
 

 

 

 

 

 

                                                   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                Дорогі колеги! 
Щиро і сердечно вітаю вас із 

професійним святом – Днем працівника 

освіти, яке об’єднує всіх, хто допомагає 

молоді відкривати скарбницю знань, науки, 

мудрості. 

Саме ваша наполеглива праця, 

добросовісне служіння справі, невтомний 

творчий пошук і високий професіоналізм 

допомагають молодому поколінню обрати 

свій життєвий шлях і стати справжніми 

фахівцями своєї справи. 

Від щирого серця бажаю вам 

здоров’я, творчого натхнення, мудрості, 

терпіння і впевненості у завтрашньому 

дні. 

Нехай успіхи й перемоги окрилюють 

вас на нові звершення і здобутки на благо 

рідної України! 

Щастя, добра, благополуччя вам і 

вашим родинам! 
                                                                      Анатолій Палаш, директор коледжу 
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НОВИНИ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ 

МИ ЗНОВУ РАЗОМ 
01 вересня 2021 року в коледжі пройшли 

урочистості, присвячені початку нового навчального року 

та Дню знань. Червоною ниткою на зібранні пройшла тема 

незалежності України, утвердження у свідомості студентів 

та викладачів переконань про єдність і соборність України. 

Саме цій темі був присвячений Перший урок. 

Новий навчальний рік розпочався! Нехай він буде 

цікавим і пізнавальним, успішним і плідним, а головне - 

мирним! 

 

 

АЙТІШНИКИ ТА «ЗАЛІЗНІ ПТАХИ» 
 

15 вересня 2021 року студенти групи 31-К разом з керівником 

групи Павлом Гаком відвідали Полтавський музей важкої 

бомбардувальної авіації. Музей складається з паркової зони (там 

розміщені “Алея прапорів ЗСУ”, “Алея Героїв 184-го гвардійського 

ВБАП, “Алея зенітно-артелерійського озброєння”), експозицій в 

приміщенні (13 залів, що розповідають про історію та світову 

значимість важкої бомбардувальної авіації у Полтаві) та 

відкритої стоянки авіаційної техніки. 

У колекції музею є унікальний, єдиний у світі 

музейний експонат – літак Ту-160 “Білий лебідь” за 

класифікацією НАТО “Блекджек”,  єдиний в Україні літак 

Ту-95МС за класифікацією НАТО  “Ведмідь”, а також 

літаки Ту-22М3, Ту-22, Ту-16, Ту-134УБЛ, Су-15, Ан-2, 

гвинтокрили Мі-8 та Мі-2. Екскурсовод детально розповів 

про всі «залізні птахи», відповів на запитання, які 

виникали під час екскурсії.  

Павло Гак, викладач 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ ТА ГОЛОВИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ 
21 вересня 2021 року у коледжі пройшли вибори голови студентської 

ради коледжу та голови студентської ради гуртожитку. 

За результатами підрахунків студентської виборчої комісії голоси виборців 

за голову студентської ради коледжу у відсотках розподілилися таким чином: 

Єлизавета Батура  - 11, 87% 

Софія Гунько         - 56,12 % 

Денис Ліненко       - 28,06 %  

Не підтримали жодного кандидата – 3,95 % 

За результатами підрахунків студентської 

виборчої комісії голоси виборців за голову 

студентської ради гуртожитку розподілилися 

таким чином: 

Костянтин Дерій     - 36,08 % 

Сергій Пушкін        - 61,86 % 

                                                     Не підтримали жодного кандидата – 2,06 % 

Вітаємо Софію Гунько та Сергія Пушкіна з перемогою! 

 

Студентська виборча комісія 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА В ІСТОРІЇ МОГО КРАЮ 
22 вересня 2021 року, напередодні Дня визволення Полтави від нацистських окупантів та Дня міста, у 

коледжі були проведені виховні години на тему «Друга світова війна в історії мого краю». 

Керівники груп разом зі студентами згадали історичні події, що відбулися 23 вересня 1943 року в рідному 

краї, вшанували пам'ять тих, хто ціною власного життя, проявляючи героїзм, мужність та відвагу, визволяв 

Полтавщину, Україну і світ від нацистського поневолення. 

Викладачі та здобувачі освіти відвідали меморіали, пам’ятники, пам’ятні знаки визволителям міста 

(Меморіальний комплекс Солдатської Слави, пам’ятник генералу О.Зигіну, пам'ятний знак Героям-

авіаторам 13-ої гвардійської Дніпропетровсько-Будапештської дивізії, пам'ятний знак воїнам-

визволителям Полтави) та поклали квіти до їх підніжжя. 

У роки Другої світової війни випускники коледжу безстрашно захищали Батьківщину. За особливі 

заслуги звання Героя Радянського Союзу присвоєно Мироненку Віктору Арсенійовичу, Романенку Івану 

Івановичу, Щербакову Олександру Федоровичу, Мацу Григорію Зельмановичу. 

