
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

                                      
Конституція - основний державний 

документ (закон), який визначає державний 

устрій, порядок і принципи функціонування 

представницьких, виконавчих та судових органів 

влади, виборчу систему, права й 

обов'язки держави, суспільства та громадян. Інші 

закони держави, як правило, спираються на 

конституцію. 

             Конституція України була ухвалена 28 

червня 1996 року. Конституція складається з 

Преамбули та 14 розділів (Загальні засади, 

вибори, права, свободи та обов'язки людини і 

громадянина, Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, Правосуддя, 

територіальний устрій України та інші). 

             У преамбулі підкреслюється, що ВР 

України ухвалює цю Конституцію — Основний 

Закон України   від імені українського 

народу — громадян України всіх 

національностей. 

Конституція України Ст. 53 
Розділ II. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина 

Стаття 53. Кожен має право на освіту. 

 Повна загальна середня освіта є обов'язковою. 

 Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної 

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм 

навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам. 

 Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних 

закладах на конкурсній основі. 

 Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на 

навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах 

або через національні культурні товариства.  
 
 

 

Газета Полтавського коледжу харчових технологій 

   Національного університету харчових технологій 

 

 

№ 6(60) 

 

 

 

 

 

15 червня 

2018 року 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://urist-ua.net/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB_ii/
https://urist-ua.net/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_53/


 

РІЗНОБАРВНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 
ПАРА – BEST – 2018 

18 квітня 2018 року студенти нашого коледжу Руслан Каптан (група 

21-М) та Поліна Буга (група 21-Т) взяли участь у міському конкурсі краси і 

талантів «Пара – BEST». Захід проходив за ініціативою Полтавського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету 

Полтавської міської ради уже вшосте. За перемогу у конкурсі змагалися 7 пар, 

учасниками якого були студенти технікумів та коледжів міста Полтава. Захід 

проходив у форматі вручення телепремії «Полтавський Оскар». Конкурсанти 

брали участь у 4 конкурсних епізодах: конкурс «Люди в чорному» (дефіле та 

представлення), конкурс «Кіно-хіт» (презентація фільму у творчому номері), 

конкурс «Вечірка у стилі Великого Гетсбі» (дефіле та танцювальна 

постановка), конкурс «Мрія Попелюшки» (танцювальна постановка у 

вечірньому одязі). Руслан та Поліна продемонстрували граціозність, 

артистичність, витонченість, яскравість та індивідуальність. За підсумками 

журі Руслан Каптан та Поліна Буга посіли 3 місце та отримали титули «ІІ Віце-

міс та ІІ Віце-містер «Пара-BEST-2018» і «Містер та Міс Талант». 

 

ЗАХОПЛЮЮЧА ПОДОРОЖ 

18 квітня студенти групи 41-К разом із куратором Павлом 

Гаком вирушили в подорож до далекого Закарпаття. Потяг 

Інтерсіті+ доставив їх до Києва.  Студенти встигли пройтися по 

Хрещатику, відвідати Майдан незалежності та меморіал Героям 

Небесної Сотні. Далі піднялись до Маріїнського парку, побачили 

Верховну Раду, стадіон Динамо ім. Валерія Лобановського. Потім 

спустились на старий Поділ, піднявшись на фунікулері до площі 

Богдана Хмельницького. Ввечері група вирушила до Ужгорода. 

Вранці з вокзалу відправились у передмістя с. Розівка до 

сучасного підприємства Jabil Ужгород. Jabil Circuit — американська компанія, яка надає послуги з 

виробництва електроніки. Вона розробляє і виготовляє електричні монтажні плати для найбільших OEMs в 

широкому колі галузей, зокрема у виробництві автомобілів, ЕОМ, споживчих товарів, мережевого 

обладнання, периферійних пристроїв, медичній галузі та сфері телекомунікацій. Штаб-квартира "Джейбіл" 

знаходиться в місті  Сент-Пітерсбург (Флорида). Компанія має 90 заводів у 23 країнах світу.                      

 

ЦІКАВА ПОДОРОЖ ЗА НОВИМИ ЗНАННЯМИ 

23 квітня 2018 року студенти 2-го та 3-го курсів, що 

навчаються за освітньою програмою «Зберігання, консервування 

та переробка м'яса», разом із завідувачем навчально-виробничою 

практикою Тетяною Марченко, викладачем Тамілою Михайлик, 

майстром виробничого навчання 

Катериною Сахаровою, відвідали 

передове сучасне м'ясопереробне 

підприємство Полтавської області ПАТ 

«Кременчукм'ясо». Метою екскурсії 

було ознайомлення з технологічними 

процесами та обладнанням масштабного м’ясопереробного виробництва та 

технологіями, що  дозволяють випускати продукцію стабільно високої якості. 

