружніми оплесками підтримували спортсменів.
Перемогу в турнірі здобула команда групи 31-К, друге місце посіла
команда групи 41-К, третє місце - команда групи 21-К. Усі переможці
були нагороджені солодкими призами.
ВЕЛИКОДНЯ ПИСАНКА
3 квітня до нашого коледжу завітали майстри виготовлення
писанок з Полтавського національного педагогічного університету
ім. В. Г. Короленка. Вони провели майстер-клас для студентів
групи 11-К з техніки розпису яєць. Також до заходу долучилися
викладачі Людмила Хименко, Оксана Бортнік та Павло Гак.
Українська
писанка
є
шедевром декоративно-ужиткового
мистецтва. Для розпису яєць використовується писачок —
невеличка дерев'яна паличка, на якій тим чи іншим способом
закріплюється резервуар для розтопленого воску з кінчиком для
малювання, діаметр якого відповідає обраній техніці розпису та розміру деталей. Наші гості запропонували
створити писанку власноруч. Студенти з ентузіазмом приступили до роботи. Почали наносити орнамент
олівцем, потім, обробивши оцтом, наносили малюнок за допомогою писачка. Це був перший досвід наших
студентів у писанкарстві. Всі учасники залишилися задоволеними проведеним заходом.
ТУРНІР «ШВИДКІ ШАШКИ»
3 квітня під керівництвом викладачів Людмили Хименко та
Павла Гака був проведений турнір «Швидкі шашки». У змаганнях
взяли участь студенти–комп'ютерники. Змагання проводились на трьох
ігрових дошках. Кожна партія тривала 10 хвилин. Після проведених
семи турів визначився переможець змагань. Ним став студент групи 21К Валентин Аксюк. У підсумку він набрав 6 очки із 6 можливих. Друге
місце виборов студент групи 41-К Євгеній Білий, а бронзовим призером
став студент групи 31-К Олександр Бибик.
КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУЧАСНИХ
КОМПЮТЕРНИХ МЕРЕЖ»
4 квітня була проведена студентська конференція
«Розвиток сучасних комп’ютерних мереж». У заході взяли
участь студенти груп 21-К та 31-К під керівництвом
викладачів спецдисциплін Павла Гака, Людмили Хименко та
Оксани Бортнік. На конференції були розглянуті наступні
питання:
1.Сучасні технології комп’ютерних мереж.
2. Перспективи розвитку комп’ютерних мереж в Україні.
3. Перспективи розвитку та модернізації комп’ютерних мереж
у Полтавському коледжі харчових технологій національного
університету харчових технологій.
На конференції виступили студенти групи 41-К Антон Крутських, Микола Лавренко та Євген Медуха.
Вони поділились своїми знаннями про сучасні комп’ютерні мережі. Також розповіли про модернізацію
комп’ютерної мережі коледжу, яку вони провели в січні під час практики. На завершення конференції
старшокурсники відповіли на всі запитання своїх молодих колег.
Викладачі спецдисциплін зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж»

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
СПОРТИВНІ БУДНІ
23 квітня у коледжі проведено товариську зустріч з
баскетболу між збірною командою дівчат нашого коледжу та
командою юнаків із ЗОШ № 9. Цей захід відбувся з метою
профорієнтаційної роботи. Організували захід викладачі Олег
Шерстюк та Олександр Шерстюк.
NETWORKING АБО ЯК ЕФЕКТИВНО ШУКАТИ РОБОТУ
23 квітня під керівництвом викладача Анастасії Нижник студенти
групи 31-К взяли участь у діловій грі «Networking». Студенти
визначили основні методи пошуку роботи, отримали поради, як
розвивати власні навички для отримання переваг на ринку праці,
підготували та проаналізували власне резюме та отримали корисні
поради
як
підготуватися
до співбесіди.