Студенти та працівники коледжу пам’ятають їх подвиг. До меморіальної дошки Мироненка Віктора 

Арсенійовича, що встановлена на фасаді закладу, було покладено квіти. 

Світла пам’ять полеглим героям. Ми повинні пам’ятати минуле заради майбутнього. 

 

 

  

   

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

100 РІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ 
 У березні 2017 року виповнилося 100-ліття від початку 

Української революції 1917–1921 років – одного із найважливіших і 

найскладніших періодів в історії Українського народу ХХ століття. 

Ця доба була вершиною національно-визвольної боротьби, 

відродження української нації. 
   Сформована тоді ідея державної незалежності стала 

визначальною для українського визвольного руху. Розбудовою 

Української Народної Республіки, Української Держави, Західно-

Української Народної Республіки українці довели здатність і 

спроможність національного державотворення. Сьогоднішня Україна є 

спадкоємицею державницьких традицій, закладених революцією 1917–

1921 років. 

 Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах 

революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-

го. Проте вона стала самодостатнім історичним явищем із самобутніми 

специфічними рисами. Революція носила характер національно- та 

соціально-визвольний. Ключовим її рушієм був український народ і його 

політична еліта, що зазнала еволюції від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення необхідності 

утвердження власної державної незалежності. 

Українська революція має чіткі хронологічні рамки. Її нижня часова межа пов’язана зі створенням у 

березні 1917 року Української Центральної Ради (далі – УЦР) на чолі з Михайлом Грушевським. За короткий 

час вона перетворилася з представницького органу українського громадського руху на повноцінний 

парламент Української Народної Республіки (далі – УНР). 

Верхня межа Української революції – жовтень–листопад 1921-го, коли масовий антибільшовицький 

повстанський рух ослаб після поразки Другого Зимового походу армії УНР. 

  У ході революції український народ уперше в ХХ сторіччі створив незалежну національну державу, 

яка у формі різних утворень мала всі ознаки незалежної держави: територію, кордони, символи, органи влади, 

військо, гроші, мову. Вперше після століть бездержавності відбулось об’єднання в одній соборній державі 

східних і західних українських земель. 

  Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах країни розвивався національний рух, 

створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася 

культура. 

  Досвід самостійної соборної України відіграв вирішальну роль у подальшій визвольній боротьбі 

Українського народу. Розуміння здобутків революції та усвідомлення причин її поразки має стати важливим 

уроком для сучасної розбудови незалежної України.   

  Термін “Українська революція” був уведений в обіг самими учасниками подій. Таке означення є в 

працях Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Дмитра Дорошенка й інших 

діячів доби. Радянська історіографія викорінювала цю дефініцію, й на події в Україні поширювала поняття 

“Велика Жовтнева соціалістична революція” та “Громадянська війна”. Усе, що не вписувалося в рамки 

“генеральної лінії партії”, подавалося як 

“контрреволюційне” та “буржуазне”. Водночас 

українські історики в діаспорі досліджували 

Українську революцію 1917–1921 років. Роботу 

продовжили вітчизняні науковці в незалежній 

Україні.  

  Українська революція має три етапи: 

 березень 1917 – квітень 1918 – утворення та 

діяльність УЦР, проголошення її 

Універсалів; 

 29 квітня – 14 грудня 1918 – правління 

гетьмана Павла Скоропадського; 

 грудень 1918 – листопад 1921 – 

встановлення влади Директорії УНР, 

розгортання та придушення масштабного 

повстанського руху. 

Еліна Романишина, голова ради керівників академічних груп 

 



  ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА НАСИЛЬСТВУ ЗА 

ОЗНАКОЮ СТАТІ 
Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, 

сексуального, психологічного чи економічного спрямування 

одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо 

ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як 

людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, 

шкоду його фізичному та психічному здоров’ю. (ст. 1 Закону 

України «Про попередження насильства в сім’ї» від11.11.2001 

№2789-I) 

Статтею 126-1  Кримінального кодексу 

України домашнє насильство  визначене, як умисне 

систематичне вчинення фізичного, психологічного або 

економічного насильства щодо подружжя чи колишнього 

подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває 

(перебував) у сімейних або близьких відносинах, що 

призводить до фізичних або психологічних страждань, 

розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи.  

             Домашнє насильство, у свою чергу, поділяється на такі види: 

 економічне насильство - форма домашнього насильства, що включає умисне позбавлення житла, їжі, 

одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без 

догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, 

заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення 

економічного характеру; 

 психологічне насильство - форма домашнього насильства, що включає словесні образи, погрози, у 

тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на 

обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність 

викликали у постраждалої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили 

емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров’ю особи; 

 сексуальне насильство - форма домашнього насильства, що включає будь-які діяння сексуального 

характеру, вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини незалежно від її 

згоди, або в присутності дитини, примушування до акту сексуального характеру з третьою особою, а 

також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі 

вчинені стосовно дитини або в її присутності; 

 фізичне насильство - форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, 

щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, 

заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги 

особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших 

правопорушень насильницького характеру. 