 

ВІТАЄМО З ГІДНИМ ВИСТУПОМ 

26 квітня 2018 року на базі Комунального вищого навчального закладу 

І рівня акредитації «Полтавський базовий медичний коледж» відбулася V обласна 

студентська науково-практична конференція «Вивчення англійської мови – 

унікальна можливість для професійного зростання». У конференції взяли участь 18 

студентів з різних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Полтавської 

області зі своїми науковими керівниками. Цього року наш навчальний заклад 

представляв студент комп‘ютерно-технологічного відділення групи 31-К Максим 

Коляда зі своїм науковим керівником, викладачем англійської мови Наталією 

Бессараб. Він виступив з доповіддю «Англійська мова допомагає вчитися і досягати успіху». Журі гідно 

оцінило виступ та презентацію студента, і в загальному підсумку він отримав диплом І ступеня. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0


 

 

ПЕРЕМОГА В ОЛІМПІАДІ З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

Студент групи 31-А Артур Андрєєв переміг в обласному етапі Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І - ІІ рівнів 

акредитації Полтавської області. 

Артур представлятиме Полтавську область у III етапі ХІ Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки, яка відбуватиметься 16 – 18 травня 

2018 року  на базі Гірничо-електромеханічного коледжу  ДВНЗ «Криворізький 

національний університет», м. Кривий Ріг.  
 

МЕДІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

       15 травня 2018 р. група 11-К разом з 

викладачем загальноосвітніх дисциплін 

Людмилою Грінченко відвідала Полтавську обласну бібліотеку для 

юнацтва імені Олеся Гончара, де взяла участь в інтерактивному 

тренінгу, який провела головний бібліотекар Валентина Гринько. 

Шляхом експерименту студенти дослідили, як   сприймається одна 

і та ж інформація різними людьми та як   впливає на поведінку 

людини спосіб поведінки більшості. Здобувачі освіти намагалися 

розібратися, як відрізнити пропаганду від інформації. Вміння 

критично сприймати інформацію, визначати, чи вона не 

маніпулятивна – одна з найцінніших життєвих компетенцій, яка 

дозволяє адекватно сприймати світ і ухвалювати корисні для себе рішення. 

 

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ МУЗЕЇВ 

18 травня 2018 року студенти групи 11-Х з викладачем 

української мови та літератури Вікторією Жаголкіною відвідали 

 музей-садибу І.П. Котляревського, експозиція якого присвячена 

життю і творчості першого класика нової української літератури. 

З нагоди Міжнародного дня музеїв  п’ять комунальних музеїв 

Полтави працювали цього дня в режимі «Дня відкритих дверей». 

Велика кількість різноманітних матеріалів, систематизованих за 

тематико-хронологічним принципом, розповідає про життєвий і 

творчий шлях славетного полтавця, автора поеми «Енеїда», 

п'єс «Наталка Полтавка», «Москаль-чарівник». У музеї 

зберігаються його особисті речі, чисельна бібліотека прижиттєвих 

і пізніших видань письменника XVIII-XIX століть. Студенти також ознайомилися з першою в нашому місті 

міні-скульптурою. Арт-об’єкт представляє собою Енея – героя поеми І. Котляревського «Енеїда». 

 

КОРИСНІ ІГРИ 

На заняттях гуртка англійської мови, які проходять в 

аудиторії 314, студенти залюбки грають в настільні ігри англійською 

мовою. Це не лише цікаво, а й корисно. В процесі гри розвивається 

ерудиція, артистизм,  пам‘ять, логіка, фантазія, увага, швидкість 

реакції, вміння діяти за заданими правилами. Студенти мають 

можливість закріпити пройдений матеріал не лише з англійської 

мови, а й з інших предметів, розширити словниковий запас, 

розвивати комунікативні 

навички. А головне – 

весело провести час 

разом! 

 

ЦІКАВІ ВИХІДНІ ПЕРШОКУРСНИКІВ     
25 травня студенти першого курсу груп 11-А, 11-Х, 11-ТХ та 11- Т 

разом з кураторами Ольгою  Сіверченко,  Юрієм Трясієм, 

 Світланою Лейко та  Іриною Гузевською відвідали  Полтавський  

академічний обласний український музично-драматичний театр 

імені М. В. Гоголя, де переглянули виставу «Кайдашева сім’я». 

