
 

 

 

 

 

 

                                            

 

28 ЧЕРВНЯ –  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
Ден  Конст ту    У ра  н  — державне 

свято України. Святкується щорічно 28 червня на честь 

ухвалення Конституції України того ж дня 1996 року. 

День Конституції України — єдине державне свято, 

закріплене в самій Конституції: 

Стаття 161. День прийняття Конституції України є 

державним святом — Днем Конституції України.  

У червні 1996 року депутати Верховної 

Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на 

п'ятий рік після проголошення незалежності. До 1996 

року використовували Конституцію Української 

Радянської Соціалістичної Республіки. Народні 

обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня — 

загалом безперервно 23 години. Під час голосування 

«ЗА» висловилися 315 парламентарів. 

Ухвалення Конституції закріпило правові 

основи незалежної України, її суверенітет і 

територіальну цілісність, стало важливим кроком у 

забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету 

України на світовій арені. Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову 

Конституцію. 

Конст ту  я - основний державний документ, який визначає державний устрій, порядок і принципи 

функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки  

держави, суспільства та громадян. Інші закони держави, як правило, спираються на Конституцію.  

Конституція України постала не на порожньому місці. Біля її витоків – ―Руська правда‖, ―Литовські 

статути‖, акти періоду Гетьманщини (―Березневі статті‖ тощо) – конституційні акти, що ставили Україну в 

один ряд з іншими європейськими країнами. Особливе місце в цьому переліку займає Конституція Пилипа 

Орлика 1710 року. У цьому документі задекларовано основні засади розбудови демократичної держави. 

У період Української революції 1917–1921 років конституційний процес розпочався відразу після 

проголошення Першого універсалу Центральної Ради. 29 квітня 1918 року Центральна Рада прийняла 

Конституцію Української Народної Республіки. УНР проголошувалася суверенною державою, ―самостійною і 

ні від кого незалежною‖. 

Новітній конституційний процес в Україні нерозривно пов’язаний з відновленням української 

державності. Творення Конституції розпочалося із прийняттям Декларації про державний суверенітет 16 

липня 1990 року. Процеси творення національного законодавства активізувалися з розпадом СРСР та 

ухваленням Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Всеукраїнський референдум 

засвідчив підтримку проголошення незалежності України. Більшість країн світу визнали Україну суверенною 

державою. Тож актуалізувалося питання прийняття Основного закону. 

Власне, конституційний процес не завершився прийняттям Конституції 28 червня 1996 року. Він 

триває увесь час, допоки існує держава і розвивається суспільство. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
З ТУРБОТОЮ ПРО НАСТУПНІ ПОКОЛІННЯ 

 Користь зелених насаджень 

доводити нікому не потрібно. Вони 

очищують повітря від пилу та газів, 

регулюють температурний режим, 

захищають від шуму, забезпечують 

комфортне середовище для 

проживання населення, 

покращують санітарно-гігієнічний 

стан довкілля, виконують 

 декоративно-художню функцію. 

Проте доволі часто дерева є 

прямою загрозою для життя та 

здоров’я людей. Під час складних 

погодних умов гілля ламається, 

спричиняє нещасні випадки, 

замикання, обриви ліній 

електромереж. 

Саме тому навесні 2021 року за ініціативою директора коледжу Анатолія Палаша працівники та 

студенти вирішили оновити парк закладу. Було придбано близько 60 саджанців дерев. Адміністративно-

господарський підрозділ коледжу зачистив територію від аварійних та 

пошкоджених рослин. Працівники та здобувачі освіти засадили парк 

дубами, кленами, ясенами, а також японськими сакурами.  

 Серед зелених насаджень парку гордо височіє дуб-старожил, 

який посадили студенти коледжу 74 роки тому. Старший науковий 

співробітник Полтавського літературно-меморіального музею І. П. 

Котляревського Євгенія Стороха поділилася спогадами своєї 

матері Лідії Юхновської, яка у  1947 році була студенткою 

Полтавського технікуму м’ясної промисловості. Місто піднімалося з 

руїн після Другої світової війни. Студенти технікуму висадили на 

території закладу близько півсотні дерев, а також були залучені до 

озеленення Корпусного парку Полтави. 

Колектив коледжу продовжує традицію благоустрою та 

озеленення території закладу, міста, адже суспільство повинне 

піклуватися про довкілля, яке залишиться наступним поколінням. 

  Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи 

 

 ЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ ТАРАС ШЕВЧЕНКО 
З нагоди 207-річниці від Дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка студенти групи 11-А взяли участь у 

літературному онлайн-квесті «Знаний і незнаний Тарас 

Шевченко», організованому викладачем української мови і 

літератури Вікторією Жаголкіною, керівником групи Тетяною 

Сергєєвою, викладачем інформатики Павлом Гаком.  