ТИ МАЄШ ВИБІР
24 квітня викладач Наталія Гавриленко провела
для студентів групи 21-Х лекцію на тему
«Адміністративна та кримінальна відповідальність за
вчинення злочинів та правопорушень». Лекція змусила
студентів замислитись про вибір поведінки, який
проявляється у кожного з нас у різних життєвих обставинах. І саме від того, яким він буде, залежить доля
людини.
РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я
25 квітня для студентів групи 31-Т була проведена
інтерактивна лекція «Репродуктивне здоров’я». На неї була
запрошена Галина Гулак, гінеколог відділення медико-соціальної
допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня до молоді»
дитячої міської клінічної лікарні м. Полтава. Лікар акцентувала
увагу на тому, що невідповідальне ставлення до репродуктивного
здоров’я у молоді роки з часом може призвести до серйозних
проблем, зокрема порушення фізіологічного ритму діяльності
нервової системи, психіки і репродуктивних органів.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
26 квітня пройшла науково-теоретична конференція «Тіньовий
ринок – одна із головних загроз для економічної безпеки України». Захід
організував та провів викладач Михайло Танчин. У роботі конференції
взяли участь студенти груп 21-К та 21-М. Студенти виступили з
доповідями та показали не тільки знання матеріалу за обраними темами,
а й вміння працювати з науковою літературою, уміння аналізувати
матеріал, робити висновки.
ФЛЕШМОБ «КРАСА ВРЯТУЄ СВІТ»
2 травня викладачами Надією Гагаєвою та Аліною Кметь
разом зі студентами
груп 11-Т, 11-ТХ, 11Х, 21-К, 21-Т, 31-К
проведено
флешмоб
«Краса врятує світ».
Кращі спортсмени і
студенти-активісти
своєю майстерністю та
вміннями заохочували
всіх бажаючих до занять фізичною культурою, демонструючи красу
фізично розвиненої людини.
Викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН
ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У КОСМОНАВТИЦІ
14 травня викладач Еліна Романишина провела історичну
подорож «Українські витоки космонавтики: безмежне майбутнє та
історія сьогодення». Під час заходу студенти першого курсу
коледжу ознайомилися з діяльністю науковців, які працювали над
створенням космічних апаратів, ракет, першого штучного
супутника, зробили можливим перший політ людини в космос,
перший вихід космонавта у відкритий космос, роботу орбітальної
станції і багато іншого. Студенти отримала багато цікавої
інформації
про
життєвий
шлях
та
досягнення
видатних
українців.
БЕРЕЖИ СВОЄ ЗДОРОВ'Я
З 14 травня у кабінеті фізики №319 демонструється
виставка робіт студентів першого курсу. Тематика виставки:
«Здоров’я – основа життя та успіху». Роботи студентів
відображають основні фактори, що впливають на здоров’я
людини.
НЕЗВІДАНА ЄВРОПА
14 травня викладач Світлана Лейко провела виховну годину «Незвідана Європа». У
виховному заході взяли участь студенти груп 11-Т та 11-ТХ. Студентами були
підготовлені та презентовані доповіді, що стосувалися цікавих фактів, традицій та
законів європейських країн.
ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ КРАЇНАМИ ЄВРОПИ
15 травня студенти групи 21-М разом із викладачем англійської мови
Наталією Бессараб здійснили подорож культурними столицями Європи. Щоправда,
поки що ця екскурсія була віртуальною і відбулася в стінах Полтавської обласної
універсальної наукової бібліотеки
імені
І.П. Котляревського.
Екскурсоводом була співробітниця
Центру європейської інформації
бібліотеки
Лариса
Лисенко.
Відеофільми
англійською
та
українською мовами дозволили
відчути колорит та самобутність
цих міст, а проведена в кінці заходу
вікторина
перевірити, чи міцно запам‘яталася отримана
інформація, а також випробувати свої знання англійської.
ДО 100-РІЧЧЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Студенти групи 11-Х під керівництвом
викладача української мови і літератури Вікторії
Жаголкіної взяли участь у мовно-літературному квізі
«Дякую Богові, що дав мені народитися українцем».