        Викладачі та студенти коледжу                           

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%97%D0%B4%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F


 

 

ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ 
 

Народ мій є, народ мій завжди буде,  

                                                                                                                                Ніхто не пересилить мій народ! 

Саме ці рядки Василя Симоненка  прийшли мені на думку під час традиційної зустрічі випускників 

усіх років у нашому Полтавському коледжі харчових технологій Національного університету харчових 

технологій. Ця традиція започаткована кілька  років тому. День зустрічі призначено на першу суботу червня. 

У перші роки ми, викладачі, стурбовано чекали : «прийдуть чи не прийдуть». І справді, спочатку збиралось 

небагато людей. Але рік за роком актова зала заповнювалась все більше і більше. 2 червня 2018 року у теплій 

атмосфері справді родинного свята зібрались випускники, починаючи з 1954 року. Свято почалось іще на 

подвір’ї коледжу. Сміх, жарти, компліменти, дружні  привітання і обійми лунали  під деревами, що були 

свідками тих подій, що лунали у спогадах випускників. Ця атмосфера збереглася і коли зайшли до актової 

зали. Не можу назвати тих, хто прийшов, гостями. Бо це сини і дочки, які повернулися  у  рідний дім,  де 

пройшла їх безтурботна юність,  де були радісні свята і буденний вир життя. 

Яскраво сяяли очі, а сивина не заважала жартувати і по-доброму кепкувати 

один з одного. Пройшли  роки, але пам’ять зберегла цікаві уроки, суворі іспити, веселі 

перерви, участь у художній самодіяльності, відпочинок на природі, екскурсії, перше 

кохання і неспання до рання, пропущені пари, проспані екзамени та багато іншого,  

чим багате студентське життя та неповторна юність. Слова безмежної поваги,  шани і 

подяки викладачам, імена яких запам’ятали на все життя, висловлювали колишні 

студенти.  Зворушливо прозвучав вірш  одного з випускників. Ось кілька рядків:  
Хай  цвіте  Україна моя, 

Всім  здоров’я і мирного неба. 

Пам’ятай!  Наша мати - Земля 

І за неї  боротися треба. 

  А викладачі пригадували витівки і пустощі своїх вихованців, які назавжди 

залишаються юними, допитливими, сповненими мрій і сподівань, а тепер дорослі 

люди, кожен з яких має своє місце в житті, свою сім’ю. Ми пишаємося своїми випускниками. У моєму дописі 

немає прізвищ, бо не можна назвати всіх тих,  хто створював і створює історію коледжу. Вони стали 

досвідченими спеціалістами та поважними людьми.  

Хвилиною мовчання вшанували  колишніх студентів і викладачів, які, на жаль, пішли з життя. Прикро, 

але час невблаганний. 

Серед випускників є цілі родини – дід, батько, онук і, сподіваємось, правнук. Бо коледж сьогодні - це 

знаний навчальний заклад, що готує фахівців  за різними   напрямками, постійно удосконалює  навчально-

матеріальну базу, має сучасні кабінети і навіть виробничі лабораторії з повним циклом виробництва харчової 

продукції.  Підприємства не тільки області, а всієї України  із задоволенням приймають на роботу наших 

випускників. Про це присутнім був показаний відеофільм, а учасники художньої самодіяльності 

продемонстрували свої таланти. І, до речі, дуже хвилювалися, адже виступали перед старшими братами і 

сестрами. Ще довго продовжували спілкуватися, ділилися спогадами, особистими радощами і болями, 

обмінювалися контактами  і дуже неохоче розходилися. 

  Розчулилися і ми, викладачі. Тепер  не маємо сумніву «прийдуть чи не прийдуть».  Обов’язково  

прийдуть! І це дає нам силу і наснагу для роботи з новими  поколіннями студентів. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Ірина Бобровська, викладач 



 

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ! 
У Законі України "Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров’я населення" статтею 13 "Забороняється 

куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і 

кальянів:  у ліфтах і таксофонах; у приміщеннях та на території 

закладів охорони здоров’я; у приміщеннях та на території 

навчальних закладів; на дитячих майданчиках;  у приміщеннях 

та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та 

закладів фізичної культури і спорту; у під’їздах житлових 

будинків; у підземних переходах; у транспорті загального 

користування, що використовується для перевезення пасажирів; 

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;  у 

приміщеннях об’єктів культурного призначення; у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, інших державних установ; на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних 

засобів.  

