
 

 

 

 

                                                                         

 

 

                                                     

                          

Дорогі колеги, студенти, друзі! 

Вітаю всіх з Новим Роком! 

Нехай у цьому році з нами 

станеться чудо, про яке ми мріємо. Хоч 

у кожної людини воно і своє, але 

обов’язково найважливіше і 

найнеобхідніше. Бажаю займатися 

тим, що приносить задоволення і 

користь, досягнення нових вершин і самореалізації. Нехай прийдешній рік принесе 

побільше радісних моментів, які перейдуть в приємні спогади, і зустрічей з 

відданими друзями та дорогими людьми. 

Хай світле новорічне свято увійде у Ваше життя і принесе з собою здоров’я, 

достаток і приємні сюрпризи. Бажаю вам щодня знаходити привід для посмішки і 

завжди відчувати себе закоханим у життя! 

Нехай в Новому році у вашому житті з'явиться все, чого не вистачає для 

щастя – люди навколо стануть більш дружелюбними, світ – яскравішим, справи – 

легшими, дружба – міцнішою, любов – сильнішою. Нехай серце співає, творить і 

любить! 

Нехай у Новому Році життя буде багатим на незабутні враження, хай мрії 

збуваються, сяють на обличчях посмішки, очі світяться щастям! Нехай в душі 

буде більше добра! Здоров’я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, 

подорожей і хороших подій.  
                                                      Анатолій Палаш,директор коледжу 
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

ТИЖДЕНЬ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

СТАРТУВАВ 

Тиждень  розпочався солодко. Викладачами комісії у 

навчальній частині коледжу для педагогічного колективу 
та співробітників було організовано дегустацію 

морозива власного виробництва. Смачне частування 

стало сюрпризом для колег, подарувало частинку 
позитиву та стало приводом для теплого спілкування за 

холодним десертом. 

МАЙСТЕР-КЛАС З ВИРОБНИЦТВА М'ЯСНОЇ СМАКОТИ 

29 жовтня 2019 року було проведено майстер-клас по виготовленню 
м'ясної сиров'яленої поляндвиці. Захід був організований викладачами Тамілою 

Михайлик, Іриною Гузевською, Ніною Василевською, а провів його досвідчений 

шеф-кухар #charcuterie, студент нашого коледжу Олександр Олефір. Студенти-
харчовики і викладачі коледжу з цікавістю та задоволенням спостерігали за 

майстер-класом та брали в ньому 

участь. 

ВИСТАВКА СТІНГАЗЕТ 

11 листопада було проведено 

виставку стінгазет «Абетка здорового 

харчування». Студенти груп 11-ТХ, 21-ТХ, 21-Т, 31-ТХ підготували 
тематичні стінгазети, в яких розкрили питання організації 

харчування студентів,  значення вітамінів у харчовому раціоні, 

принципів раціонального харчування людини.  

КОНДИТЕРСЬКИЙ МАЙСТЕР-КЛАС 

11 листопада 2019 року студентів-технологів  тепло та гостинно 

зустрічав кондитерський цех ТМ “Lucky Max”.В ході майстер-класу, 
проведеного директором з виробництва Людмилою Цьовою, студенти 

ознайомилися з тонкощами приготування широкого асортименту 

продукції ТМ “Lucky Max” – тортів, тістечок, маршмеллоу, зефіру, 

тістечок макарунс, карамелі 
тощо.  

КУЛІНАРНИЙ КОНКУРС 

«КАРТОПЛЯНИЙ БЛІЦ» 
12 листопада 2019 року  відбувся кулінарний конкурс «Картопляний 

бліц».  В  конкурсі  під керівництвом викладачів Оксани Палаш та Надії 

Надточій взяли участь команди груп студентів, які навчаються за 

освітньою програмою «Виробництво харчової продукції». В лабораторії 
панувала тепла та комфортна атмосфера. Усі учасники творчо та 

креативно підійшли до приготування страв.  

ЯРМАРКУВАННЯ ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТІВ 
13 листопада в актовій залі відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному дню студентів. Директор 

коледжу Анатолій Палаш нагородив грамотами і подяками переможців студентських конкурсів і змагань. Від 

профспілкового комітету 
студентам коледжу були 

вручені солодкі гостинці. 

