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Дорогі друзі!
Сьогодні особливе свято – Міжнародний день
студента, свято молодості і високих прагнень. Хочу
привітати з чудовим святковим днем кожного студента
нашого коледжу. Знаю, що студентство – це важливий і
відповідальний період, який багато в чому визначає,
наскільки яскравим може бути майбутнє. Хочу
побажати натхнення на подальший розвиток і
обов’язкове досягнення поставлених цілей. Нехай вам
все вдається. Використовуйте кожен день для свого
розвитку, адже все це неодмінно сприятиме досягненню справжнього успіху в житті. Вітаю вас зі
святом від щирого серця. Вірю у ваш успіх. Успішного навчання!
Анатолій Палаш, директор коледжу

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ХАЙ В СЕРЦІ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ ЖИВЕ ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ
14 жовтня українці відзначають День захисників і захисниць
України, День українського козацтва та свято Покрови Пресвятої
Богородиці.
З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності
і територіальної цілісності країни, військових традицій і звитяг
українського народу, поглиблення знань про історію славного українського
козацтва, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу у сучасної
молоді в коледжі було заплановано ряд заходів.
Напередодні свята керівники академічних груп провели для
здобувачів освіти виховні години «Хай в серці кожної людини живе
любов до Батьківщини». На них вони вшанувати пам’ять Вадима Мирінця
– нашого земляка, випускника коледжу, який загинув у 2014 році
захищаючи
суверенітет
та
територіальну
цілісність
України. Указом Президента
України
він
нагороджений
орденом «За мужність» III ступеня посмертно. Студенти групи 31Х разом з керівником групи Еліною Романишиною поклали квіти
до меморіальної дошки Вадима
Мирінця, що встановлена на фасаді
закладу.
Традиційно в гуртожитку
коледжу було проведено військовопатріотичний захід «Козацькі забави»
за участю громадської організації "ВОРОСКОП". Також вихователі
організували для мешканців гуртожитку перегляд історичного фільму «Вогнем і
мечем» режисера Єжи Гоффмана та провели вікторину про знання звичаїв
запорізьких козаків, їхній побут.
Матеріали виставки, що експонується у читальному залі бібліотеки
коледжу, знайомлять читачів з історією українського козацтва та славними
подвигами захисників незалежної України.
МАСКУВАЛЬНІ СІТКИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ РУКАМИ СТУДЕНТІВ
У перекладі з англійської мови «волонтер» означає «доброволець». Це
людина, яка добровільно займається діяльністю на користь суспільства, не
одержуючи за це грошової винагороди.
Байдужість не притаманна студентам нашого коледжу, тому у вільний
від навчання час вони долучаються до волонтерського руху. 23 жовтня 2021 року студентська рада
гуртожитку, вихователь Неля Фастівець разом з волонтерами ГО «Справа громад» плели маскувальні сітки.
Ними у зоні бойових дій військові накривають техніку та бліндажі. Згодом волонтери передадуть маскувальні
сітки на Схід України.
Вихователі гуртожитку

КОЛЕДЖУ, ТИ ЗМІНИВ МОЄ ЖИТТЯ!
Знаєте, як на початку жовтня розпізнати першокурсників? Вони так поспішають на пари, що стають
просто нестримними й можуть відповідати на запитання майже на льоту. Такої тяги до знань нема більше ні в
кого!
Минуло лише трохи більше місяця, а першокурсники вже майже адаптувалися. Ну, і майже зрозуміли,
куди потрапили. Хоча вони ще досі ходять натовпами чи невеликими групами. Величезною перевагою саме
першокурсників є зацікавленість у навчанні. Звичайно, щось не зрозуміле, щось – трохи складне, та переважає
все-таки цікавість. А ще – прагнення показати всі свої найкращі сторони. Місце проживання – єдине, що
різнить першокурсників: одні – у гуртожитках, інші – на орендованих квартирах, а найщасливіші – вдома.
Хоча, повірте, більшість усе-таки переконана, що саме їхнє місце проживання – далеко не найліпше й іншим
значно комфортніше чи бодай веселіше та незалежніше.
٭٭٭
Олександр Бойко, студент групи 11-К:

٭٭٭
«Життя у коледжі більш насичене ніж у школі.
Тому в цьому є як плюси , так і мінуси. З плюсів
можна відмітити те, що в школі по сім-вісім уроків,
а у коледжі по три-чотири пари.
Це дає
можливість ретельніше підготуватися до заняття. У
коледжі серйозніше ставишся до того, що тебе
оточує, вирішуєш різноманітні проблеми, стаєш
досвідченішим і самостійнішим. Але іноді без
командної роботи не обійтися. А командою тобі
будуть друзі, з якими познайомився у коледжі. Я
вважаю, що коледж – це новий рівень в моєму
житті.»