На кожній зупинці учасники заходу виконували 

різноманітні завдання: аналізували хмарки слів, відповідали на 

питання клоуз-тесту, розшифровували  вислови про видатного 

митця, відгадували за мелодією пісні, покладені на його вірші, 

знайшовши значення математичного виразу, дізнавалися роки 

написання  творів.  Маловідомі сторінки з біографії Кобзаря 

викликали велике зацікавлення в студентів, що, без сумніву, сприяло популяризації творчості легенди нашого 

народу. А перемогу у квесті здобула дружба, бо інакше між одногрупниками й бути не може. 

 
  Вікторія Жаголкіна, викладач 
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  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ 

Щороку у третій четвер травня українці відзначають 

Всесвітній день вишиванки. Ідеєю свята є збереження, 

популяризація традиції створення та носіння етнічного вишитого 

одягу. 20 травня 2021 року працівники та здобувачі освіти 

коледжу долучилися до святкування та прийшли на роботу й 

навчання у вишиванках. Студентська рада та вихователі 

гуртожитку провели 

флешмоб «Бережи 

українське, носи 

вишиванку». Юнаки та 

дівчата на камеру читали 

вірші, танцювали 

запальні танці. У цей 

день у коледжі панувала особлива атмосфера піднесення. І це не 

дивно, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів сили, 

добробуту, краси та оберегів. 

Богдан Просяник, студент, член сектору зв’язків 

 

24 ТРАВНЯ – ДЕНЬ СЛОВЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ 

Щорічно 24 травня у всіх слов'янських країнах відзначають День слов'янської 

писемності і культури та урочисто прославляють творців слов'янської писемності 

святих Кирила і Мефодія. Понад тисячу років тому, у ІХ столітті,  болгарський 

священик, вчений і просвітитель Кирил, за допомогою старшого брата Мефодія та 

учнів, створив слов’янську абетку і переклав на слов’янську мову Євангеліє, Апостол, 

Псалтир.  

       У читальному залі коледжу експонується тематична виставка, присвячена цій 

визначній даті. Відвідувачі зможуть ознайомитися з історією розвитку слов’янської 

писемності та літературними пам’ятками давнини. 
Ніна Чубарова, завідувач бібліотеки 

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ 
З метою національно-патріотичного 

виховання молоді, реалізації потенціалу козацької ідеї 

для консолідації українського суспільства на основі 

єдності історичної свідомості, традицій і культури за 

ініціативою директора коледжу Анатолія Палаша у 

нашому закладі створено відокремлений підрозділ у 

Київському районі міста Полтави Громадської 

організації «Козацьке товариство Полтавщини 

«Псільська Січ». 

3 червня 2021 року у Свято-Миколаївській 

церкві  пройшла посвята викладачів та студентів 

коледжу  у козаки. Вони склади присягу на вірність 

українському народу та отримали універсал отамана 

товариства. Кожному новобранцю було присвоєне 

козацьке військове звання. До пам’ятника 

українському 

гетьманові Івану 

Мазепі козаки 

поклали квіти та 

зробили фото. 

Козацтво в 

Україні є 

спадкоємцем і 

продовжувачем ідейних, духовних і моральних засад українських козаків, 

правонаступником козацьких організацій, які діяли в Україні з метою 

відновлення незалежності України, її духовних, культурних, 

організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.  

Наталія Гавриленко, заступник директора з виховної роботи 
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

БЕЗПЕЧНИЙ ІНТЕРНЕТ 

 

28 квітня 2021 року у коледжі 

був проведений День кібербезпеки та 

протидії кібербулінгу, іншим формам 

насилля та небезпеки в Інтернеті. Його 

ініціювали Полтавська обласна рада, 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації. З метою 

підвищення рівня кібербезпеки 

здобувачів освіти  в мережі Інтернет 

було організовано ряд заходів. 

Керівники академічних груп 

дистанційно провели інформаційно-роз’яснювальну роботу зі студентами та їхніми батьками за напрямками 

безпеки дітей в мережі, захисту від впливу шкідливої інформації, запобігання кіберзагрозам, таким як 

кібербулінг, секстинг, кібергрумінг, сексторшен. 

Вихователь гуртожитку Ольга Джурка провела  з мешканцями гуртожитку інтерактивну бесіду 

«Безпечний Інтернет». Учасники заходу поділилися власним досвідом і порадами щодо користування 

Інтернетом, а саме: не розголошувати особисті дані, не реєструватися на підозрілих сайтах, не завантажувати 

контент, у безпеці якого немає впевненості, вчасно оновлювати антивірусне програмне забезпечення тощо. 