Використовуючи свої знання, учасники гри
випробовували себе в різноманітних конкурсах та
блискавично впоралися з цікавими завданнями,
завдяки яким дізналися більше цікавих фактів про
Олеся
Терентійовича. Вони
розгадували
криптограми і читали цитати, складали літературні
пазли і впізнавали героїв, виписували афоризми та
прислів’я з творів письменника. Познайомитися з поезіями видатного майстра слова, розкрити в собі
поетичний талант студенти змогли в конкурсі «Віднови риму», під час якого швидко поставили у правильній
послідовності переплутані рядки у віршах. Творчість Олеся Гончара – непересічне явище в духовному бутті
нації. Його герої ваблять до себе душевністю, благородністю, моральною відповідальністю за себе і за тих, хто
поруч, любов'ю до рідної землі. Читаймо Олеся Гончара – він жив і творив для нас, для України, для її
майбутнього!

ДЕНЬ ЄВРОПИ В КОЛЕДЖІ
16 травня з нагоди святкування Дня Європи в Україні відбулося засідання круглого
столу «Європейські цінності: здобутки, проблеми, перспективи». Захід проведено за підтримки
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради.
Студентів, викладачів та гостей привітав начальник відділу реалізації молодіжної політики
Полтавського міськвиконкому Анатолій Павленко. Учасники круглого столу досліджували проблеми
європейських цінностей. Доповідачі продемонстрували глибокі
знання, уміння використовувати
різноманітні джерела інформації.
Для глядачів були проведені
конкурси, що мали виявити
знання
культури
країн
Європейського
Союзу.
Організатори свята викладачі
Людмила Грінченко, Світлана
Пуховська, Еліна Романишина.
ПОЕЗІЯ НЕ МАЄ КОРДОНІВ
17
квітня,
викладачі Наталія Бессараб та Лора Орлова зібрали в
літературній вітальні студентів 1-го, 2-го та 3-го курсів на
вечір поезії. У виконанні Євгена Волошина, Максима Галізіна,
Світлани Долженко, Богдана Черницького, Сніжани Чорнобай,
Юрія Дементія, Алли Наливайко прозвучали вірші Ліни
Костенко, Сергія Єсєніна, Бориса Пастернака, Федора
Тютчева, Роберта Лі Фроста, Вільяма Шекспіра. Вразила всіх
майстерність юних акторів Аліни Бессараб та Максима
Коляди, які відтворили емоції і почуття Ромео і Джульєтти в
інсценізації уривка з однойменної п’єси В. Шекспіра. Причому
звучали поетичні твори не лише українською, а й російською
та англійською мовами, адже саме переклади віршів на інші мови дають можливість пізнати почуття автора і
насолодитися його стилем. Студентка 1-го курсу Валерія Захарченко прочитала власний вірш, довівши, що і
серед нас є поети. Так потрібна поезія чи ні? Кожен має на це питання свою відповідь. Але поезія була, є і
буде завжди там, де живуть людські почуття, причому, найсвітліші і прекрасні. Там, де говорить Душа.

МАТЕМАТИКА В ІНШИХ НАУКАХ ТА ПРОФЕСІЯХ
17 травня викладач Тетяна Сергєєва провела
виховний захід «Математика в інших науках та професіях».
Під час заходу студенти групи 11- К намагалися знайти
відповідь на питання: «Чи потрібно програмісту знати
математику?» Євген Волошин підготував презентацію
«Математика в житті», в якій показав, де в повсякденному
житті звичайна людина зустрічається з математикою. А Єгор
Власенко та Світлана Долженко продемонстрували зв’язок
математики і музики. Студенти Ярослав Головченко та Ілля
Охотнік озвучили переписку програмістів на різних сайтах
про необхідність різних розділів математики для їхньої роботи. Із зацікавленістю присутні переглянули
відеофільм про видатного українського математика Михайла Кравчука, який був причетний до розробки
першого комп’ютера.
