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28 ЧЕРВНЯ –
ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Конституція - основний державний документ,
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 ухвалена 28 червня
1996 року на 5-й сесії Верховної Ради
України 2-го скликання.
ПРАВА ЛЮДИНИ
У розділі «Права, свободи та обов'язки
людини і громадянина» закріплено широкий
спектр прав і свобод людини й громадянина,
що охоплює всі без винятку права і свободи,
які демократичною світовою спільнотою прийнято вважати за відповідні гуманістичні стандарти в цій сфері
суспільного і державного життя. Так, до особистих прав людини у Конституції України 1996 зараховано:
право на вільний розвиток своєї особистості (ст.23), невід'ємне право на життя (ст.27), право на повагу до
людської гідності (ст.28), право на свободу й особисту недоторканність (ст.29), право на недоторканність
житла (ст.30), право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та ін. кореспонденції (ст.31),
право на невтручання в особисте й сімейне життя (ст.32), право на свободу пересування і вільний вибір місця
проживання (ст.33), право на свободу думки й слова (ст.34), право на свободу світогляду і віросповідання
(ст.35).
До політичних прав зараховано право на об'єднання в партії політичні та громадські організації (ст.36),
право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнських та місцевих референдумах, вільно
обирати й бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст.38), право на
мирні збори, мітинги (ст.39), право на звернення до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та їхніх посадових і службових осіб (ст.40).
У контексті економічних, соціальних та культурних прав людини і громадянина конституція
передбачає право кожного володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності (ст.41), право на підприємницьку діяльність (ст.42), право на працю
(ст.43), право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів (ст.44), право на відпочинок
(ст.45), право на соціальний захист (ст.46), право на житло (ст.47), право на достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім'ї (ст. 48), право на охорону здоров'я (ст.49), право на безпечне для життя й здоров'я довкілля
(ст.50), право, зумовлене гарантуванням вільної згоди на шлюб, а також охороною материнства, батьківства,
дитинства і сім'ї (ст.51,52), право на освіту (ст.53), право на свободу творчості та на результати своєї
інтелектуальної, творчої діяльності (ст.54).
Конституція України встановлює юридичні гарантії прав людини і громадянина. До них належить,
зокрема, право на судовий захист громадянином своїх прав та свобод, а також право звертатися стосовно
захисту своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а «після використання всіх
національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником
яких є Україна» (ст.55).

ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ КОМІСІЇ
«ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН»
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ ЗАХІД «ЗАГРАВА»
22 квітня 2019 року було проведено військово-патріотичний
захід «Заграва», де студенти перших та других курсів ознайомилися з
традиціями та звичаями українського козацтва, а також проявили
національну свідомість та любов до
рідного краю. Студенти мали змогу
перевірити свої фізичні якості: силу,
швидкість, витривалість, спритність.

«ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРЧИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ У 2019 РОЦІ
23 квітня 2019 року для студентів групи 21К викладачем Михайлом Танчиним була прочитана
лекція на тему: «Особливості виборчих кампаній в
Україні у 2019 році».

ТУРНІР З ВОЛЕЙБОЛУ
23 квітня 2019 року в спортивній залі коледжу було проведено турнір з
волейболу
серед
команд
різних
спеціальностей. Змагання пройшли в
напруженій боротьбі.

ЧОРНОБИЛЬ НЕ МАЄ МИНУЛОГО ЧАСУ
24 квітня 2019 року в актовій залі відбулася зустріч –
спомин «Чорнобиль не має минулого часу», присвячена 33 річниці
аварії на ЧАЕС. Поринути у спогади про Чорнобильську трагедію
запросила усіх викладач Наталія Гайворонська. Студенти та
викладачі
коледжу
згадали,
як
розвивалися
події
тридцятитрьохрічної давності, переглянули документальний фільм «Чорнобиль. Загублений світ», вшанували
пам'ять тих, хто віддав своє життя заради наступних поколінь.
Врятований світ — найкращий пам'ятник тим, хто загинув у чорнобильському пеклі. Пам'ятаймо про них і
робімо усе, щоб ніколи не падала на землю гірка зірка Полин...