«Навчання – це дуже цікавий процес, що забирає
велику частину часу та уваги. Крім того, навчатися
дуже важливо саме там, де мені комфортно і де
можна здобути потрібну професійну підготовку.
Мені дуже подобається навчатися у коледжі. У
мене з’явилося багато друзів, викладачі теж дуже
хороші. Я не шкодую, що вступила до цього
навчального закладу, мені все подобається. У мене
дружна, весела і згуртована група. Одногрупники
завжди прийдуть на допомогу. Але коли я
вступала, мені було дуже боязко, бо я нікого не
знала, ні з ким не спілкувалася. Також мені
подобається мій куратор, Світлана Вікторівна.
Загалом, я вважаю, що мій вибір вступити до
коледжу був правильним, бо я маю можливість не
тільки здобувати якісну освіту, а ще й розвиватися
творчо.»
٭٭٭
Софія Москаленко, студентка групи 11-ТХ:

٭٭٭
Вікторія Дроботун, студентка групи 11-ТХ:

«Коледж змінив моє життя на краще. Тут усі
викладачі добрі, уважні і завжди йдуть назустріч.

У коледжі я знайшла багато нових друзів, з якими
чудово проводжу час і поза коледжем. Також
відвідую спортивні секції в позаурочний час. Там
гарні тренери, завдяки яким я стала краще грати у
волейбол і баскетбол. Кожного дня я повертаюся із
коледжу з купою позитивних емоцій. Мені дуже
подобається у коледжі, бо моє життя стало
цікавішим і насиченішим.»
٭٭٭
Анастасія Грицай, студентка групи 11-Т:

А отже, довелося стати самостійною людиною.
Також я почав отримувати стипендію – це перші
гроші, які я почав сам заробляти. Якщо сказати
одним словом – я став дорослим. Це вдається мені
нелегко, але я впевнений, що я впораюся.»
٭٭٭
Дарія Горобець, студентка групи 11-Т:

«30 серпня – довгоочікуваний день! Нарешті я
стала студенткою коледжу. Перший день
запам’ятався великою кількістю емоцій, що
переповнювали мене та інших новачків. Тож від
всіх першокурсників хочу поділитися враженнями:
Ще до того, як вступити до коледжу, я багато разів
гуляла парком і спостерігала за студентами,
намагалася уявити, як би я почувалася, якби була
однією з них. Тепер можу не уявляти, а впевнено
відповісти – це чудово, це захват від мрії, що
здійснилася. Коледж не розчарував мене. З
першого тижня я відчула, що доведеться попітніти
за навчанням, але це я сприйняла як можливість
чогось досягти. Тим більше, що викладачі
доброзичливі, намагаються зацікавити своїми
предметами,
поблажливо
ставляться
до
спантеличених студентів. У коледжі почуваєшся як
вдома, ніби ти на своєму місці. Ти - частинка
величезного організму на ім’я «Коледж».»
٭٭٭
Павло Корнійчук, студент групи 11-А:
«Коледж суттєво змінив моє життя, я почав
ставитися до навчання відповідальніше, а до занять
готуюся наполегливіше. Я вперше опинився від
дому далеко на довгий час.

«Після того, як я вступила до коледжу, моє життя
змінилося на краще. Завдяки професіоналізму
викладачів, мені сподобалося вчитися і я із
задоволенням йду на пари. Завдяки проживанню у
гуртожитку, я стала самостійнішою. Спочатку було
не по собі, навіть, страшно. Але, познайомившись з
деякими людьми, мій страх минув. Я жодного дня
не пошкодувала про те, що обрала саме цей
коледж.
Коледжу,
ти
найкращий!»

ТИЖДЕНЬ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
11 жовтня 2021 року заходом «Паштет та масло – легко і
смачно», організованим викладачками Ніною Василевською,
Тамілою Михайлик і Ніною Дерягою розпочався традиційний
тиждень циклової комісії спеціальності 181 «Харчові
технології». Участь у процесі виготовлення печінкового
паштету та вершкового масла взяли студенти-технологи
коледжу, а дегустували виготовлені смаколики викладачі. За
відгуками тих, хто скуштував чудові канапки з маслом і
паштетом, усім надзвичайно сподобалася виготовлена вмілими
руками здобувачів освіти продукція.
12 жовтня відбувся майстер-клас «Ресторанні страви з простих
продуктів» від су-шефа ресторану «Біф», випускника коледжу Владислава
Родика. Майстер продемонстрував технологію виготовлення та подання
трьох страв – закуски «Брускета з лососем, авокадо і сиром Freska»,
основної страви «Гарбузове пюре зі спеціями і пряними травами та
стейком зі свинини під журавлиним соусом» та десерту «Яблучногрушевий штрудель з карамельним соусом та морозивом».
Цього ж дня працювала
технічна конференція за підсумками проходження навчальної та
технологічної практик студентами груп 41-ТХ і 42-ТХ, які проходили
практику у різних закладах Полтави та далеко за її межами. Під
керівництвом завідувачки навчально-виробничої практики Тетяни
Марченко та викладачки спецдисциплін Оксани Палаш студенти
підготували презентації та доповіді про бази практик: ресторани «БіФ»,
«Козачка» і «Раффінато», кафе «Irish Pab Valber; курортні комплекси
«DIT MAJESTIC BEACH RESORT» і «DIT ЕVRICA BEACH» (Республіка
Болгарія).
Черговим заходом тижня стало привітання
майбутніх захисників і захисниць із Днем
козацтва, організоване викладачками Оленою Дарюгою, Людмилою Васецькою,
Надією Надточій разом зі студентами групи 42-ТХ . Козаків і козачок вітали зі святом
пригощанням традиційною козацькою стравою – салом із житнім хлібом і солоними
огірками.
18 жовтня викладачка спецдисциплін Оксана
Палаш провела кулінарний конкурс «Вареник-Фест».
Вареники з різноманітними начинками готували
студенти-технологи
групи
41-ТХ.
Вони
продемонстрували
свою
кулінарну
майстерність,
застосувавши оригінальні рецептури та різні технологічні прийоми роботи з
тістом. До уваги конкурсного журі були представлені вареники солодкі та
солоні, виготовлені із застосуванням різних способів теплового оброблення.
Журі відзначило не тільки відмінний смак готової страви, а й фахове її
оформлення та подання.
19 жовтня відбувся
відкритий захід «Пошук роботи. Аналіз вакансій. Портрет
ідеального співробітника». На зустріч із майбутніми
випускниками завітала заступниця директора Обласного
молодіжного центру Анна Півень. Фахівчиня звернула
увагу на основні моменти і недоліки у вмінні презентувати
себе на ринку праці та формувати у роботодавця позитивне
ставлення до себе; розповіла про основні критерії, якими
слід керуватися при виборі першого робочого місця;
зорієнтувала студентів у базових вимогах до створення
резюме.
Викладачі комісії спеціальності «Харчові технології»