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ
20 травня 2018 року День пам’яті і скорботи за
жертвами, які загинули або постраждали в Україні
внаслідок політичних репресій комуністичного режиму. За
ініціативи викладача Людмили Грінченко, з метою гідного
вшанування пам’яті жертв тоталітарного режиму,
донесення об’єктивної інформації про злочини у ХХ
столітті здобувачі освіти різних груп досліджували
біографії українців, які стали жертвами репресій у ХХ
столітті. Напередодні Дня пам’яті творчі роботи студентів
були виставлені для загального огляду.
Викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ПАМЯТІ ВАДИМА МИРІНЦЯ
19 квітня 2018 року відбувся мітинг-реквієм з нагоди відкриття меморіальної дошки загиблому герою,
випускнику коледжу Вадиму Мирінцю. Пам’ятний знак встановлено на фасаді нашого навчального закладу.
Участь у відкритті взяли батьки та друзі Вадима, студентський та педагогічний колективи. Спогадами про
Вадима Мирінця поділились завідувач електромеханічного відділення Вікторія Жаголкіна та його
одногрупник Євгеній Петренко. 4 серпня 2014 року Вадим був призваний до лав Збройних сил України під час
часткової мобілізації. Служив міноментиком у 92-ій окремій механізованій бригаді. 20 вересня 2014 року
загинув під час виконання бойового завдання біля міста Щастя Луганської області. Указом Президента
України № 282/2015 від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності
України, вірність військовій присязі", нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Перед
присутніми виступили заступник обласного військового
комісара підполковник Едуард Бородай та депутат
Полтавської
міської
ради,
ініціатор
встановлення
меморіальної дошки Вадим Ямщиков. Право відкрити
меморіальну дошку було надано Вадиму Ямщикову та голові
студентської ради коледжу Богдану Цисю. Ритуал освячення
провів протоієрей Української православної церкви
Київського патріархату В’ячеслав Рукас. Болить душа за
обірвану так рано людську долю. Пам’ять про Вадима
Мирінця завжди житиме в наших серцях.
Вікторія Жаголкіна, завідувач електромеханічного відділення
ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА
Студенти нашого коледжу активно беруть участь у волонтерському русі.
За ініціативою студентської ради був організований благодійний збір коштів,
речей для воїнів АТО, іграшок для дітей, які живуть у прифронтовій зоні. До
нього активно долучитися студенти та викладачі коледжу. Усі зібрані речі були
передані на Схід України через волонтерів благодійного фонду «Полтавський
батальйон небайдужих». Також на благодійні кошти
волонтери закупили електричний кабель, заточний
верстат, ланцюг для бензопилки та передали їх
бійцям 20 батальйону 93 бригади.
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи
ПОДВИГ НЕ МАЄ ЗАБУТТЯ
Минають роки, відлітають у вічність, але є дати, непідвладні часу. 8-го
травня ми відзначаємо День пам’яті та примирення, а 9-го травня – День Перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні. Дорогу ціну заплатив український народ за
участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1939-1945 років. Не зникне в
пам’яті людській, не піде в забуття великий подвиг нашого народу – його битва,
його перемога над нацизмом. Ми не можемо забути тих, хто віддав своє життя задля
щастя інших.На виставці представлені книги воєнної тематики. Матеріали
розкривають історичну правду про трагічні дні
війни, змальовують образи учасників воєнних
дій.
СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
10 травня викладач Еліна Романишина для студентів першого
курсу провела відкриту виховну годину на тему «Україна – НАТО:
безпека через партнерство та співробітництво». Під час заходу студенти
ознайомилися з історичними фактами, що сприяли створенню та
розвитку організації, визначили галузі співробітництва України та
НАТО, вивчили засади співробітництва.
Еліна Романишина, голова ради кураторів
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