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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!
Бажаю всім успіхів, родинного щастя, достатку та благополуччя,
гарного настрою і любові. Зичу вам, щоб ваша важлива праця завжди
була плідною і дарувала лише радість та
задоволення.
Нехай 2022 рік для кожного стане роком
натхнення і нових професійних досягнень.
Нехай у вашому житті панують
гармонія та вдача, а Новорічні та Різдвяні
свята принесуть у ваші домівки мир, спокій,
злагоду і впевненість у майбутньому!
А найголовніше – будьте здорові!
Благодатного вам Різдва та щасливого
Нового року!
Анатолій Палаш, директор коледжу

ТИЖДЕНЬ КОМІСІЇ ЗАГАЛЬНО-ОСВІТНІХ, ГУМАНІТАРНИХ ТА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
НА ВІКНІ СВІЧА ДОГАСАЛА
25 листопада 2021 року викладачі Наталія Гайворонська та
Наталія Гавриленко провели інформаційно-просвітницький захід
«На вікні свіча догасала». На ньому вони ознайомили студентів
групи 11-ТХ з трагічними сторінками української історії та фактами
голодоморів. Наприкінці заходу присутні запалили свічку пам’яті та
вшанували пам'ять жертв голодоморів хвилиною мовчання. Ведучі
заходу закликали усіх приєднатися до Всеукраїнської акції «Запали
свічку».

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ
1 грудня 2021 року Людмила Грінченко та Лора Орлова
провели народознавчу вікторину «Україна єдина». У конкурсі взяли
участь студенти групи 11-Т та представники випускних груп - 41-А,
41-М та 41-Х. Здобувачі освіти продемонстрували свої знання з
історії України, географії, народознавства та української літератури.
Та це була лише перша частина заходу. Далі у дружньому колі
навколо самовара, смакуючи гарячим чаєм, печивом та
червонобокими українськими яблуками, першокурсники ставили
питання випускникам і з нетерпінням чекали на відповіді.

ТОВАРИСЬКА ЗУСТРІЧ З ВОЛЕЙБОЛУ
29 листопада 2021 року відбулася товариська зустріч з волейболу між групами 11- А та 11-К. У
запеклій боротьбі перемогу здобула
команда групи 11-К.

МАТЕМАТИЧНИЙ ХОЛОД
1 грудня
викладачі
Еліна
Романишина та Світлана Лейко у групі
31-Х
провели пізнавальний захід
професійного
спрямування
«Математичний холод». Під час заходу студенти
ознайомилися зі сферами використання холоду, видами
холодильників, їх принципом роботи та розв’язали
задачі з математики прикладного характеру. Метою
проведення заходу було виявити взаємозв’язки між
дисциплінами професійної підготовки, фізики і
математики.

МАТЕМАТИКА – ЦЕ ЦІКАВО!
1 грудня 2021 року викладачами Тетяною
Сергєєвою та Ларисою Гулікою було проведено
пізнавальний
захід
«Застосування
математичної
компетентності для розв’язування практичних задач».
Студенти групи 21-А ознайомилися з поняттям
математичної компетентності та її складовими,
розв’язували різноманітні практичні задачі, які
необхідно постійно вирішувати в повсякденному житті.
За кожну правильну відповідь учасники отримували
призи. Також зацікавила здобувачів освіти інформація
про застосування математичної компетентності під час
виконанні економічної частини дипломного проєкту.

ЕКСКУРСІЯ У БІБЛІОТЕКУ
2 грудня 2021року група 11-К з викладачем Наталією Бессараб
відвідали Полтавську обласну бібліотеку для юнацтва ім. О. Гончара.
Одна підгрупа взяла участь у літературному досьє, присвяченому 90річчу українського письменника Григора Тютюнника, де студенти
познайомилися з дитинством та юністю письменника, дізналися про
його особисте життя, літературні вподобання.
Друга підгрупа взяла участь у тематичному дні «Україна без сміття»,
де мали можливість поміркувати над тим, що може зробити кожен,
щоб жити в чистій, незабрудненій країні. Після цього студенти
обмінялися враженнями про відвідані заходи та дізналися, як у
бібліотеці шукати необхідну інформацію за темою, використовуючи
ДБА бібліотеки, електронний каталог, а також Інтернет-ресурси.

