
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

З нагоди Міжнародного дня студента вітаю студентство з професійним святом. 

Студенти завжди були авангардом української молоді. Від вашої небайдужої життєвої 

позиції, активної участі у суспільних перетвореннях великою мірою залежить майбутнє 

України. 

           Бажаю всім студентам коледжу  успіхів у навчанні, міцного здоров’я, наснаги і також 

цікавих лекційних занять,  продуктивних практичних занять. Нехай у вашому домі буде мир, 

щастя, добробут. Творчо мислити, прагнути пізнавати незвідане, висувати перед собою 

досяжну мету і добиватися свого — таким має бути кредо сучасного студента.  

Зичимо вам творчого натхнення, наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, 

здійснення усіх юначих мрій і життєвих планів.  

Вірю у ваше щасливе майбутнє, у щасливе майбутнє 

рідної України. 

З Днем студента! 

                                          Анатолій Палаш, директор коледжу 
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ВІДГРЕМІВ ЯРМАРОК 
З метою національно-патріотичного, естетичного виховання молоді засобами мистецтва, забезпечення 

сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей, підтримки 

талановитої молоді 23 жовтня 2019 року у коледжі пройшов фестиваль-конкурс художньої самодіяльності 
серед студентів нового прийому «Ярмарок талантів». Учасники представили концертну програму, що 
складалася з п’яти обов’язкових номінацій: «Вокальний жанр», «Хореографічний жанр», «Інструментальний 
жанр», «Театральний жанр», «Декламаторське мистецтво». За результатами конкурсу місця розподілились 
наступним чином: 
1-е місце - група 11-Х (куратор Еліна Романишина) та збірна студентів груп другого курсу (куратори Наталія 
Аксюк, Лора Орлова, Таміла Михайлик, Людмила Хименко, Наталія Гайворонська, Павло Ксенженко); 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2-е місце - група 11-ТХ (куратор Ніна Василевська);            3-е місце – група 11-К (куратор Павло Гак) 

Кращими виступами у номінаціях визнано: 

«Театральний жанр»  -  група 11-А  (куратор Марина Радченко); 
 

 
 
 

«Вокальний жанр» - група 32-ТХ (куратор Людмила 
Грінченко). 

ГОЛОВУ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ГУРТОЖИТКУ ОБРАНО  
17 жовтня 2019 року відбулися вибори голови студентської ради гуртожитку. За 

даними студентської виборчої комісії голоси виборців у відсотках розподілилися між 
кандидатами наступним чином: 
Вергуш Едуард    - 56,78 % 
Доля Ігор              - 11,86 % 

Собко Віта            - 19,49 % 
Не підтримали жодного кандидата – 11,86 % 

Вітаємо Вергуша Едуарда з обранням головою студентської ради гуртожитку! 
Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи 
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КОЛЕДЖУ, ТИ ЗМІНИВ МОЄ ЖИТТЯ! 

(Сповідь випускника 2020 року) 

«Найкращі роки – студентські». Скільки разів вам доводилось чути цю фразу від ваших батьків, 
викладачів, чи старших братів або сестер? «Чимало», – скажете ви. А скільки разів вам доводилось 
сумніватись у цій істині? Мабуть, у декілька разів більше. Адже, сидячи за конспектами, рефератами або, 
здаючи черговий важкий екзамен, статус студента видавався не таким вже й прекрасним. Як не дивно, але 
розуміння, що роки навчання у коледжі – найяскравіші у житті, приходить пізніше. І не тому, що студентство 

– це час молодості, безтурботності й свободи від батьківського контролю. Ні, насамперед це період 
становлення вас як людини, коли формується власна думка й обирається власний шлях. І тільки через деякий 
час розумієш, що студентське життя – найяскравіший і незабутній час. Багато було труднощів, але в пам’яті 
залишається тільки хороше. Отже, вам слово, випускники. 
Михайло Сомко, студент групи 41-А: 

 
«Я навчаюся у коледжі вже четвертий рік і справді 
пишаюся цим. Бажання вступити до цього закладу 
в мене з’явилося ще в сьомому класі школи. Мені 
дуже хотілося вступити саме на спеціальність 
електромеханіка. Але, чесно кажучи, школу теж не 
хотілося залишати. За ці роки було справді дуже 
багато позитивних і радісних моментів, а саме: 

екскурсії, виступи на сцені коледжу у художній 
самодіяльності і «Лізі Сміху», пари з незабутніми 
викладачами, які нас частенько сварять, але ми їх 
все рівно любимо. В коледжі всі особливі: і 
студенти, і викладачі. Дякую тобі, коледжу, за 
незабутні роки в моєму житті. Насправді, дуже 
сумно за те, що все це скоро закінчиться». 