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів: у 

приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних 

засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в аеропортах та на вокзалах". 
Кодекс України про адміністративні порушення 
Глава 14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку 

Стаття 175-1.  Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях 

Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених 

рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, тягне за собою попередження або накладення штрафу 

від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення 

порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття 178.  Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або 

поява у громадських місцях у п'яному вигляді 

Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих 

спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт 

міжнародного сполучення) та в інших заборонених законом місцях, крім підприємств торгівлі і громадського 

харчування, в яких продаж пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на розлив дозволена відповідним 

органом місцевого самоврядування, або поява в громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську 

гідність і громадську мораль, тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після 

застосування заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалась 

адміністративному стягненню за розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв у заборонених законом місцях або появу в громадських місцях у п'яному вигляді, тягнуть за собою 

накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські 

роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з 

відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. 

Стаття 179.  Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві 
Розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві (на робочих 

місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або перебування на роботі в 

нетверезому стані, тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. Участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з 

підлеглими їм працівниками пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на 

виробництві або невжиття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому 

стані, або приховування ними випадків розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників, тягне за собою 

накладення штрафу від чотирьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 180.  Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння 
Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння батьками неповнолітнього, особами, які їх замінюють, або 

іншими особами тягне за собою накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Еліна Романишина, голова ради кураторів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2899-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2899-15


 

 

СПОРТИВНІ НОВИНИ 
                                                                 СИЛЬНІ ДУХОМ ТА ТІЛОМ 

Студентки коледжу Юлія Науменко, Тетяна Притиск та Анна 

Жарко взяли участь у Чемпіонаті України серед молоді до 23-х років з 

боротьби сумо, що відбувся у м. Луцьк. Збірна Полтавщини у 

командному заліку здобула золоті медалі. 

 

КАЛЕЙДОСКОП НОВИН 

11 квітня збірна гирьовиків Полтавського коледжу харчових 

технологій Національного університету харчових технологій  взяла 

участь у першості області серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. У командному заліку  наші спортсмени фінішували 

третіми. В обласному заліку срібло здобули Станіслав Безніс та 

Костянтин Завалій, Артем Чупик став третім. 

  Баскетболістки коледжу взяли участь в обласних змаганнях серед учнівської та студентської молоді з 

баскетболу 3х3. Команду, яка фінішувала другою, готував викладач фізичного виховання Олег Шерстюк. 

23  квітня 2018р. у коледжі викладач  дисципліни  «Захист  

Вітчизни» Олександр Шерстюк  провів змагання з  кульової  стрільби, 

присвячене Всесвітньому дню охорони праці. 

На  відміну  від  інших  видів  спорту,  де  спортсмени 

зустрічаються  у  поєдинку один  з  одним,  стрілець  веде найтяжчий бій 

 бій з  самим собою. У змаганні взяли  участь 25  студентів. За 

результатами  виступу свій страх  та хвилювання  зміг приборкати  

найвлучніший  стрілець - студент  групи 11-А Іван  Татарко. ІІ місце  

посів студент  групи 11-А Олег Гаркуша. ІІІ місце виборов студент  

групи 11-А Сергій Портяний. 

З нагоди відзначення Дня заснування Міжнародного 

Олімпійського комітету та 

проведення Всесвітнього Олімпійського дня в Україні в коледжі 

проведені змагання з настільного тенісу, в яких взяло участь 

близько 30 спортсменів. За підсумком змагань призерами стали: 

-        Олександр Бибик (група 31-К) – ІІІ місце; 

-        Ігор Ярмолюк (група 21-Х) – ІІ місце; 

-        Михайло Белей (група 21-А) – І місце. 

 

 

 

ЗЕЛЕНА МИЛЯ 2018 

1 червня проведено масовий забіг 

«Зелена миля 2018». На старт вийшли близько 

150 учасників, серед яких були усі студенти 

перших курсів, заступники директора з 

навчальної, виховної, господарської роботи, 

завідуючі відділеннями, голови циклових 

комісій, викладачі і співробітники коледжу, а 

також гості, які виявили бажання взяти участь у 

забігу. Після проходження фінішної лінії кращі бігуни були відзначені пам’ятними призами. Кращому 

спортсмену коледжу 2017-2018р., якою виявилась студентка 11-А групи Анна Лобчук, керівник фізичного 

виховання Олександр Шерстюк вручив почесну нагороду.  
 Викладачі фізичної культури 
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