Ольга Джурка розповіла про прояви булінгу і сексуального насилля в кіберпросторі, підвищення рівня 

кібербезпеки в мережі, ознайомила студентів з чат-ботами "Кіберпес" у месенджерах Telegram і Viber, що 

допомагають дізнатись, як визначити кібербулінг, як самостійно видалити образливі матеріали з соціальних 

мереж, а також куди звертатись за допомогою.  
Безпека людини в Інтернеті великою мірою залежить від її 

розважливості, культури поведінки в соцмережах, етики спілкування. Ми 

ніколи достеменно не знаємо, як може бути використана наша інформація і 

яку роль вона відіграє в особистому житті, майбутній кар’єрі. Тому 

розміщуйте в мережі той контент, за який пізніше не доведеться червоніти. 

Будьте уважними та усвідомленими! 

Ольга Джурка, вихователь гуртожитку 

  

СНІД – ЦЕ НЕ НАШЕ МАЙБУТНЄ 
 Згідно з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я 

щороку День пам’яті жертв СНІДу проводиться у третю неділю 

травня. З метою формування в здобувачів освіти навичок позитивної 

поведінки, здорового способу життя, усвідомлення небезпеки, 

пов’язаної із поширенням ВІЛ-інфекції та СНІДу, 18 травня 2021 року 

для студентів групи 11-ТХ відбулася інтерактивна лекція «СНІД - це 

не наше майбутнє». На захід була запрошена Людмила Василенко, 

співробітник Полтавського міського центру соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді. Зі студентами відбулася відверта розмова про СНІД, основні шляхи зараження цією 

хворобою та заходи щодо її 

профілактики. Юнаки та 

дівчата з’ясували, що ВІЛ-це 

вірус, який пригнічує імунну 

систему, а СНІД - це комплекс 

захворювань, які виникають у 

ВІЛ-позитивної людини на 

фоні зниженого імунітету. 

Після заходу студенти 

зробили висновок про 

необхідність відповідального 

ставлення до свого здоров’я, 

свідомого вибору здорового 

способу життя. 

  
Олег Шерстюк, керівник академічної групи 
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ 
Кампанія інтеграції нашої країни реалізується за підтримки Представництва Європейського Союзу в 

Україні та проєкту Association4U. 

Сьогодні євроінтеграція не формує глибинні установки про те, що європейська інтеграція - це щось 

життєве, просте і стосується кожного з нас.  

Під головними цінностями Європейського 

Союзу може підписатися кожний українець. Це 

свідчить про те, що ми вже є частиною ЄС, принаймні 

– ментально. 

Світогляд Європейського Союзу ґрунтується на 

шести основних цінностях. 

А саме:  
 Повага до людс  о  г дност  

 Свобода 

 Демо рат я 

 Р вн ст  

 Верховенство права 

 Повага до прав люд н , в лючно з правам  

менш н 

Повага до людс  о  г дност  є джерелом усіх прав і свобод людини. Українці розуміють це дуже добре, тому 

Євромайдан 2014 року також носив назву Революції Гідності. Повага до людської гідності має багато вимірів. 

Це і медична реформа, щоб українці отримували належну медичну допомогу. І електронні державні послуги, 

щоб не доводилося стояти в чергах. І гідні умови праці й соціальний захист незахищених верств населення. І 

навіть нормальні туалети у школах. 

Свобода – це можливість людини самостійно робити вибір та приймати рішення, які впливають на її життя чи 

життя суспільства. Невід’ємною складовою свободи є право на безпеку. Тому свобода це не лише вільне 

висловлювання своїх думок або захист від необґрунтованого затримання. Це також захист персональних 

даних, якісні дороги та комфортний транспорт (право на безпеку під час дорожнього руху), закордонні освітні 

програми (право на навчання) і свобода пересування. 

Демо рат я є впливом громадян на управління державою. Відтак це – відповідальність і прозорість дій влади, 

закони, що відображають інтереси суспільства, і врахування думки громадян під час ухвалення владою 

важливих рішень. На практиці це реалізується через електронне врядування (наприклад, додаток ―Дія‖, який 

дає зручний доступ до державних сервісів), децентралізацію, яка збільшує можливості громад або здатність 

впливати на органи влади через діяльність громадських організацій, петиції, акції. 

Р вн ст  забороняє будь-яку дискримінацію за будь-якою ознакою. Особлива увага приділяється рівності між 

чоловіками та жінками, у тому числі в трудових правах. У щоденному житті рівність – це нетерпимість до 

корупції (адже корупція виникає тоді, коли посадовець використовує службове становище для власної вигоди, 

що протирічить ідеї рівності всіх громадян), енергоефективність житла (незалежно від статку люди мають 

жити в теплих оселях), можливості для людей з інвалідністю бути повноцінними членами суспільства, а для 

жінок – мати такі самі права, як і чоловіки. 