ЗА УКРАЇНУ, ЗА ЇЇ ВОЛЮ, ЗА ЧЕСТЬ, ЗА СЛАВУ, ЗА НАРОД!
6 грудня 2021 року викладачі Аліна Кметь, Наталія Гавриленко, вихователь гуртожитку Неля
Фастівець провели військово-патріотичний захід «За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ!»,
присвячений Дню Збройних Сил України. У ньому взяли участь студенти групи 11-ТХ.
На заході здобувачі освіти ознайомилися з історією виникнення свята, видами, родами військ та сил Збройних
Сил України, їхніми емблемами. Хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв, які віддали своє життя за
Батьківщину. Серед них і випускник коледжу Вадим Мирінець, який загинув у 2014 році, захищаючи
суверенітет та територіальну цілісність України. Він нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
посмертно. З нагоди свята своє відеозвернення до працівників та студентів коледжу надіслав випускник 2015
року Богдан Заіченко, старший лейтенант протиповітряної оборони сухопутних військ Збройних Сил України.
На захід були запрошені Світлана Іванченко, волонтер ГО «Справа громад» та Володимир Голованюк, голова
відокремленого підрозділу в Полтавській області Всеукраїнської спілки ветеранів АТО, бойових дій та
миротворчих місій, Народний Герой України. Останній розповів студентам про свою участь у бойових діях
на сході України, про роль волонтерів,
які з повною самовіддачею допомагають
країні. Наприкінці заходу юнаки та
дівчата військово-патріотичного клубу
«Шторм» продемонстрували зброю, яка
перебуває на озброєнні Збройних Сил
України. У гуртожитку учасники клубу
«Господарочка» провели для гостей
майстер-клас з приготування галушок та
пригостили ними всіх присутніх.

КОНКУРС ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Олімпіади - це щорічні інтелектуальні змагання, на яких студенти
демонструють свої знання.7 грудня 2021 року здобувачі освіти І-ІІ-х
курсів під керівництвом викладачів Вікторії
Жаголкіної, Марини Радченко й Тамари Шугай
взяли участь в олімпіаді з української
мови. Найкращі
знання
показали
Софія
Москаленко, Костянтин Оробінський та Ігор Вовк.
Друге місце посіли Антон Куць, Тетяна Мінаєва,
Мирослава Назаренко, а третє - Олексій Хоменко,
Наталія Аксьонова й Артем Кучеренко. Достатній
рівень знань виявили Андрій Вовк, Юрій Биба,
Ярослав Баратинський. Завдання олімпіади
адаптовані до шкільної програми, своєчасна
робота над помилками допомагає покращити
знання та підготуватися до складання державної
підсумкової атестації у формі ЗНО.
Викладачі комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК
БОРЩ – НЕ ЇЖА, А ЛІКИ
У гуртожитку коледжу ВСП "Полтавський фаховий
коледж
НУХТ"
відбулося
чергове
засідання
клубу
"Господарочка". Під керівництвом вихователя Нелі Фастівець
студенти приготували традиційну страву національної кухні –
борщ. Це візитна картка кулінарної історії України.
Учасники клубу провели короткий історичний екскурс
щодо походження борщу, визначили регіональні особливості
«борщових
каструль»
областей
країни.
Юнаки
та
дівчата
приготували традиційну українську
страву без м’яса у своїй студентській
інтерпретації. А ще учасники клубу
з’ясували, що для її приготування необхідний головний інгредієнт – чисте серце,
з яким господиня чи господар заходять на кухню. Бо недарма в народі кажуть:
«Борщ – це не їжа, а ліки».

УЧИМОСЯ УПРАВЛЯТИ КОНФЛІКТОМ
7
грудня
2021
року
в
гуртожитку
коледжу відбулося засідання клубу «Лідерство – крок до
успіху» за темою «Вчимося управляти конфліктом».
Підготувала його та провела вихователь Ольга Джурка.
Захід проходив у формі колективного обговорення. Члени
клубу активно дискутували, обговорюючи причини
виникнення конфліктів. Студенти з’ясували, що саме
високий рівень конфліктності заважає людям нормально
спілкуватися, працювати. Використавши інтернетресурси, учасники клубу переглянули відео про методи
управління конфліктами та дійшли до висновку, що управління конфліктом є одним з напрямків діяльності
кожного лідера. Знаючи свої психологічні особливості, легше почати змінюватись на краще. Психологічний
тест допоміг студентам визначити рівень своєї конфліктності. Адже завжди потрібно починати з себе, а не
шукати причину в комусь чи в чомусь.

