
 

 

 

 

 

 

 

Дорогі колежанки! 

У прекрасний день 8 Березня ми, 

чоловіки коледжу, поспішаємо привітати вас. 

І хочеться побажати всім залишатися такими 

ж неповторними, жіночними і чудовими, як 

зараз! Нехай всі ваші бажання виконуються, 

як за помахом чарівної палички. Бажаю 

гарного настрою, запаморочливих успіхів у 

кар’єрі, захоплень до душі, сімейної та 

фінансової стабільності, яскравих емоцій і 

вражень.  

Теплий промінь березневий 

Розбудив дзвінку весну. 

Ароматом квітів перших 

День святковий огорнув.  

Він вітання нащі щирі 

Передасть всім дамам милим,  

Щоб жили в добрі і мирі, 

Щоб здійснились їхні мрії,  

Щоб коханими були, 

Щоб у радості цвіли. 

 

 

                                                 Посміхайтеся і даруйте посмішки іншим людям.                        

                                        І все ваше життя буде, немов справжня весна, таким   

                                     же барвистим, приємним і по-душевному теплим! 

 

                         Анатолій Палаш, директор коледжу 
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КОНКУРС ТАЛАНТУ ТА ГРАЦІЇ 
04 березня 2020 року в коледжі відбувся конкурс «Міс 

коледжу -  2020». За звання «Міс коледжу» змагалися студентки І 
та ІІ курсів, а саме: Каріна Олешко (група 21-К), Альона Величко 

(група 11-ТХ), Аліна Коваленко (група 11-ТХ), Дар´я Басенко 

(група 11-ТХ),  Анастасія Литвин (група 21-Т), Юлія Сливенко 
(група 11-ТХ).  Ведучими конкурсу були брати Павло та Ілля 

Ляшенки, студенти групи 31-Х. 

Конкурс проходив в декілька етапів. Під час «Дефіле» 

слід відзначити граціозність дівчат, легкість і витонченість ходи, 
а також уміння носити найвишуканіше вбрання – коктейльну 

сукню! Кожна з наших чарівних дівчат у «Візитівці» в 

оригінальній формі розповіла  про себе, про свої захоплення, уміння. Показала себе з найкращої сторони. У 
цікавому і захоплюючому конкурсі під назвою “Коронний номер” кожна  учасниця продемонструвала свій 

талант, відкрила артистичні здібності. Красивий, креативний, оригінальний, а головне, недорогий одяг із 

підручного матеріалу конкурсантки продемонстрували під час показу мод під назвою «Одяг майбутнього». 
Останній конкурс - «Вальс». Під час виконання танцю учасниці були прекрасні у своїх легких сукнях, 

граціозні, і здається, що вони зовсім не йдуть, а летять.  

Підсумки конкурсу: 

-титул “Міс глядацьких симпатій” отримала Альона 
Величко; 

-титул “Міс Чарівність” отримала Каріна Олешко; 

-титул  “Міс Артистичність” отримала Анастасія Литвин; 
-титул “Міс Оригінальність” отримала Дар’я Басенко; 

-титул “ІІ – віце міс” отримала Юлія Сливенко; 

-титул “І – віце міс” отримала Альона Величко; 

А титул “Міс коледжу - 2020” виборола Аліна 
Коваленко. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Еліна Романишина, Наталія Аксюк, викладачі 
 



 

ЗУСТРІЧАЄМО ВЕСНУ РАЗОМ! 
Млинці, гуляння, конкурси - все це Масниця! 

  26 лютого 2020року у коледжі було проведено етносвято, яке має 
назву «Масниця»! Мета заходу - збереження та відродження традицій 

українського народу. Свято відбулося завдяки активній співпраці 

викладачів та студентської ради коледжу. Під керівництвом викладача 
спецдисциплін Оксани Палаш студенти групи 31-ТХ  виготовили понад 

1000 млинців для студентів, викладачів та співробітників коледжу. 

Родзинкою свята став смачний трав’яний чай виготовлений студентами 
групи 32-ТХ з викладачем Тетяною Марченко. 

В цей день на подвір’ї коледжу панувала святкова атмосфера: веселі конкурси, українські пісні, танці, 

частування та спалення опудала - символа зими. Учасники свята отримали безліч позитивних емоцій, призів 

та смаколиків. А наприкінці свята поласували частуванням. 
«Зустрічаємо весну разом!» - це не тільки гасло, а й стан душі кожного учасника дійства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Оксана Палаш, викладач 

 

                          



 

             ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ! 

ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ 
До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, 

які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на 

прилеглих територіях та за межами закладу освіти під час заходів, 

передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, 
та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника 

закладу освіти, в тому числі дорогою до закладу освіти. 

Ознаками булінгу  є систематичне вчинення учасниками 
освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої 

особи та такою особою стосовно інших учасників освітнього 

процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних 

комунікацій, а саме: 
- умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, 

перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного 

характеру;  
- словесні образи, погрози, у тому числі щодо 

третіх осіб, приниження, переслідування, 

залякування, інші діяння, спрямовані на 

обмеження волевиявлення особи; 
- будь-яка форма небажаної вербальної, 

невербальної чи фізичної поведінки 

сексуального характеру, зокрема принизливі 
погляди, жести, образливі рухи тіла, 

прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення 

образливих чуток; 
- будь-яка форма небажаної фізичної 

поведінки, зокрема ляпаси, стусани, 

штовхання, щипання, шмагання, кусання, 

завдання ударів. 
Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу учасника освітнього 

процесу в закладі освіти, є: 

- замкнутість, тривожність, страх або, 
навпаки, демонстрація повної відсутності 

страху, ризикована, зухвала поведінка; 