Верховенство права означає, що рішення у державі ухвалюються у відповідності до встановлених правил і 

процедур. Це також вимагає неупередженої системи правосуддя, яка розв’язує суперечки справедливо, не 

озираючись на майновий, соціальний чи інший статус особи. Втілення верховенства права – це реформа судів 

і правоохоронної системи, рівні можливості різних людей для захисту в суді. А головне – це єдині правила та 

закони для всіх, без виключення. 

Повага до прав люд н , в лючно з правам  менш н – визнання того, що всі люди народжуються вільними 

та рівними у своїх правах. Ці права охоплюють різні сфери. Право мати гідні умови праці – незалежно від 

статі, кольору шкіри чи віросповідання. Право отримати якісні медичні послуги. Право вільно 

розпоряджатися своєю власністю. А також це право на чисте довкілля та на захист себе, як споживача різних 

товарів і послуг. 

Отже, шість базових цінностей Європейського Союзу – це світоглядні принципи, які є близькими та 

зрозумілими кожному українцю. Саме вони об’єднують нас з європейцями більше, ніж навіть закони чи 

міждержавні угоди. На основі цих принципів проводяться реформи – не для ЄС як інституції, а для нас самих. 

Адже всі ми хочемо жити в комфортній і безпечній країні, вільно подорожувати та навчатися, знати, що в 

державі діють єдині для всіх правила гри і для успіху потрібна лише власна наполегливість. Поки що це 

картинка ідеальної України. Але в міру того, як ми будемо рухатися до членства в Європейському Союзі, вона 

буде ставати все більш і більш реальною. 

 Еліна Романишина, голова ради керівників академічних груп 

 

 

 



ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ 
СТО МЕТРІВ ДО ЄВРОПИ 

12 травня 2021 року в коледжі проведено виховні 

години на тему «Сто метрів до Європи» з нагоди Дня 

Європи. В Україні він відзначається у третю суботу 

травня. Керівники академічних груп познайомили 

студентів з роллю та значенням Європейського Союзу в 

сучасній історії Європи та України. Здобувачі освіти 

підготували публічні виступи про традиції та культуру 

європейських 

держав, їхню 

символіку, 

обговорили 

переваги та недоліки євроінтеграції, перспективи вступу 

України до ЄС. Як відомо, вступ країни до Європейського 

Союзу відбувається в кілька етапів: підписання угоди про 

асоціацію; включення до офіційної програми розширення ЄС; 

подання заявки на вступ; отримання статусу кандидата в члени 

ЄС; вступ до ЄС. Наша держава перебуває на першому з цих 

етапі

в. Вступ України до Європейського Союзу є 

стратегічним завданням, яке надає можливості 

економічного розвитку, відкриває нові 

перспективи співпраці з розвинутими країнами 

континенту. Це найкращий спосіб реалізації 

національних інтересів. 

Аміна Чорна, студентка, член редакційної 

ради

 

ВДАЛИЙ ВИБІР ПРОФЕСІЇ – ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПІШНОГО 

МАЙБУТТЯ 
22 травня в коледжі відбувся День відкритих дверей. До закладу освіти завітали випускники шкіл і 

професійно-технічних закладів Полтави та Полтавської області, а також інших регіонів нашої країни. 

Колектив коледжу гостинно зустрічав майбутніх студентів, підготувавши для них та їх батьків цікаві 

презентаційні програми й екскурсії по навчальних кабінетах та лабораторіях. Активно долучилися до 

підготовки заходу й студенти, вони зустрічали гостей коледжу 

відразу біля вхідних дверей, пропонували інформаційні 

буклети й запрошували на екскурсії, ділилися своїми 

враженнями про навчання і відповідали на численні запитання. 

Одним з найяскравіших моментів заходу стала дегустація 

морозива власного виробництва. Його готували студенти-

технологи під керівництвом  викладачів Ніни Василевської, 

Ірини Гузевської та Тетяни Марченко. Морозивом пригощали 

всіх бажаючих.  

Вибір професії - дуже відповідальне рішення, яке 

потрібно прийняти старшокласнику. Тому такі проєкти 

потрібні, бо допоможуть ознайомитися з можливостями 

коледжу, визначитися зі спеціальністю, з майбутньою професією. Це корисно і для батьків, які 

хвилюються за долю дитини. Колектив закладу освіти сподівається, що їх зусилля були недаремними і 

кожен, хто завітав на День відкритих дверей, зробить свій вибір і стане студентом коледжу! 

Людмила Васецька, заступник відповідального секретаря приймальної комісії 
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