 

Анна Ковальова, студентка групи 41-ТХ: 
«Кожен студент ставить собі питання: «Як 
змінилося моє життя після вступу до коледжу?» 
Студентські роки можна вважати найяскравішими. 
Ми знаходимо багато друзів, відвідуємо вечірки, а 
з ранку заспані, втомлені йдемо на пари. Що ж 

змінилося в моєму житті за ці чотири роки? Десь у 
голові ти розумієш, що навчання у коледжі - це вже 
крок до дорослого життя. Я навчилася правильно 
розподіляти свій час. Перша робоча практика, 
відповідальність, немає часу на дитячі розваги. Як 
би це було не смішно, до вступу у навчальний 
заклад  мої здібності у приготуванні страв були 
мінімальні. Зараз я пишаюся своїми професійними 

навичками. Коледжу мій рідний, ти змінив моє 
життя! Велике тобі дякую!» 
 

Анастасія Голобородько, студентка групи 41-

ТХ: 

 
«За роки навчання моє ставлення до певних речей, 
звичайно, змінилося. В першу чергу, я зрозуміла, 

що доросле самостійне життя не таке класне, як я 
думала. Довелося поєднувати навчання та роботу. 
Це було досить складно. Але завдяки цьому 
навчилася долати труднощі. Також важко було 
жити у гуртожитку після затишної домівки. Зате 
тепер я буду більше цінувати комфорт. Загалом, 
коледж мене загартував». 
 

Поліна Буга, студентка групи 41-Т: «До закладу 
я вступила у 2016 році за порадою одного із 
викладачів коледжу. Саме тут я знайшла справжніх 
друзів та отримала гарні знання. Викладачі дуже 
привітні та завжди підуть назустріч, допоможуть у 
складній ситуації. Студентське життя нашого 
коледжу дуже насичене. Саме тут студенти 

зможуть розкрити у собі приховані таланти. 
Жодного разу я не пошкодувала про те, що я 
вступила до цього навчального закладу!» 
 

Максим Самойленко, студент групи 41-М: 

«Коледж змінив моє життя в тому сенсі, що став 
для мене домівкою і в ньому з’явилася друга мати 

– куратор групи. Коледж багато чому мене навчив, 
і хочеться подякувати викладачам, які допомогли і 
продовжують допомогами у засвоєнні знань. 
Багато професійних знань я отримав під час 
проходження практик, навіть мав змогу 



безпосередньо брати участь у налагодженні та  

ремонті обладнання на виробництві. Але цього 
могло і не бути, аби не важка повсякденна праця 
наших викладачів та куратора, яка день у день 
підтримує нас у всіх починаннях і невдачах, за це 
ми їй дуже вдячні».  
 
Владислав Аксюк, студент групи 41-К: 

 
«За чотири роки навчання у коледжі я дуже 
змінився. Починаючи з першого курсу, знайшов 
багато друзів. Викладачі завжди ставилися до нас з 
повагою та розумінням. Для мене студентські роки 
пройшли дуже швидко, бо я брав активну участь у 

різноманітних заходах, змаганнях. Тому вони для 
мене продуктивні і я отримав багато цінного 
досвіду. Завдяки коледжу я навчився грати у 
баскетбол, посідав  призові місця у міських 
змаганнях з шахів. Ті знання, які я отримав у 
коледжі, у майбутньому будуть цінними для мене, 
бо я зможу знайти високооплачувану роботу». 