У  святковій атмосфері 

театралізованим привітанням 
зі сцени викладачі побажали 

студентам гарних оцінок та 

реалізації набутих фахових 
знань і вмінь на користь собі 

та Україні в цілому. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/charcuterie?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://www.pcxtnuht.pl.ua/images/pages/news/2019_10_30_6.jpg


ЦІКАВО ПРО ПРЯНОЩІ 
 14 листопада 2019 року студентами груп 41-Т  під керівництвом 

викладачів Таміли Михайлик та Ніни Деряги був проведений 

навчально-виховний захід «Цікаво про прянощі». На захід були 

запрошені учні школи № 8. Студенти групи 41-Т познайомили 
глядачів з цікавим, дещо загадковим світом помічників технологів – 

світом спецій. Адже їх використання може надати одному і тому ж 

продукту різні органолептичні 
властивості. 

ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

          14 листопада 2019 року 
була проведена технічна конференція за підсумками навчальної та 

технологічної практики студентів груп 41-ТХ та 42-ТХ. Студенти-

старшокурсники підготували цікаві доповіді-презентації та поділилися 

власним досвідом та враженнями відносно своїх баз практики.  

ДЕНЬ ГОСТИННОСТІ 

15 листопада 2019 року на 

запрошення викладачів  Оксани Палаш та Ніни Василевської до коледжу 
завітали учні Полтавського професійного ліцею на чолі з викладачами 

спецдисциплін. Гостей  радо зустрічали в лабораторіях виробництва 

харчової продукції, виробництва молочних та м’ясних продуктів, де вони 
мали змогу познайомитися з устаткуванням лабораторій та пригоститися 

власноруч виготовленими м’ясними і молочними продуктами. 

СВЯТКОВИЙ КУЛІШ 

До Міжнародного Дня студентів відбулася дегустація 
козацького  куліша, приготовленого за стародавнім рецептом викладачами Оксаною Палаш, Надією Надточій 

разом зі студентами групи 42-ТХ Лілею Почомою, Тетяною Кирій, Аліною Безрукавою, Тетяною Гельдиєвою, 

Оксаною Печерицею до Дня студента. Кожен студент коледжу зміг пригоститися стравою. 
Викладачі циклової комісії технологічних дисциплін 

 

 

НЕЗАБАРОМ НОВИЙ РІК 
19 грудня 2019 року учасники художньої самодіяльності коледжу презентували театралізовану виставу 

«Новорічні чоботи». Студенти поринули у новорічні пригоди, головними героями яких були Святий Миколай, 
Дід Мороз, Снігурка, Поліцейський, Пес Мухтар, Баба Яга, Продавчиня, Двірничка. Актори настільки 

оригінально передали образ кожного героя, що не залишили байдужими жодного глядача. Пісні, воркаут, 

танці учасників художньої самодіяльності створили атмосферу свята. Новорічний настрій та позитивні емоції 

не змусили себе чекати. А хіба може бути інакше? Незабаром Новий рік! 

 

  
 
  
 

 

 

 

 

Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи 
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ТИЖДЕНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

БУТИ БАТЬКАМИ – ЦЕ ЗДОРОВО 
18 листопада 2019 року викладач Наталія Гавриленко провела 

інтерактивну лекцію на тему «Бути батьками – це здорово!».  На неї 

були запрошені студенти груп 11-А, 41-Т, 41-М. Протягом заходу 
студенти проаналізували різні стилі батьківської поведінки стосовно 

дітей та їх впливу на процес формування особистості дитини, 

визначили сутність основних засад усвідомленого батьківства та шляхів 

їх упровадження. Також на захід була запрошена Людмила Карацюпа, 
психолог Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді. Вона розповіла про психологічні передумови щасливих 

та гармонійних відносин подружжя, про роль сексуальних відносин у сімейному житті, необхідність 
збереження репродуктивного здоров’я для народження дітей. Студентам було роздано буклети «Твоє здоров’я 

сьогодні – майбутнє здоров’я твоїх дітей завтра!». 

ЖНИВА СКОРБОТИ 
20 листопада 2019 року в актовій залі коледжу зібралися 

студенти, щоб вшанувати 86-ті роковини голодомору 

українського народу. Виховну годину підготували викладач 

Наталія Гайворонська та студенти коледжу: Анастасія 
Єрмашкевич, Вікторія Зінченко, Богдан Корольов, Корній 

Лебеденко, Анастасія Манько, Назар Петренко, Валерія Чухліч, 

Вадим Ярошинський. Пройдуть роки, минуть десятиліття, а 
трагедія 1933 року все одно хвилюватиме серця людей. І тих, 

кого вона зачепила своїм чорним крилом, і тих, хто народився 

після тих страшних років. Вона завжди буде об’єднувати всіх 

живих одним спогадом, однією печаллю, однією надією. Адже й нині живе у пам’яті народу прокляття тим, 
хто збиткувався над його долею і життям. 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

20 листопада 2019 року викладачем Михайлом Танчиним 
була прочитана лекція "Особливості Державного бюджету України 

на 2020 рік", на яку були запрошені студенти груп 31-Т і 31-М. 