БАЖАНІ ДІТИ В БАЖАНИЙ ЧАС
25 квітня 2019 року за ініціативою викладача Наталії Гавриленко для студентів групи 11-К була
проведена інтерактивна бесіда на тему «Усвідомлене батьківство. Бажані діти в бажаний час». На неї була
запрошена Марина Карацюпа, працівник Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді виконавчого комітету Полтавської міської ради. Бесіда організована з метою популяризації засад
усвідомленого батьківства як основи повноцінного розвитку дитини, формування у молоді відповідальної
поведінки, збереження репродуктивного здоров‘я та побудови відповідальних взаємовідносин між хлопцями
та дівчатами. Розмова була жвавою та цікавою. Присутні активно ставили свої запитання й висловлювали
власне бачення проблем, що виникають у взаємовідносинах між протилежними статями. Під час бесіди
студенти зробили висновок: для того, щоб мати щасливу сім‘ю, необхідно усвідомлено підходити до
створення власної родини, нести відповідальність за свої вчинки, дбати про благополуччя свого партнера так
само, як про своє власне.

КНИЖКОВА ВИСТАВКА
У бібліотеці коледжу була представлена книжкова виставка «Економіка
підприємства – наука про ефективність виробництва». Економіка підприємства – це
наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством
найкращих результатів при найменших затратах. Як конкретна галузь науки й
навчальна дисципліна вона базується на пізнанні та свідомому використанні
економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного
виробництва.
Вивчення
економіки
виробництва
закладає
фундамент
найважливішого комплексу практичних економічних знань, потрібних
майбутньому спеціалістові незалежно від його фаху і місця роботи. Документи,
представлені на книжковій виставці, мають допомогти студентам опанувати основи
управління якістю та конкурентоспроможністю продукції, продуктивністю та
оплатою праці, управління оборотними коштами підприємства, а також оволодіти
основами виробничого процесу та набути базових знань із визначення ефективності
діяльності підприємств.
Викладачі фахової комісії «Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін»

ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН
ЛЕГАЛЬНИЙ ПІДРОБІТОК ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Виховна година « Легальний підробіток для студентів в літній період» Юлією
Драпак була проведена 13 травня 2019 року. Мета заходу: ознайомити
студентів з особливостями укладання трудового договору; дотриманням
трудових
гарантій;
оплатою
праці;
тривалістю робочого часу.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТУРНІР
14 травня 2019 року студенти І-го курсу коледжу взяли участь в
інтелектуальному конкурсі «Фізики і лірики». За перемогу змагалися
команди «Позитивні протони» (гр. 11-К), «Швидкі електрони» (гр. 11-Х) та
«Кмітливі молекули» (гр. 11-А). Під керівництвом викладачів Еліни
Романишиної та Лори Орлової команди та їх вболівальники шукали
взаємозв'язок природних явищ з духовним світом людей, пройшли новими стежками знань, відкрили для себе
нерозривну єдність і взаємозбагачення літератури і фізики. Учасники проявили жвавий інтерес,
зацікавленість, креативність при вирішенні різноманітних завдань,
поставлених викладачами. А головне, дійшли висновку, що суспільству
потрібні і фізики, і лірики. Важливіше, щоб професію свою людина
любила і була фахівцем високої кваліфікації.

ПОБОРНИКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
14 травня 2019 року група 11-ТХ разом з викладачем Людмилою
Грінченко відвідали Полтавську обласну бібліотеку для юнацтва імені
О. Гончара та взяли участь у заході, присвяченому 140-річчю з Дня
народження нашого земляка, активного учасника Української революції 1917-1921рр. Симона Петлюри.
Студенти мали змогу подивитися відеоматеріали, архівні фото та відео про Симона Петлюру, його діяльність
та вклад у будівництво української державності. Отримана інформація значно доповнила знання здобувачів
освіти про непересічну історичну особу.

ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
16 травня 2019 року в приміщенні Української медичної
стоматологічної академії зібралися студенти та викладачі англійської мови. У
заході взяли участь представники 16 ЗВО І-ІІ рівня акредитації Полтавської
області. Полтавський коледж харчових технологій НУХТ представляла
студентка групи 31-Т Дар‗я Олефір зі своїм науковим керівником, викладачем
Наталією Бессараб. Вона висвітлила тему вирішення різних завдань, які
сприяють професійному зростанню завдяки знанням англійської мови. Її доповідь була високо оцінена
професійним журі, вона стала переможцем і здобула диплом ІІІ ступеня.

У ЄВРОПУ З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
15 травня 2019 року викладачі Світлана Лейко та Тетяна
Сергєєва провели загальноколеджівський захід «В Європу - з Україною в
серці», присвячений Дню Європи. Під
час заходу студенти та викладачі
ознайомилися
зі
структурою
Євросоюзу, з впливом на майбутнє
України її вступу до ЄС, дізналися
багато раніше невідомих цікавих
фактів про країни Європи.

МОЯ КРАЇНА ЗНАНЬ
16 травня 2019 року викладачі Людмила Грінченко, Вікторія
Жаголкіна, Світлана Пуховська та Еліна Романишина організували квест
для студентів першого курсу «Моя країна знань». У змаганні взяли участь
всі групи першого курсу. Команди відвідали 4 станції: мистецьку, рідної
мови, історичну та фізичну. Завдання були різноманітні – від постановки
фізичного експерименту до визначення назви артефактів та їх
призначення; від визначення слів з неправильним наголосом до
впізнавання історичних діячів; від визначення авторства та напряму
творів образотворчого мистецтва до впізнавання героїв художніх творів.
Викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

ЗУСТРІЧ ДРУЗІВ
01 червня 2019 року у коледжі пройшла традиційна
зустріч випускників минулих років. Згадати студентські роки,
поділитися своїми успіхами, побачити старих друзів,
подякувати викладачам за науку приїхало більше сотні
колишніх студентів. На зустріч
прибули навіть випускники, які
закінчили коледж 60 років тому.
Свято почалося з урочистого
зібрання
в
актовій
залі.
Директор коледжу, кандидат технічних наук Анатолій Палаш привітав усіх
присутніх, побажав приємного вечора та добрих,
теплих спогадів, закликав підтримувати традицію
проведення зустрічі випускників щорічно, у першу
суботу червня. Викладач, куратор випускників
Надія Примаченко згадала про те, якими вони були
за час свого студентства, подякувала, що не
забувають своїх наставників. Виявили бажання
сказати слова подяки і винуватці свята. Випускники
дякували викладачам за неоціненний скарб, який здобули у коледжі: за знання,
вірних друзів та
незабутні
спогади.
Хвилиною мовчання
вшанували тих, хто
вирушив у дорогу, з якої немає вороття.
Ліричними піснями та запальними
танцями продовжилося свято. У залі панувала
тепла та затишна атмосфера. А чи може бути
інакше, коли зустрічаються старі добрі друзі?
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

ОХОРОНА ПРАЦІ – ЗАПОРУКА
ЖИТТЯ!
З ініціативи Міжнародної організації праці
кожного року 28 квітня відзначається Всесвітній
день охорони праці. У цей день більш ніж у ста
країнах світу проводяться заходи, спрямовані на
привернення уваги громадськості до невирішених
проблем охорони праці. В Україні цей День
відзначається
відповідно до Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року
щорічно 28 квітня. Цього року Україна долучилася до ініціативи Міжнародної
організації праці провести заходи під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє
праці».
Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці
безпечних умов праці, експлуатації обладнання, зменшення або повна
нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм
людини, і, як наслідок, зниження рівня виробничого травматизму та професійних
захворювань.
25 квітня 2019 року завідувачка бібліотекою Ірина Толмачева підготувала
та провела бібліографічний огляд літератури «Охорона праці – запорука життя!»,
познайомивши присутніх з розгорнутою книжковою виставкою «28 квітня Всесвітній День охорони праці». До уваги студентів представлено збірку законів про охорону праці, книги,
посібники, які допоможуть вирішувати питання щодо охорони праці задля збереження здоров‘я та запобігання
професійним захворюванням. По кожному виданню було надано детальну інформацію.
Ірина Толмачева, зав. бібліотеки