Костянтин Вовкула, студент групи 41-Х: «Почну 
свою історію з самого початку. Коли прийшов я на 
перший курс до нашого коледжу, мені як і 
більшості не хотілося вчитися. Було байдуже на 
заходи, які відбувалися, мене не цікавило життя 
коледжу. Навіть хочу зізнатися, що коли 
відбувався «Ярмарок талантів», я просто не 
прийшов до коледжу. Я боявся виступати на сцені. 

Кожен мій день розпочинався з думки, як би 
скоріше піти з цього місця додому. Я мріяв про ті 
часи, коли отримаю диплом і більше ніколи сюди                                 
 

 

не повернуся. Але з часом усе змінилося. Зараз 
кожного дня я залишаю стіни нашого коледжу 
майже останнім, щоб зранку повернутися 
працювати знов. Знаєте, навіть приємно при виході 
охоронцеві відповідати, що  у актовій залі більше 
нікого не лишилося, ми вийшли останні. Хочу 
відкрити ще одну невелику таємницю. Коли 

студенти, які приєдналися до нашого колективу у 
цьому році запитують мне, як я навчаюся, мені стає 
незручно давати їм відповідь. Так, зараз у мене 
гарні оцінки. І ви могли б подумати, що так було 
завжди, але це не так. Я гарно пам’ятаю ті часи, 
коли бігав за викладачами та перескладав їм 
двійки. Пам’ятаю, як ходив до Тетяни 

Володимирівни і вона у свій вільний час вчила 
мене розв’язувати завдання з математики. І хочу 
сказати за це вам - викладачам, велике дякую. 
Сьогодні щодня я використовую ці знання, коли 
розраховую свої холодильні камери. Були часи, 
коли ми питали себе: навіщо ми вивчаємо ту чи 
іншу дисципліну? І відповідь я знайшов, тільки 
зараз. Час показує усе. І згодом це розуміють усі 

студенти, але вчитися потрібно починати якомога 
раніше і тоді в подальшому навчанні буде легко. 
 На сьогоднішній день, коледжу, ти забрав 
увесь мій вільний час. І хочу сказати, що я цьому 
радий. Я дякую тобі за мою найкращу групу 41-Х, 
за танцювальний колектив «Драйв», в якому мені 
пощастило познайомитися з чудовими хлопцями та 

дівчатами. І окремо дякую, за нашу найкращу 
команду 
студентської 
ради». 
 

 

 

 

 

 

 



ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖНИЙ! 

Що таке булінг (цькування)? Це психологічне, фізичне, 
економічне чи сексуальне насильство учасників освітнього процесу, у 
тому числі із застосуванням електронних комунікацій. Через нього 
могло постраждати психічне або фізичне здоров'я людини. 

18 грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
протидії булінгу (цькуванню)". 
Покарання за цькування. Рада змінила Кодекс про 

адмінправопорушення. У статтю 172 (дрібне хуліганство) додали 
штрафи за цькування. Так, 

 Доведений випадок булінгу тягне штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(850-1700 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин – якщо цькували вперше. 

 І від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин, якщо дії 

вчинили повторно або знущалась група осіб. 

 Якщо ці дії вчиняли малолітні або неповнолітні від 14 до 16 років, штраф заплатять батьки або особи, 
які їх замінюють. 

 Якщо керівник освітнього закладу не повідомить про цькування уповноваженим підрозділам органів 

Нацполіції – його оштрафують на 50-100 неоподатковуваних мінімумів або відправлять на виправні 
роботи до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку. 

Тепер до прав студентів додається захист від булінгу і отримання соціальних та психолого-педагогічних 
послуг, якщо їх цькували, вони цькували, або за цим спостерігали. 

До прав педагогів та інших залучених в освітній процес людей додали захист від цькування. Тому 
викладачі, вихователі, няні, бібліотекарі,  доценти, професори підпадають під захист цього закону. Вони теж 
можуть звернутися і поскаржитися на цькування з боку дітей, батьків, колег чи керівництва. 

Головне, не забувати – жоден закон, жодна поліція не захистить жертву тиску, якщо оточуючі будуть 
байдужими. Словом, нічого нового – бути громадянином, це особиста відповідальність. Тоді і закони 
працюватимуть. 

