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Шановні колеги, друзі! Прийміть найщиріші
вітання зі світлими і радісними святами, які об’єднують
і наше сьогодення, і мрії про майбутнє, - з
Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай прийдешній рік засяє для вас та
ваших рідних щастям, подарує міцне здоров’я,
примножить успіхи та здобутки, сповнить
натхненням та життєдайною енергією,
розквітом нових творчих сил.
Нехай новорічним подарунком до ваших
осель назавжди
увійдуть піднесений
настрій та передчуття щасливих змін, у різдвяні
свята лунають добрі слова, панує злагода у сім´ї,
зігріває щедре родинне тепло, а з початком
нового року почнеться відлік нового, кращого
життя, сповненого добром та радістю!
Благодатного вам Різдва та щасливого
Нового року!
Анатолій Палаш,директор коледжу

НОВИЙ РІК: ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО СВЯТКУВАННЯ НАШИХ ПРЕДКІВ
Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших
календарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть
щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх континентах, яку
знають, люблять і яку з нетерпінням чекають люди.
Незважаючи на те, що Новий рік - одне з небагатьох свят,
що об`єднує все людство, за всіх часів у різних народів існували й
існують свої традиції зустрічі Нового року та своя святкова
атрибутика.
В Україні традиція новорічного святкування має особливо
непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували
новий рік: і у березні, і у вересні, і у січні – та й тепер 2 рази.
Новорічні свята вважалися чарівним часом, коли
пробуджувалася й ставала небезпечною всіляка нечиста сила.
Дуже довго жила віра в те, що характер новорічного
свята впливає на долю всього року.
Вечір 31 грудня називали щедрим, або багатим, до нього
готували багатий святковий стіл. Тоді ж вдавалися до різноманітних
магічних ритуалів. Наприклад, господар підходив з сокирою до
дерева, звертаючись до нього: "Як уродиш – не зрубаю, як не
вродиш – зрубаю", – і тричі легенько торкався сокирою стовбура.
Наслідком цих дій мав бути рясний урожай фруктів. Щоб улітку
позбутися гусені, тричі оббігали садок босоніж тощо.
Побутували численні новорічні прикмети й
ворожіння. На Полтавщині у новорічну ніч дивилися на
хмари: якщо вони йшли з півдня, вірили, що буде врожай
на ярину, якщо з півночі – на озимину. Тієї ж ночі
намагалися дізнатися, які зернові будуть найбільш
урожайними наступного року. Для цього надворі лишали
пучечки пшениці, жита, ячменю, вівса та ін. Вважалося, що
краще вродить та культура, на яку впав іній. Яскраво
ігровий характер мали ворожіння про шлюб.
Специфічними
складовими
традиційного
українського новоріччя були величальні обходи й
поздоровлення (щедрування, засівання), ритуальний обмін
вечерею, обряди та ігри з масками ("Маланка", "Коза") та інші.
Деякі з них широко побутують й донині.
В Україні традиційним святковим символом на Новий
рік тривалий час була не зелена ялинка, а «дідух».
Виготовляли його з кулів або з
першого
зажинкового
снопа.
Кільканадцять
пучків,
окремо
обплетених соломинками, ув'язували в
пишний
вінок.
Знизу
робили
розгалуження, щоб «дідух» міг стояти.
Верхівка новорічного вінка нагадувала
конусоподібний сніп з колоссям. Гілки
«дідуха» — за них правили зібрані
докупи пучки, що зверху відповідно
розгалужувались, — обрамлювали
кольоровими стрічками, паперовими
чи засушеними квітами, кожен на свій смак. У світлиці його ставили напередодні
багатої куті. Свою обрядову роль він виконував протягом усіх різдвяних свят.
Дідух символізував спільного предка.
Еліна Романишина, голова ради кураторів