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ.
ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ!
Хуліганство
Хуліганство в Україні є правопорушенням, за яке передбачена як кримінальна, так і адміністративна
відповідальність. Що ж таке хуліганство? В яких випадках дії винного кваліфікують як дрібне хуліганство, а в
яких наступає кримінальна відповідальність, розповідають фахівці Богодухівського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Кримінальна відповідальність за хуліганство передбачена статтею 296 Кримінального кодексу України,
згідно з якою хуліганством є грубе порушення громадського порядку за мотивами явної неповаги до
суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом.
Якщо конкретизувати, то хуліганство може полягати у заподіянні тілесних
ушкоджень, побоїв потерпілим, пошкодженні чужого майна, тривалому і
наполегливому перешкоджанні нормальній роботі громадських закладів тощо.
Тобто, вичерпного переліку хуліганських дій немає, питання про наявність в діях
особи даного складу злочину вирішується в кожному конкретному випадку.
Важливими ознаками хуліганства є місце, час і обстановка його вчинення.
Кримінальне караним є грубе порушення громадського порядку. Про грубість
такого порушення можуть свідчити тривалість незаконних дій, кількість потерпілих,
їх вік, ступінь порушення їх прав і законних інтересів тощо.
Іншою важливою ознакою хуліганства є мотив його скоєння. Хуліганством є дії,
вчинені виключно з мотивів явної неповаги до суспільства (прагнення показати свою
зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, самоствердитися за
рахунок приниження інших осіб). Явність неповаги до суспільства виражається в
його очевидності і безсумнівності як для винного, так і для очевидців його дій.
Існує також «кваліфіковане» хуліганство, тобто злочин, вчинений за обставин, які
свідчать про більшу суспільну небезпеку і тягнуть за собою більш суворе покарання (наприклад, вчинення
хуліганства групою осіб; з опором співробітнику міліції; із застосуванням зброї і т.д.). За просте
(некваліфіковане) хуліганство передбачено покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 - 17 000 гривень), арешту на строк до шести місяців
або обмеження волі на строк до п'яти років. Найбільш суворе покарання за кваліфіковане хуліганство (без
сполучення з іншими злочинами) - позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Нести кримінальну
відповідальність за хуліганство може особа, яка досягла 14 років (частина 2 статті 22 КК України).
До дрібного хуліганства відносять нецензурну лайку в громадських місцях, образливе чіпляння до
громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. Іншими словами,
дрібним хуліганством визнаються дії, що не мають ознак кримінально караного хуліганства. Такі дії тягнуть
за собою адміністративну відповідальність і стягнення у вигляді штрафу від трьох до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (51-119 гривень), виправних робіт на термін від одного до двох місяців з
відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб. Дане
правопорушення передбачено статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Кібер-хуліганство – термін, який використовується для того, аби описати інформаційні атаки на
дитину через Інтернет. На відміну від традиційного хуліганства, якого дитина може уникнути, знаходячись
вдома, стати жертвою кібер-хуліганства можна й у власній оселі на очах у батьків.
Варіанти кібер-хуліганства досить різноманітні. Основними їх різновидами є
наступні. Кібер-булінг. Одна із форм переслідування дітей та підлітків за допомогою
ІКТ. Для цього можуть створюватися сайти, на яких розміщуються матеріали, що
компрометують дитину. Кібер-грумінг. Входження у довіру до дитини з метою
використання її у сексуальних цілях. Грифери. Інтернет-шахраї, які заважають
учасникам он-лайн-ігор спокійно грати. Вони періодично пошкоджують ігрових
персонажів, блокують певні функції гри та викрадають як персонажів, так і їхнє віртуальне життя.
Еліна Романишина, голова ради керівників академічних груп
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