ДЕНЬ ПАМ´ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 
У бібліотеці коледжу 

експонувалася книжкова виставка «Твій 

біль, Україно!», спрямована на 

вшанування пам’яті жертв однієї з 
найстрашніших трагедій в історії українського народу – Голодомору 1932–1933 

років. Книги, газетні та журнальні добірки, представлені на виставці, розкривають 

трагедію Голодомору 1932-1933 років в Україні. Поряд з історичними фактами тут 
містяться свідчення людей, які вижили в ті страшні роки. 

КОЛИ СПОРТ ПОЛЮБИШ, СИЛЬНИМ, СПРИТНИМ БУДЕШ 

20 листопада 2019 року  в 
спортивному залі був проведений 

спортивний захід «Коли спорт 

полюбиш, сильним, спритним будеш». 

Змагання проводились між групами 21-

А та 21-М. Пройшовши 

низку випробувань, 

чемпіоном стала група 21-А. 

  

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ 

Виставка плакатів «Історія української гривні» організована 

викладачем Наталією Гайворонською. Студенти коледжу отримали 
можливість ознайомитися з історією української національної валюти, що 

ввійшла в обіг згідно з Указом Президента України «Про грошову 

реформу в Україні» від 25 серпня 1996 року. 

Викладачі циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  
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ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ! 
З метою виконання Указу Президента України від 8 грудня 2008 року 

№1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права» ураховуючи важливе 

значення правової освіти в дальшій розбудові України як правової держави, 

вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, з нагоди річниці 

проголошення Загальної декларації прав людини  у коледжі з 9 грудня по 13 
грудня 2019 року проходив Всеукраїнський тиждень права. Генеральна 

Асамблея проголошує  Загальну декларацiю прав людини як завдання, до 

виконання якого повиннi прагнути всi народи i всi держави. 
Стаття 1 Всi люди народжуються вiльними i рiвними у своїй гiдностi 

та правах. Вони надiленi розумом i совiстю i повиннi дiяти у ставленнi 

один до одного в дусi братерства. 

Стаття 2 Кожна людина повинна мати всi права i всi свободи, 
проголошенi цiєю Декларацiєю, незалежно вiд раси, кольору шкiри, 

статi, мови, релiгiї, полiтичних або iнших переконань, нацiонального 

чи соцiального походження, майнового, станового або iншого 
становища. Крiм того, не повинно проводитися нiякого розрiзнення на основi полiтичного, правового або 

мiжнародного статусу країни або територiї, до якої людина належить, незалежно вiд того, чи є ця територiя 

незалежною, пiдопiчною, несамоврядованою або як-небудь iнакше обмеженою у своєму суверенiтетi. 
Стаття 3 Кожна людина має право на життя, на свободу i на особисту недоторканнiсть. 

Стаття 4 Нiхто не повинен бути в рабствi або у пiдневiльному станi; рабство i работоргiвля забороняються в 

усiх їх видах. 

Стаття 5 Нiхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його 
гiднiсть, поводження i покарання. 

Стаття 7 Всi люди рiвнi перед законом i мають право, без будь-якої рiзницi, на рiвний їх захист законом.  

Стаття 12 Нiхто не може зазнавати безпiдставного втручання у його особисте i сiмейне життя, безпiдставного 
посягання на недоторканнiсть його житла, тайну його кореспонденцiї або на його честь i репутацiю. Кожна 

людина має право на захист закону вiд такого втручання або таких посягань. 

Стаття 18 Кожна людина має право на свободу думки, совiстi i релiгiї; це право включає свободу змiнювати 
свою релiгiю або переконання i свободу сповiдувати свою релiгiю або переконання як одноособово, так i 

разом з iншими, прилюдним або приватним порядком в ученнi, богослужiннi i виконаннi релiгiйних та 

ритуальних обрядiв. 

Стаття 19 Кожна людина має право на свободу переконань i на вiльне їх виявлення; це право включає 
свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати i поширювати 

iнформацiю та iдеї будь-якими засобами i незалежно вiд державних кордонiв. 

Стаття 23 1. Кожна людина має право на працю, на вiльний вибiр роботи, на справедливi i сприятливi умови  
працi та на захист вiд безробiття. 

                     2. Кожна людина, без будь-якої дискримiнацiї, має право на рiвну оплату за рiвну працю. 

                     3. Кожний працюючий має право на справедливу i задовiльну винагороду, яка забезпечує гiдне 

людини iснування, її самої та її сiм'ї, i яка в разi необхiдностi доповнюється iншими засобами соцiального 
забезпечення. 

