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Вітаю з Великоднем!
Шановні колеги, студенти!
Нехай ніжний аромат здобних пасок, яскраві фарби яєць, дзвінкий сміх і світлі
посмішки близьких наповнять цей день справжнім дивом і прекрасним настроєм.
Нехай у серці панує лише світло; в будинку — затишок і благополуччя; у близьких —
міцне здоров’я і радість у душі. Нехай життя оновиться разом з природою, нехай
почуття світлої радості не покидає душу як можна довше.
Свято Великдень — день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю,
тому не втрачайте віри. Нехай Господь береже вас і ваших близьких, оберігає від
життєвих труднощів і печалей.
У це чудове свято хочу побажати ясного сонця над головою, позитивних думок,
добрих вчинків, привітних посмішок. А також йти по життю з доброю
мрією, високими прагненнями, щирою надією, міцною вірою і
великою любов’ю. Давайте цінувати прості речі й події, терпляче
ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо.
Христос Воскрес!

З повагою директор коледжу Анатолій Палаш

Тиждень фахової комісії спецдисциплін
зі спеціальності ―Енергетичне машинобудування‖
СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
4 березня 2019 року була проведена конференція на тему
«Славетні українці. Життєвий шлях видатного вченого Бориса Патона»,
в якій взяли участь студенти груп 31-Х та 41-Х під керівництвом
викладачів Павла Ксенженка та Тетяни Варакіної. Студентами були
підготовлені доповіді та відеоматеріали, в яких були висвітлені
життєвий шлях та досягнення видатного українського вченого Бориса
Патона. В ході конференції студенти дізналися багато нового про
заслуги нашого українського вченого.
СПОРТ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ Я
5 березня 2019 року в спортивній залі коледжу
відбулися змагання з баскетболу між командами студентів
спеціальності «Енергетичне машинобудування». До змагань
команди ретельно готувалися, тому під час гри учасники
продемонстрували
цікаві
комбінації.
Вболівальники
дружніми оплесками підтримували спортсменів. Перемогла
команда 21-Х, друге місце посіла команда групи 41-Х, третє
місце - команда групи 11-Х.
МЕТАМОРФОЗИ ВЕСНИ
6 березня 2019 року в
рамках тижнів фахових комісій
зі спеціальності «Енергетичне
машинобудування»
та
«Експлуатація
та
ремонт
обладнання
харчових
виробництв»
у
коледжі
відбувся
загальноколеджівський
захід
«Метаморфози весни». В актовій
залі
коледжу
зібралися
викладачі,
студенти
та
співробітники, щоб отримати
вітання
із
найніжнішим,
найсвітлішим серед свят Міжнародним жіночим днем.
Директор коледжу Анатолій
Палаш привітав чарівних
жінок та дівчат зі святом
весни і побажав усього найкращого. А в подарунок студенти
електромеханічного відділення підготували чудовий концерт, де мовою
вокальних та танцювальних номерів, висловлювали свої компліменти
справжнім леді від джентльменів коледжу. Завдяки зусиллям студентів
свято було зігріто усмішками та гарним настроєм.

Викладачі фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Енергетичне
машинобудування» та «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