ДО ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ!
ОБЛАДНАННЯ ВЕЛОСИПЕДА ТА ВЕЛОСИПЕДИСТА
Згідно
з
Правилами
дорожнього
руху,
велосипед
має
бути
укомплектований світловідбивачами. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої
видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара). Фара
дозволяє іншим учасникам руху вчасно помітити велосипедиста, а самому велосипедисту —
бачити небезпеки й перешкоди на шляху. Рекомендується також обладнати велосипед
ліхтарем червоного кольору позаду — вас буде краще видно на дорозі. Перед кожним
виїздом перевіряйте справність гальм, перемикання передач і відсутність механічних
поломок у частинах велосипеда. Це дозволить запобігти важким травмам та їхнім
наслідкам. Основне правило при виборі одягу для велопоїздки — бути видимим на дорозі й
почуватися комфортно. Одяг не повинен обмежувати ваші рухи. Намагайтеся їздити в шоломі. Для захисту
долонь від натирань кермом, а також від пошкоджень при можливому падінні, рекомендується одягати
спеціальні велорукавички. Для захисту очей від пилу, дрібних камінців, або комах використовуйте
велоокуляри.
ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ
Велосипедист, що рухається проїзною частиною, є повноправним учасником дорожнього руху! Він
зобов'язаний знати й дотримуватися Правил дорожнього руху. Вимоги до велосипедистів, що рухаються по
проїзній частині:
1. Рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.
2. Велосипед повинен мати справні гальма, звуковий сигнал, бути обладнаним світловідбивачами: спереду
білого, позаду червоного, по боках жовтогарячого кольору.
3. Велосипедисти повинні рухатися по велодоріжках, а якщо їх немає — по крайній правій смузі проїзної
частини, в один ряд (також можна їздити по узбіччю. Узбіччя може використовуватися для зупинки й стоянки
транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних,
велосипедних доріжок або у випадку неможливості пересуватися по них), не заважаючи пішоходам.
Виїжджати з крайньої правої смуги можна для виконання об‘їзду перешкод.
4. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти мають поступитися
дорогою іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.
5. Для руху по проїзній частині колони велосипедистів мають бути розділені на
групи (до 10 велосипедистів у групі) з дистанцією 80–100 м
між групами. Велосипедисти у групах повинні їхати один за одним, щоб не
заважати іншим учасникам дорожнього руху.
6. Під час руху по проїзній частині, перед зупинкою, перестроюванням, поворотом
або розворотом велосипедисти зобов'язані подавати попереджувальні сигнали:
• поворот або перестроювання праворуч: витягнута права рука (мал. 1);
• поворот або перестроювання ліворуч: витягнута ліва рука (мал. 2);
• зупинка: піднята догори будь-яка рука (мал. 3).
Сигнал лівого повороту також рекомендується подавати при об‘їзді автомобіля,
що припаркований з правого краю смуги. Подавати сигнал рукою слід завчасно і
припиняти безпосередньо перед виконанням маневру. При їзді у групі знаки
першим подає ведучий, а члени групи їх негайно повторюють.
7. Велосипедисти можуть перевозити тільки такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не
створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.
Проїзд пішохідних переходів. На регульованих пішохідних переходах велосипедисти повинні
підкорятися сигналам велосипедних або загальнотранспортних світлофорів, а також регулювальників.
На нерегульованих пішохідних переходах велосипедисти, як і всі інші водії, повинні звільняти дорогу
пішоходам. Також варто звільняти дорогу пішоходам, які прямують до трамвая на зупинці або від
нього (з боку дверей), якщо трамвайні шляхи пролягають по проїзній частині.
Велосипедистам не можна перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися
на пішохідному переході. У цьому випадку потрібно злізти з велосипеда й перейти
дорогу як пішохід.
Коли велосипедист стає пішоходом. Велосипедист, який не їде на велосипеді, а
котить його, вважається пішоходом. У такому випадку на нього поширюються права й
обов'язки пішоходів. У Правилах зазначена тільки одна відмінність велосипедиста, який
котить велосипед, від пішохода: по проїзній частині пішоходи мають рухатися «по краю
проїзної частини назустріч руху транспортних засобів», а велосипедисти, які котять
велосипед, повинні рухатися «по краю проїзної частини у напрямку руху».
Еліна Романишина, голова ради кураторів