- неврівноважена поведінка; 
- агресивність, напади люті, схильність до 

руйнації, нищення, насильства; 

- різка зміна звичної для дитини 

поведінки; 
-  мислення, знижена здатність до 

навчання; 

-відлюдкуватість, уникнення спілкування; 
- ізоляція, виключення з групи, небажання 

інших учасників освітнього процесу 

спілкуватися; 

- занижена самооцінка, наявність почуття 
провини; 

- поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги; 

- демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу; 
- схильність до пропуску навчальних занять; 

- відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття; 

- депресивні стани; суїцидальні прояви; аутоагресія (самоушкодження); 
- явні фізичні ушкодження та ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо); 

- намагання приховати травми та обставини їх отримання; 

- скарги дитини на біль та погане самопочуття;  

- пошкодження чи зникнення особистих речей; 
- вимагання особистих речей, їжі, грошей;  

 

 



 

- жести, висловлювання, прізвиська, 

жарти, погрози, поширення чуток 
сексуального (інтимного) характеру або 

інших відомостей, які особа бажає 

зберегти в таємниці; 
- наявність фото-, відео- та 

аудіоматеріалів фізичних або 

психологічних знущань, сексуального 

(інтимного) змісту; 
- наявні пошкодження або зникнення 

майна та (або) особистих речей. 

Суб'єктами реагування у разі 
настання випадку булінгу  в закладах 

освіти є: 

- служба освітнього омбудсмена; 

- служби у справах дітей;  
- центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

- органи місцевого самоврядування; 

- керівники та інші працівники закладів освіти;  
- засновник (засновники) закладів освіти або 

уповноважений ним (ними) орган; 

- територіальні органи (підрозділи) Національної поліції 
України.  

Суб'єкти реагування на випадки булінгу в 

закладах освіти діють в межах повноважень, 

передбачених законодавством.  
Еліна Романишина, голова ради кураторів 

          

 

 

ЗАНЯТТЯ З ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

22 та 23 січня 2020 року було 

проведено навчання та удосконалення 
навичок користування засобами 

протипожежної безпеки.       

      Захід розпочався з  лекції,  під час 
якої  Анатолій Палаш та Іван Тригуба 

ознайомили всіх присутніх з 

нормативними актами щодо питань 

пожежної безпеки, правилами пожежної 
безпеки, можливими причинами 

виникнення пожеж та заходами з їх 

запобігання, засобами пожежогасіння, а  також порядком дій під час пожежі.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таміла Михайлик, відповідальний за цивільний захист 

 



 

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
«ШЛЯХ ЗВІЛЬНЕННЯ КОЖНОЇ НАЦІЇ ВІД 

ПОНЕВОЛЕННЯ ГУСТО КРОПИТЬСЯ КРОВ´Ю 

ВОРОЖОЮ І СВОЄЮ» СИМОН ПЕТЛЮРА 

19 лютого 2020 року в актовій залі коледжу 

вшановували пам'ять загиблих героїв Небесної сотні.  
Історична пам'ять має великий вплив на формування 

ідентичності, на виховання молоді, на формування 

історичного досвіду. Вже минуло 6 років від тих кривавих 
подій. У очевидців спогади дещо притупилися, юнь цих 

спогадів взагалі не має. Але це частина нашої української 

історії, це крок до становлення не формальної, а справжньої 

держави, до формування громадянського суспільства. А, як 
відомо, історія вчить лише 

тих, хто хоче у неї вчитися.  Документальні відео про події листопада 2013 – 

лютого 2014 років, коментарі ведучих, пісенний та поетичний вирази цих 
подій мали відновити пам'ять очевидців та додати молоді інформації про 

події вітчизняної історії, повторення яких не можна допустити. Безперечно, 

слід докласти всіх зусиль, щоб відносини між громадянським суспільством і 

владою не досягали такого антагонізму. Урок пам’яті підготувала та провела 
разом зі студентами груп 11-А, 11-ТХ, 21-А, 21-К, 21-ТХ  викладач 

загальноосвітніх дисциплін Людмила Грінченко. 

Людмила Грінченко, викладач 

21 ЛЮТОГО – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ 

В читальному залі коледжу експонується виставка «Рідна мова – 

чисте джерело», присвячена Міжнародному дню рідної мови. Щороку 21 
лютого увесь світ відзначає Міжнародний день рідної мови. Мова – це 

історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат 

кількатисячної еволюції кожного етносу. Рівень розвитку рідної мови є 

джерелом духовного розвитку народу. Народ, який не усвідомлює значення 
рідної мови, її роль в розвитку особистості, не плекає її, не може 

розраховувати на гідне місце в суцвітті народів. Давайте будемо любити і 

поважати нашу рідну мову, берегти її чистоту. 
        Ірина Толмачева, зав. бібліотеки 

 

СПОРТИВНІ НОВИНИ 
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 

В період з 4 по 7 січня 2020 року в Полтавському 
професійному ліцеї було проведено відкритий міський турнір 

з настільного тенісу, в якому взяла участь команда коледжу. 

Наша команда в нелегкій боротьбі посіла ІІІ місце і отримала 
перехідний кубок, а також грамоти за ІІ та ІІІ місця в 

особистому заліку і за І місце в парному заліку.   

   Склад команди: Михайло Белей  (41- А група), Максим 
Левенко ( 21- ТХ група), Надія Домбровська (21-ТХ група), 

Аліна Коваленко – 11- ТХ гр. Підготувала команду викладач 

фізичного виховання Аліна Кметь.                               

                                                                                                                                                    
                                             Аліна Кметь, викладач
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