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Напередодні новорічних та різдвяних свят студентська рада організувала святкове оформлення
гуртожитку. Студенти власноруч виготовили паперові сніжинки, ліхтарики, розмальовували скло на вікнах.
На першому поверсі гуртожитку встановили ялинку та прикрасили її різнокольоровими іграшками,
яскравими гірляндами.
Цьогоріч студентська рада гуртожитку вирішила придбати штучне новорічне деревце, адже
вирубка дерев завдає непоправної шкоди природі. Для того, щоб виростити метрову красуню з насіння,
знадобиться близько дев’яти років.
Усі з нетерпінням чекають новорічних та різдвяних свят. У ці дні ми стаємо маленькими дітьми, які
вірять у диво. Тож давайте створювати його власноруч!

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ
10 грудня 2020 року в гуртожитку коледжу вихователі Неля Фастівець та Ольга Джурка
провели народознавчий вечір «Андріївські вечорниці».
Під час заходу юнаки та дівчата
готували
вечерю,
ворожили
на
судженого, жартували, розповідали
цікаві
історії.
Наприкінці
вечора
учасники
посмакували
варениками, приготованими власноруч.
Від студентської ради коледжу усі
присутні отримали солодкі подарунки.
Захід занурив учасників у атмосферу
українських вечорниць, змусив відчути
красу і поезію давніх звичаїв і традицій
нашого народу.

Неля Фастівець і Ольга Джурка, вихователі гуртожитку

ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ
ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
Згідно з Законом України «Про запобігання та
протидію домашньому насильству» від 07 грудня
2017 року № 2229-VIII домашнє насильство - діяння
(дії або бездіяльність) фізичного, сексуального,
психологічного або економічного насильства, що
вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або
між родичами, або між колишнім чи теперішнім
подружжям, або між іншими особами, які спільно
проживають (проживали) однією сім’єю, але не
перебувають (не перебували) у родинних відносинах
чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи
проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє
насильство, у тому самому місці, що й постраждала
особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Організації та установи до яких слід звернутися у випадку домашнього насильства:








До територіального органу поліції або за телефоном
102.
До центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоці.
До управління сім'ї та молоді районної, міської чи
обласної держадміністрацій.
До громадських організацій, які надають допомогу
постраждалим від насильства.
До психолога, соціального педагога, класного
керівника тощо.
До близької людини.
На телефони «Гарячих ліній».

Безкоштовні телефонні «Гарячі лінії»






Національна дитяча «гаряча лінія» Центру «Ла
Страда- Україна»:
0-800-500-333 (для дзвінків з мобільного)
Дзвінки на лінію - безкоштовні як зі стаціонарних
телефонів на всій території України, так і з мобільних
усіх операторів.
Консультують компетентні у дитячих питаннях
психологи, юристи та соціальні працівники.
Національна «гаряча лінія» з протидії домашньому
насильству (консультації юриста, психолога,
соціального педагога):
116-123 (цілолобово та безкоштовно з мобільних телефонів),
0-800-500-225 та 116-111
Можна отримати інформацію про організації та установи, до яких слід звернутися у
конкретній ситуації, про перелік документів, які необхідно підготувати для звернення, поради щодо
правильного їх складання, підтримку психолога анонімно у телефонному режимі, консультації та
рекомендації юристів щодо конкретної ситуації.
Омбудсмен з прав дитини в Україні Микола Миколайович Кулеба:
(044) 255-64-50
Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової допомоги:
Зателефонувавши зa номером 0 800213 103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів),
можна отримати такі послуги:
інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних послуг та захисту прав людини,
та установи, які опікуються відповідними питаннями;
безоплатну правову допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
правові консультації;
зв'язатися з усіма центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги; отримати
інформацію про їх місцезнаходження, контактні номери телефонів, інші засоби зв 'язку.