Тиждень фахової комісії спецдисциплін зі
спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів
і систем автоматизації технологічного виробництва»
ПЕРШИЙ ЕТАП ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП´ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ
18 березня 2019 року під керівництвом викладачів
комп’ютерних дисциплін Миколи Павленка та Людмили
Хименко була проведена олімпіада з інформатики та
комп’ютерної техніки серед студентів коледжу. В
конкурсі взяли участь студенти груп :11-А, 11-К, 31-К,
21-А, 31-А.
КРАЩИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІК - 2019
21 березня 2019 року студенти - випускники
Олександр
Ратушний,
Володимир Бельмас, Валентин Кушнір та Артур Андреєв
змагалися за звання «Кращий Електромеханік – 2019». Оцінювало
знання студентів журі, до складу якого ввійшли викладачі
спецдисциплін: Сергій Петров, Микола Павленко та Олександр
Примаченко. На конкурс були запрошені студенти –
електромеханіки, які могли за бажанням перевірити свої знання з
спеціальних предметів. Після тривалої й запеклої боротьби кращим
електромеханіком 2019 року став Артур Андреєв. Друге місце
посів Олександр Ратушний. Третє місце посів Валентин Кушнір. Четверте місце - Володимир Бельмас.
ДЕНЬ ЩАСТЯ
20 березня 2019 року в Міжнародний день щастя,
напередодні дня поезії, в актовій залі коледжу студенти
електромеханіки під керівництвом викладачів провели «Лігу
сміху - 2019». У актовій залі в чудовому виконанні лунали пісні і
поезія.
Студенти
демонстрували запальні
танці і дотепний гумор.
Перед журі постала
складна
задача
–
визначити переможця,
адже у напруженій
боротьбі змагалися талановиті команди. Переможцем третьої
«Ліги сміху» на електромеханічному відділенні стала команда
Електромеханік - 19. Решта учасників отримала відзнаки у таких
номінаціях:
1. Екстравагантність - група 21- А команда – «Патрулі сміху»
2. Оригінальність - група 11- А команда – «220 Вольт»
3. Командний дух - група 31- А команда – «Холостяки».
ДЕНЬ ЗДОРОВ´Я В
ПКХТ НУХТ
Останній день
тижня, п’ятниця 22
березня 2019 року,
було
вирішено
присвятити
агітаційним заходам
щодо здорового способу життя. Зранку в рекреаціях коледжу
студенти розмістили плакати, стінгазети, санбюлетні, присвячені Дню здоров’я. Перша пара занять студентів
електромеханіків почалася з музичної ранкової зарядки, яку провели команди 31-А, 41-А груп. Після занять
студенти 31-А, 31-Т прослухали лекцію «Інфекції, що передаються статевим шляхом», яку прочитала
завідувачка «Клініки дружньої до молоді» міста Полтави Наталія Вініченко. Інші студенти взяли участь в
різних спортивних змаганнях. День здоров’я створив гарний настрій студентам і викладачам, адже «в
здоровому тілі - здоровий дух».
Викладачі фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Монтаж, обслуговування засобів
і систем автоматизації технологічного виробництва»