СВЯТО АНДРІЯ АБО КАЛИТИ
10 грудня 2021 року вихователі гуртожитку Неля Фастівець та Ольга Джурка провели разом зі
студентами народознавчий вечір. Під час заходу учасники відтворили обряд проведення українських
вечорниць, розширили свої знання про календарно-обрядові свята. Студенти дослідили, що традиційно в
Україні молодь збиралась на Андріївські вечорниці для ворожіння, випікання калити та парубоцьких забав у
День святого Андрія Первозванного, який припадає на 13 грудня. На них запрошували неодружених хлопців
та дівчат. Вечорниці були як буденними, на них молодь ткала, вишивала, так і святковими, на яких
танцювали, співали, розважалися. На
Андрія
вони
були
неодмінно
святковими. Під час народознавчого
вечора студенти пограли у народну гру
«Калита», поворожили на судженого
та приготували вечерю. Наприкінці
заходу
присутні
посмакували
варениками, в які були сховані записки
з побажаннями, передбаченнями долі.
Народознавчий вечір занурив юнаків та
дівчат в атмосферу українських
вечорниць, змусив відчути красу й
поезію давніх звичаїв, традицій нашого
народу.
Неля Фастівець і Ольга Джурка, вихователі гуртожитку

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ
Волонтерський рух допомоги українським військовим
виник з початком збройної агресії Російської Федерації проти
України. Працівники та студенти ВСП «Полтавський фаховий
коледж НУХТ» долучилися до нього ще в 2014 році. Вони
плели сітки для маскування техніки та бліндажів військових,
передавали на Схід України продукти харчування, каримати,
палатки тощо. У листопаді 2021 року працівники та студенти
закладу знову вирішили допомогти захисникам та захисницям
країни. Були закуплені плівки для облаштування бліндажів,
лопати та ліки для військових, а також у спеціалізованих
лабораторіях коледжу для проведення лабораторних занять з фахових дисциплін було виготовлено тушонку зі
свинини. 18 листопада 2021 року студентська рада коледжу передала через волонтерів допомогу для
військових. Наступного дня її повезли в зону проведення Операції об’єднаних сил для бійців 30-ї та 95-ї
бригад. Дякуємо захисникам та захисницям України за те, що оберігають нас! Завдяки їм ми спокійно живемо
у своїх домівках, навчаємося та працюємо. Нехай мир та спокій скоріше запанує на нашій землі!
ХАЙ ГОРЯТЬ ТА НЕ ЗГАСАЮТЬ ПАМʼЯТНІ СВІЧКИ В НАШИХ СЕРЦЯХ
27 листопада 2021 року викладачі та студенти коледжу взяли участь у Всеукраїнській акції «Запали
свічку пам’яті» та загальнонаціональній хвилині мовчання, що відбулися з нагоди відзначення Дня пам’яті
жертв голодоморів. Цієї суботи на всій території країни проводились заходи на знак скорботи про трагічні
події 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 років. 27 листопада 2021 року о 16-00 українці запалили свічки пам’яті
на вікні своєї оселі та хвилиною мовчання вшанували пам'ять безневинно вимореного голодом українського
народу. Хай горять та не згасають пам’ятні свічки в наших серцях.

Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи
27 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПАМʼЯТІ ГОЛОДОМОРУ
У
читальному
залі
бібліотеки
коледжу
розміщується
книжкова
виставка ―Чорна сповідь моєї
Вітчизни‖,
спрямована
на
вшанування
пам’яті
жертв
однієї
з
найстрашніших
трагедій в історії українського
народу – Голодомору 1932 –
1933 років. День пам’яті жертв
Голодомору та політичних репресій відзначається в Україні згідно з Указом Президента у четверту суботу
листопада. Насильницька колективізація, здійснювана за вказівками Сталіна на початку 30-х років,
конфіскаційні хліботоргівлі, вивезення зерна з України – усе це спричинило голод, а з початку 1933 року –
масовий голодомор з вимиранням цілих хуторів, сіл. Цей злочин режиму, за даними різних дослідників,
забрав життя від 5 до 9 мільйонів українських селян. У Полтавській та Чернігівській областях вимирало від 25
до 70 відсотків сільських мешканців. З книгами та журнальними публікаціями на цю тему можна
ознайомитися, переглянувши матеріали виставки.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО СИМОНА ПЕТЛЮРУ
Народився Петлюра у 1879 році в передмісті Полтави. Петлюра змінив своє ім’я Семен, дане при
народженні, на Симон — на честь видатного революціонера Сімона Болівара. У віці 13-ти років хлопець
розпочав навчання в церковно-парафіяльній школі. Закінчивши її, вступив у 1895 році до Полтавської
духовної семінарії. Симона вабило світське життя: історія, музика, культура. Він гарно співав, разом із
друзями грав у виставах. Світогляд юнака формувався під впливом Шевченкового "Кобзаря", безсмертних
творів Котляревського та історичної літератури. У 1898 році Петлюра стає членом української громади,
яку було організовано молоддю семінарії та інших освітніх закладів.
У 1900 році доля його звела з харківським адвокатом Миколою
Міхновським і під враженням його виступу, на організованому Петлюрою в
Полтаві відзначенні річниці Тараса Шевченка, вступає до лав Революційної
української партії (РУП). І відтоді ідея державної самостійності України надихала
Симона Петлюру все подальше життя. У 1901 році за революційні настрої
Петлюру і кількох його друзів виключили із семінарії. Петлюра переїхав до
Львова, де працював у "Літературно-науковому віснику", котрий редагував сам
Михайло Грушевський.
Відомий кубанський історик Федір Щербина запропонував Петлюрі роботу
помічника для вивчення архівних матеріалів Кубанського козацького війська. І
Симон того ж дня став до роботи. Історик та його співпрацівники "дивувались, із
яким запалом взявся Петлюра до роботи. Про нього казали, що він "увесь уліз у
пакунки старовинних паперів". І не тільки "вліз", а й вишукував уміло те, що було потрібно. Невдовзі
з'ясувалося, що новий працівник "найліпше розбирався в історичних матеріалах". Він вивчив тисячі
невідомих та маловідомих документів. В цей же час Петлюра публікує яскраві статті з історії кубанського
війська. Окрім дослідницької праці, Симон Петлюра активно взявся і за громадські справи. Спільно зі
своїми товаришами-полтавцями та місцевими громадськими Петлюра активізував діяльність вже
існуючого осередку РУП і створив Чорноморську вільну громаду, нинішньою мовою кажучи, Кубанську
обласну організацію Революційної української партії. Організація розгорнула широку національнокультурну та революційну роботу як у самому Катеринодарі, так і по цілій Кубані, спираючись на
іммігрантів із Полтавщини, що працювали у станицях учителями. У грудні 1903 року за звинуваченням у
виготовленні та поширенні антиурядових прокламацій Петлюру арештували. Жандармерією було
вилучено близько двох сотень листівок, 30 заборонених брошур та гектограф. У березні 1904 року його
відпустили на поруки. Скориставшись цим, Петлюра їде до Києва, а потім до Львова, де працює в газеті
"Селянин".
Під час революції 1905 року Симон Петлюра бере активну участь у діяльності Української соціалдемократичної партії, що виділилася з РУП, обирається делегатом з’їздів партії, працює в газеті "Слово", в
журналі "Вільна Україна" і в газеті "Рада" - секретарем. У своїх статтях він закликає до боротьби за
соціальне і національне визволення.
Симонові Петлюрі належить честь організації української республіканської армії. Після повалення
самодержавства Петлюра виступив ініціатором та організатором проведення в Мінську українського з'їзду
фронту, на якому він був обраний головою української фронтової ради. Та, у свою чергу, делегувала його
на перший Всеукраїнський військовий з’їзд. Учасники цього з’їзду, скликаного в травні 1917 року,
обрали Петлюру головою Генерального військового комітету, а 28 червня 1917 року – генеральним
секретарем у військових справах. Головним завданням Петлюри, як військового діяча, була українізація
армії. Авторитет Симона Петлюри був дуже великим. Він був чудовим лідером та оратором.
Еліна Романишина, голова ради керівників академічних груп
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