Стаття 24 Кожна людина має право на вiдпочинок i дозвiлля, включаючи право на розумне обмеження 

робочого дня та на оплачувану перiодичну вiдпустку. 
Стаття 25 1. Кожна людина має право на такий життєвий рiвень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний 

догляд та необхiдне соцiальне обслуговування, який є необхiдним для пiдтримання здоров'я i добробуту її 

самої та її сiм'ї, i право на забезпечення в разi безробiття, хвороби, iнвалiдностi, вдiвства, старостi чи iншого 
випадку втрати засобiв до iснування через незалежнi вiд неї обставини. 

                  2. Материнство i дитинство дають право на особливе пiклування i допомогу.  

Стаття 26   1. Кожна людина має право на освiту.  

                    2. Освiта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи i збiльшення поваги до 
прав людини i основних свобод. Освiта повинна сприяти взаєморозумiнню, терпимостi i дружбi мiж усiма 

народами, расовими або релiгiйними групами i повинна сприяти дiяльностi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй по 

пiдтриманню миру. 
Стаття 29 1. Кожна людина має обов'язки перед суспiльством, у якому тiльки й можливий вiльний i повний 

розвиток її особи. 

                  2. При здiйсненнi своїх прав i свобод кожна людина повинна зазнавати тiльки таких обмежень, якi 
встановленi законом виключно з метою забезпечення належного визнання i поваги прав i свобод iнших та 

забезпечення справедливих вимог моралi, громадського порядку i загального добробуту в демократичному 

суспiльствi. 

                                                                     Еліна Романишина, голова ради кураторів

  



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
МОЯ ВІТЧИЗНА – СЛАВИ І ДОБЛЕСТІ КРАЙ 

4 грудня 2019 року в  спортивному залі коледжу для 

студентів першого курсу було проведено спортивно – патріотичне 
свято «Моя Вітчизна – слави і доблесті край». Учасниками змагань 

стали команди студентів групи 11-Х «Енерджайзери» та групи 11-К 

«Силачі». Захід підготували та провели викладачі коледжу Еліна 

Романишина, Аліна Кметь та Олег Шерстюк. Гостем та головою 
журі був капітан Збройних сил України Віктор Лебедєв. 

Учасникам змагань було запропоновано декілька інтелектуальних 

конкурсів. Під час «Розминки» учасники команд швидко надавали 
відповіді на питання про основи будови Збройних сил України. У конкурсі «Вірю не вірю» учасникам 

пропонувалися твердження про славні традиції козацтва, звідки беруть витоки Збройні сили України. Біля 

кожного з них потрібно було поставити «+», якщо вважають висловлення правильним, та «-», якщо 
вважають висловлення неправильним. У конкурсі  «Склади відповідність» учасники продемонстрували 

знання військових звань та погонів, що їм відповідають. Особливо напружена боротьба відчувалася під час 

наступних спортивних змагань: «Силова естафета», «Загальна 

естафета», «Вдягни військову форму», «Двобій капітанів». У 
цих конкурсах учасники показали свою силу, спритність, 

організованість та згуртованість. Підтримати команди 

прийшли учасники художньої самодіяльності з вокально-
хореографічними композиціями. 

Увазі глядачів були запропоновані відеоролик «Обери 

здоровий спосіб життя» та практична демонстрація «Умій 
надавати першу медичну допомогу». Захід не залишив нікого 

байдужим. Всі присутні отримали хороший настрій та багато 

нової інформації для роздумів.  
                           Еліна Романишина, голова ради кураторів 

 

 

СПОРТИВНІ НОВИНИ 
ШАХИ – ЦЕ УСПІХ, ПЕРЕМОГА! 

13 та 14 листопада 2019 року команда коледжу брала участь в 

обласних змаганнях з шахів, які проводилися в Полтавському коледжі 

управління, економіки і права ПДАА. Брали участь у змаганнях 9 команд 
Полтавських навчальних закладів. Нелегкою виявилася перемога. Адже з 

кожним роком у змаганнях беруть участь все сильніші суперники. Наші 

шахісти посіли друге командне місце та два перших в особистих заліках. 
Переможці Аксюк Валентин, Дзюбинський Родіон, Домбровська Надія . 

ДО ДНЯ ЛЮДЕЙ З 

ОБМЕЖЕНИМИ 

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
4 грудня 2019 року в спортивному залі коледжу відбулася 
товариська зустріч з волейболу між збірною коледжу (юнаки) і 

збірною студентів та викладачів, присвячена відзначенню Дня 

людей з обмеженими фізичними можливостями . 
                           Викладачі фізичної культури 
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