Тиждень фахової комісії спецдисциплін зі
спеціальності «Обслуговування комп'ютерних
систем та мереж»
ТУРНІР ШВИДКІ ШАШКИ
2 квітня 2019 року під керівництвом викладачів циклової комісії
спецдисциплін зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
був проведений турнір «Швидкі шашки». У змаганнях взяли участь студенти
Ярослав Олефір та Владислав Руденко (група 11-К), Олександр Таршис (група 21К), Валентин Аксюк та Руслан Трикоз (група 31-К). Змагання проводились на
трьох ігрових дошках. Кожна партія тривала 10 хвилин. Після проведених п’яти
турів визначився переможець змагань. Ним став студент групи 31-К Валентин
Аксюк. У результаті він набрав 4 очки із 4 можливих.Друге місце виборов студент
групи 11-К Владислав Руденко, а
бронзовим призером став студент
групи 11-К Ярослав Олефір.
ЗМАГАННЯ З БАСКЕТБОЛУ
1 квітня 2019 року в спортивній залі коледжу відбулися
змагання з баскетболу між командами студентів спеціальності
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». До змагань
команди ретельно готувалися, тому під час гри учасники
продемонстрували цікаві комбінації.
Вболівальники дружніми оплесками підтримували спортсменів.
Перемогла команда 31-К, друге місце посіла команда групи 11К, третє місце - команда групи 21-К.
БРЕЙН - РИНГ
3 квітня 2019 року в актовій залі коледжу відбувся
брейн-ринг між командами груп комп’ютерників: 11-К, 21-К,
31-К, 41-К. Студенти продемонстрували обізнаність у знанні
сучасних технологій, в питаннях техніки та ерудиції. В
паузах між виконанням завдань глядачі могли насолодитися
номерами художньої самодіяльності. Гра була насичена
емоціями
та
хвилюванням. Усі команди показали свій бойовий дух та
неймовірне прагнення до перемоги.
Журі визначило найкращих:
І місце посіла команда групи 41-К;
ІІ місце – команда групи 21-К;
ІІІ місце – команда групи 31-К.
Викладачі фахової комісії спецдисциплін зі спеціальності
«Обслуговування комп'ютерних систем та мереж»
ОБЛАСНИЙ МІЖВУЗІВСЬКИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«СТУДЕНТСЬКА ВЕСНА – 2019»
21 березня 2019 року студенти нашого коледжу взяли участь у
обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська
весна». Ініціювали захід Департамент освіти і науки, Управління культури,
Управління у справах
сім'ї, молоді
та
спорту Полтавської
облдержадміністрації. Метою проведення фестивалю є пропаганда
українського народного мистецтва, світової класики, кращих творів сучасних
поетів та композиторів, розкриття
творчого потенціалу студентських
аматорських колективів. У ньому
беруть участь кращі виконавці
закладів вищої освіти Полтавської
області. Студенти нашого коледжу в черговий раз продемонстрували
творчу майстерність. Концертна програма була досить насиченою:
художнє читання, вокал, народні, циганські танці, гра на музичному
інструменті. Журі конкурсу відзначили творчий підхід, артистизм
наших студентів.
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ!
Сьогодні Україна ввійшла до групи країн із
високим рівнем суїцидальної активності. За
кількістю самогубств посідає у Європі – 1 місце. За
кількістю самогубств серед дітей та підлітків – 2
місце. Щорічно більше 1,5 тисяч самогубств
скоюються неповнолітніми. Самогубство, суїцид —
умисне спричинення власної смерті, часто вчинене
з відчаю,
причину
якого
часто
відносять
до психічних розладів таких як депресія, біполярний
розлад, шизофренія, алкоголізм чи наркотичної
залежності. Часто відіграють свою роль стресові фактори, такі як фінансова
скрута чи труднощі в міжособистісних стосунках. Спроба суїциду або
суїцидальна поведінка без смертельних наслідків є нанесенням собі шкоди
з бажанням закінчити власне життя, що не завершується смертю. Про
сприяння суїциду йдеться тоді, коли одна особа допомагає іншій здійснити
власну смерть опосередковано, надаючи пораду або засоби для цього.
Суїцидальне мислення — думки про самогубство. Майже 85% підлітків
хоч раз у житті думали про самогубство. Хоча насправді ніхто з цих дітей не
хоче вмирати,
просто
для
дитини думки про самогубство – часто єдиний
спосіб звернути на себе увагу батьків, крик про
допомогу. Хлопчики здійснюють суїциди в 4-5
разів частіше, ніж дівчатка, проте дівчатка, в
свою чергу, вдаються до спроб самогубства в 3
рази частіше за хлопчиків.
Стаття 120. Доведення до самогубства
1. Доведення особи до самогубства або до замаху
на самогубство, що є наслідком жорстокого з
нею поводження, шантажу, примусу до
протиправних
дій
або
систематичного
приниження її людської гідності, - карається
обмеженням волі на строк до трьох років або
позбавленням волі на той самий строк.
2. Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка
перебувала в матеріальній або іншій залежності
від винуватого, або щодо двох або більше осіб, - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або
позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо
неповнолітнього, - карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
В Україні набув чинності закон № 2292-VIII, який передбачає обмеження або позбавлення волі
строком до 3 років за доведення до самогубства. У тому числі, якщо з людиною жорстоко поводилися,
шантажували, систематично принижували або змушували робити те, чого вона не хотіла. У нормі закону
також згадано "схиляння до самогубства" та "інші дії, що призводять до скоєння самогубства". Кримінальна
відповідальність тепер передбачена за спонукання до самогубства та інші дії, які сприяють вчиненню суїциду.
У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що внесення цих змін до ст. 120
Кримінального кодексу дозволить притягати до відповідальності осіб, які спонукають до суїциду через
Інтернет, зокрема користувачів соцмереж.
При найменших підозрах і сумнівах звертайтеся
до психолога. Якщо не склався контакт з психологом
навчального закладу або психологом в районній
поліклініці – знайдіть іншого, того, до якого вам буде
зручно звертатися за допомогою.