Служби підтримки постраждалих осіб:
1) центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
2) притулки для дітей;
3) центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
4) соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);
5) центри соціально-психологічної допомоги;
6) територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
7) інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.
До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать притулки для постраждалих осіб,
центри медика-соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, мобільні бригади
соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за
ознакою статі, а також заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб,
які постраждали від насильства за ознакою статі.
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

16 ДНІВ ПРОТИ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА
З 25 листопада по 10 грудня 2020 року викладачі та студенти коледжу взяли участь у
Всеукраїнській акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства».

Вперше проведення інформаційно-просвітницьких заходів ініціював Перший всесвітній інститут
глобального жіночого лідерства у 1991 році. Кампанія проводиться в Україні щорічно та координується
Центром глобального лідерства жінок.
Дати проведення акції створюють символічний ланцюжок, що поєднує заходи, спрямовані на
подолання у суспільстві гендерно зумовленого насильства як вияву дискримінації та грубого порушення
прав і фундаментальних свобод, будь-яких небезпечних дій, які вчиняються проти волі людини і
базуються на соціально визначених гендерних
відмінностях між жінками і чоловіками:
 25 листопада – Міжнародний день боротьби з
насильством щодо жінок;
 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
 2 грудня – Міжнародний день боротьби з
рабством;
 3 грудня – Міжнародний день людей з
обмеженими фізичними можливостями;
 5 грудня – Міжнародний день волонтера;
 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток,
розстріляних у Монреалі;
 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;
 10 грудня – Міжнародний день прав людини.

Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ЗАПАЛИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІ
День пам'яті жертв голодоморів, національний пам'ятний день, відзначають щорічно у четверту
суботу листопада. Цьогорічні вшанування відбуваються в особливих умовах. Людським життям загрожує
пандемія короновірусної хвороби. Запроваджені карантинні заходи внесли обмеження в проведення
масових заходів. Але ця обставина не змогла перешкодити гідному вшануванню пам’яті жертв
голодоморів. 28 листопада 2020 року
викладачі та студенти коледжу в
родинному
колі
долучилися
до
всеукраїнської акції «Запали свічку». О
16:00
вони
взяли
участь
у
загальнонаціональній
хвилині
мовчання та запалили свічки пам’яті на
своїх підвіконнях.
Україна внаслідок геноциду 19321933 років, масових штучних голодів
1921-1923 та 1946-1947 років втратила
мільйони людських життів. Ми мусимо пам’ятати, якою ціною оплачені дні нашого буття і зробити все для
збереження миру та недопущення злочинів проти людяності на нашій землі. Страшна пам’ять про
голодомор живе в українцях на ментальному рівні.
Пам'ятаймо про минуле, аби у нас було майбутнє!
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ – СЛАВА, ГОРДІСТЬ, МІЦЬ КРАЇНИ
3 грудня 2020 року в гуртожитку коледжу відбувся військовопатріотичний захід, присвячений Дню Збройних сил України.
Вихователі Неля Фастівець, Ольга Джурка провели зі
студентами інтерактивну бесіду на тему «Збройні сили України –
слава, гордість, міць країни». На
захід
були
запрошені
представники
громадської
організації "ВОРОСКОП". Вони
ознайомили
студентів
з формами
та
методами
тактичної, вогневої підготовки,
відпрацювали навички користування зброєю та надання першої
домедичної допомоги.
Захід викликав неабияку зацікавленість як у юнаків, так і в дівчат,
адже захист Вітчизни – конституційний обов’язок кожного громадянина.
Неля Фастівець і Ольга Джурка, вихователі гуртожитку

10 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ
Щорічно 10 грудня у світі відзначають День прав
людини. Ця дата була впроваджена Генеральною
Асамблеєю ООН в 1950 році на честь прийняття 10
грудня 1948 року Загальної декларації з прав
людини. Декларація стала першим світовим
документом, що сформулював положення про права
людини. З нагоди відзначення міжнародного свята в
читальному залі коледжу експонується книжкова виставка: «Право у нашому житті» .
Ірина Штанько, завідувач бібліотеки
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