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" у своїх нормах чітко визначає 

перелік суб`єктів, які наділені відповідними повноваженнями для захисту осіб, які постраждали від 

домашнього насильства. 

 Органи Національної поліції 

Важливим є той факт, що поліцейські можуть проникати до житла особи без вмотивованого рішення суду в 

невідкладних випадках, пов’язаних із припиненням вчинюваного акту домашнього насильства, у разі 

безпосередньої небезпеки для життя чи здоров’я постраждалої особи. 

 Органи управління освіти, навчальні заклади та установи системи освіти 

Органи управління освітою: 

Навчальні заклади та установи системи освіти 

 Органи, установи і заклади охорони здоров`я 

Органи охорони здоров`я 

Установи і заклади охорони здоров`я 

 Загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб 

Важливо! Урядова "гаряча лінія" 15-47, де надаються інформаційні, психологічні та юридичні консультації 

чоловікам та жінкам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства 

стосовно дітей, або з питань загрози вчинення такого насильства, а також надається психологічна допомоги 

потерпілим від домашнього насильства жінкам, чоловікам, дітям. 

  Еліна Романишина, голова ради керівників академічних груп 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3426
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/paran2#n2


 ГУРТОЖИТОК-  НАШ ДІМ              
ЛІДЕРСТВО – КРОК ДО УСПІХУ 

9 вересня 2021 року у гуртожитку ВСП «ПФК НУХТ» 

відбулося засідання гуртка «Лідерство - крок до успіху» 

за темою «Пізнай себе - і ти пізнаєш весь світ». 

Учасники, разом з керівником гуртка Ольгою Джуркою, 

з’ясували, яких саме людей називають лідерами, які 

якості характеру і поведінки їм притаманні, які бувають 

типи лідерів. Засідання пройшло у формі ділової гри з 

елементами психологічного тренінгу. Пройшовши тест 

на лідерство, студенти навчилися адекватно оцінювати 

свої лідерські якості, визначати своє місце в колективі, ставлення інших, бачити свої позитивні та негативні 

риси характеру. Студентські роки – це час, коли потрібно ставити перед собою мету  і, завдяки лідерським 

якостям, досягати успіху.          
НАША СТУДЕНТСЬКА СІМʼЯ НАРОДИЛАСЯ  

16 вересня 2021 року студенти гуртожитку ВСП  «ПФК НУХТ» провели посвяту першокурсників у 

студенти. Посвята цьогоріч проходила в сучасному креативному форматі «флешмоб». З напутніми словами 

привітання до студентів звернувся голова студентської ради гуртожитку Едуард Вергуш, побажав підкорити 

нові вершини знань, зустріти добрих друзів і досягти омріяної мети. У цілому панувала доброзичлива 

атмосфера, яка залишить незабутні враження у першокурсників та всіх мешканців гуртожитку. 

    

КРАЩІ КІМНАТИ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТОЖИТКУ 
21 вересня 2021 року в гуртожитку ВСП «ПФК НУХТ» пройшов традиційний щорічний конкурс на 

кращу кімнату гуртожитку. Під час проведення конкурсу оцінювали житлово-побутові умови проживання 

здобувачів освіти, санітарно-гігієнічний стан кімнат, організацію та проведення 

ремонтів, а також естетичне оформлення кімнат.  
  За результатами конкурсу кращими визнано вісім кімнат. 

Кімнати, де проживають хлопці: 

І місце – кімната № 813:  Ігор Вовк  (11- А), Артем Кучеренко (11-А); 

ІІ місце – кімната № 715:  Володимир Скубак (21-ТХ),   Артем Олексієнко (21-Т); 

ІІІ місце –кімната № 408: Олександр Гордієнко 

(11-А), Богдан Волошин (21-А). 

Кімнати, де проживають дівчата: 

І місце – кімната № 410: Вікторія Кілочок (11- Т), 

Дарія Горобець (11-Т), Тетяна Пісковська (11-Т); 

ІІ місце – кімната № 803: Каріна Шаповал (22-

ТХ), Яна Буцьківська (22-ТХ); 

кімната № 508: Олександра Філіпова (41-Т); 

ІІІ місце – кімната № 814: Єлизавета Панова (41-ТХ), Аміна Чорна (41-Т); 

кімната № 402: Наталія Кодаченко (41-ТХ), Яна Павленко (41-ТХ). Вітаємо переможців!    

Вихователі гуртожитку 
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