Пам’ятайте! Ваша уважність та оперативність
можуть врятувати ЖИТТЯ!!!
Еліна Романишина, голова ради кураторів

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
УКРАЇНСЬКА АРМІЯ – ЦЕ ЗАПОРУКА МИРУ
27 лютого 2019 року в приміщенні ОЦЕВУМ відбулася зустріч
студентської молоді міста Полтава з командиром 13-го батальйону 95-ї
окремої аеромобільної бригади, Героєм України, майором ЗСУ
Олександром Порхуном. У зустрічі на тему: «Сильна українська армія –
запорука миру» взяли участь і студенти групи 11-К. З великою увагою,
зацікавленістю та шаною слухали студенти спогади Героя України
Олександра Порхуна та учасників подій АТО та зони Операцій
об`єднаних сил: волонтерки з Полтави Вікторії Мірошніченко і
добровольця батальйону «Полтава», учасника Іловайських подій та боїв за
Світлодарську дугу Григорія Маляренка. Ця зустріч нікого не залишила
байдужим, допомогла зрозуміти, щонайголовніше в житті – це мир. А
запорукою миру є наша армія! Також студенти вшанували пам'ять
загиблого випускника нашого коледжу Вадима Мирінця,
поклавши квіти до меморіальної дошки.
ЕКСКУРСІЯ ДО МУЗЕЮ
14 березня 2019 року студенти груп 11-К та 11-А
відвідали «Народний музей історії органів внутрішніх справ
Полтавщини», де на стендах та діорамах відображений героїчний
шлях розвитку поліції Полтавської області протягом більше 100
років. Екскурсію провів на високому професійному рівні
особисто директор музею Володимир Пліско. Особливу
зацікавленість студенти проявили біля стендів та діорам,
присвячених боротьбі з бандитськими формуваннями, а також
біля стендів з холодною та вогнепальною зброєю.
Володимир Дудецький, викладач
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
«ТАЄМНИЦЯ ГЕНІЯ ШЕВЧЕНКА»
Студенти групи 11- А під керівництвом викладача
української мови та літератури Вікторії Жаголкіної взяли
участь у Всеукраїнському конкурсі «#ТГШ205: Таємниця
генія Шевченка» від освітнього проекту «На урок». Тарас
Шевченко – це одна з найвизначніших особистостей в історії
нашої країни. Перевіряючи свої знання з творчості та
біографії Кобзаря, студенти відчули себе справжніми
шевченкознавцями, дізналися більш цікавих фактів про
Тараса Григоровича та краще зрозуміли його літературну спадщину. Усі учасники конкурсу отримали
сертифікати за участь, а Ілля Материнський, Артем Дзьох, Владислав Палаш та Анатолій Пилипенко –
дипломи ІІ-ІІІ ступенів.
Вікторія Жаголкіна, викладач

СПОРТИВНІ НОВИНИ
ЧЕМПІОНАТ ОБЛАСТІ З БАСКЕТБОЛУ
21-22 березня 2019 року дівоча та юнацька збірні взяли
участь у чемпіонаті Полтавської області з баскетболу 3х3
серед учнівської та студентської молоді. Дівчата,
поступившись у фіналі, здобули срібні нагороди. Хлопці
фінішували четвертими. Готували команди до змагань
Олег Шерстюк та Надія Гагаєва.
Викладачі фізичного виховання
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