Еліна Романишина, голова ради кураторів 
 

НАЦІОНАЛЬНО – ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
УРОЧИСТІ ПРОВОДИ ПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ ДО ЛАВ ЗБРОЙНИХ СИЛ 

9 жовтня 2019 року студенти групи 11-ТХ були 
запрошені на урочисті проводи призовної молоді 
до лав Збройних Сил України. В урочистостях 
взяли участь керівники обласної та міської 

виконавчої влади, ветерани війни і праці, 
працівники військових частин гарнізону, 
громадських організацій, церкви. Провести 
молодих полтавців до армії прийшли їх рідні, 
близькі, друзі. Ми стали свідками високої 

військової майстерності вихованців військово-спортивного центру “Воїн”. Також на урочистостях показали 
зразки озброєння та одягу, якими зараз користуються українські військові. Від обласної ради строковики 

отримали подарунки-речі першої необхідності, які вручили дівчата-студентки нашого коледжу. 
 ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ!  

17 жовтня 2019 року у коледжі відбувся виховний захід «Перемога буде за 
нами», на якому був присутній 
учасник ООС, випускник нашого 
коледжу  Віталій Неізвецький. 
Проводив зустріч викладач коледжу 

Олег Шерстюк, який  прагнув 
розширити знання молоді про події, 
що відбуваються на території 
України,  виховувати  повагу до 
героїчних подвигів співвітчизників. 

Виховання поваги до українських захисників, формування інтересу до історичного минулого своєї держави, 
почуття патріотизму, національної свідомості та гордості за свою Батьківщину – пріоритети виховання молоді 
у коледжі.  

Володимир Дудецький, викладач 
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СПОРТИВНІ НОВИНИ 
ВІДКРИТИЙ ТУРНІР З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 

7 жовтня 2019 року в нашому навчальному закладі 
пройшов відкритий турнір з настільного тенісу на 
Кубок директора, присвячений Дню заснування  
коледжу. У змаганнях взяли участь ЗОШ № 9, 
Полтавський професійний ліцей , а також дві команди 

нашого коледжу. Турнір пройшов у цікавій та запеклій 
боротьбі. Місця розподілилися наступним чином: 
перше місце посіла команда ПКХТ НУХТ; друге місце 
– Полтавський професійний ліцей; третє – ЗОШ № 9. 

Гостям розповіли про наш навчальний заклад та познайомили з умовами прийому до коледжу. Також вони 
отримали профорієнтаційні  листівки та запрошення на День відкритих дверей, який відбувся  9 листопада 
2019 року. 

ТУРНІР З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

НОВОГО НАБОРУ 

З 8 по 10 жовтня 2019 року на базі спортивної зали 
проводилися змагання з волейболу серед здобувачів освіти 
нового набору. У змаганнях брали участь 6 команд. Турнір 
супроводжувався емоційним піднесенням, так як кожна 
команда прагнула отримати перемогу. Всі учасники показали 
максимальний результат, але до трійки кращих змогли 

пробитися: 1 місце – група 21-А;  2 місце – група 21-Х; 3 місце 
– група 11-Х 

ТУРНІР З МІНІ-ФУТБОЛУ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

16 жовтня 2019 року в Полтаві на 
стадіоні «Динамо» стартував третій 
турнір з міні-футболу серед 
студентської молоді. Змагання 

відбулися за сприяння управління в 
справах сім’ї, молоді та спорту та за 
ініціативи студентської ради міста 
Полтава. Цього року на змагання 
зареєструвалося 12 команд. Збірна 
команда коледжу гідно представила 
наш заклад на цьому турнірі. 

ТУРНІР З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ   

 28 та 29 жовтня 2019 року відбувся турнір з 

настільного тенісу серед груп коледжу.За 

результатами змагань місця розподілилися 

наступним чином юнаки: 

    1. Максим Левенко 21-ТХ 

    2. Михайло Белей 41-А 

    3. Валерій Мацала 11-ТХ 

дівчата: 

    1. Аліна Коваленко 11-ТХ 

    2. Віта Співак 21-Т 

    3. Альона Величко 11-ТХ 
                           Викладачі фізичного виховання 
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