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
УРОЧИСТА ВІДПРАВКА ПРИЗОВНИКІВ ДО ЛАВ ЗСУ
25 квітня 2019 року студенти групи 11-ТХ взяли участь в заходах по
урочистій відправці з обласного збірного пункту Полтавського міського
комісаріату Збройних Сил України 220-ти призовників на строкову військову
службу. Студенти коледжу стали свідками дійства з використанням прийомів
рукопашного бою, показовим захватом та звільненням бойової
розвідувально-дозорної машини БРДМ. Також була організована показова
виставка зразків озброєння, форми одягу, бронежилет та кевларова каска,
якими зараз екіпіруються військовослужбовці ЗСУ. За сприяння обласної
влади призовникам були підготовлені караваї та цінні подарунки, які вручили
студентки нашого коледжу. З концертною програмою виступили артисти Полтавської обласної державної
філармонії.
Володимир Дудецький, викладач
140 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ
До ювілею видатного українського
державного, військового та політичного діяча
Симона Петлюри у читальному залі коледжу
представлена виставка «Видатний полтавець
Симон Петлюра». Симон Петлюра народився у
передмісті Полтави. Походив із давніх
козацьких і священицьких родин. Він був одним
з провідних діячів української національнодемократичної революції в 1917 році, велику
енергію спрямував на створення українських збройних сил (1918 – 1920 рр.).
Ірина Толмачева, зав. бібліотеки

СПОРТИВНІ НОВИНИ
БЕЗ БАР’ЄРІВ
15 травня 2019 року студенти групи 11-ТХ коледжу разом з
викладачем Аліною Кметь взяли участь в інклюзивному спортивномасовому заході ―Без бар‘єрів‖, присвяченому Міжнародному дню
боротьби за права людей з інвалідністю. У ньому були задіяні
здобувачі освіти інших закладів міста Полтави та діти з особливими
потребами. Для учасників заходу Полтавський міський центр
фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та управління у справах
сім‘ї, молоді та спорту Полтавської міської ради підготували безліч корисних занять: творчі майстер-класи,
спортивні змагання, локації військово-патріотичного виховання, каністерапія, навчання основам надання
домедичної допомоги тощо. Захід сприяв більш глибокому усвідомленню проблем, пов‘язаних з інвалідністю,
мобілізації підтримки прав, гідності та благополуччя осіб з інвалідністю в усіх сферах життя шляхом
формування інклюзивного мислення та простору.

ЗЕЛЕНА МИЛЯ 2019
31травня 2019 року усі бажаючі
викладачі і студенти коледжу взяли участь
у Всеукраїнському забігу «Зелена миля
2019», приуроченому до закриття XIV
літньої Універсіади України. Метою
проведення забігу була пропаганда
здорового способу життя, популяризація
фізичного залучення студентської молоді
України до активних занять фізичною культурою і спортом, поширення ідей гуманізму і патріотизму.
Учасники забігу, серед яких були і наші викладачі, отримали солодкі призи.
Викладачі фізичної культури
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