
 

Шановні коледжани!                       
 

    День за днем зриваємо листки із кален-
даря і ще один пережитий рік наближає 
нас  до чарівної ночі, коли почнемо новий 
відлік часу. Настане Новий 2015 рік!          
     Пережито ще один етап у нашому жит-
ті. Не найпростіший. Але, хорошого у 
цьому році також  було багато!                        
     Найперше, ми всі живі, маємо роботу! 
Подякуймо ж Богу за це.                                    
     А ще, ми всі вчимось розуміти один 
одного, слухати, говорити, співчувати, 
підтримувати інших, ділитися останнім та 
цінувати те, що у нас є.                        
     Ми не можемо думати і діяти інакше, 
адже ми — Люди! Відмовившись від люд-
ського співпереживання та сліз,  від  радо-
сті та горя, ми перестанемо духовно зрос-
тати, втратимо щось найцінніше, що ро-
бить людину людиною. Давня мудрість 
говорить, що  коли ми  втрачаємо, то обо-
в’язково  отримуємо щось набагато біль-
ше. Я свято переконана у цьому і  вірю, 
дорогі мої коледжани, що за цей пережи-

тий рік ми стали розумнішими,  терпеливі-
шими, чуйнішими, добрішими. Що жоден 
досвіт не був марним… 

      А ще, людині для духовного зросту 
конче потрібні не тільки успіхи, але і труд-
нощі, вони  роблять  нас витривалішими, 
сильнішими, мудрішими.  Саме на переш-
кодах ми вчимося краще розуміти одне 
одного, любити і поважати старших, на-
ших батьків, вчителів.                     К             
К   Тож, шановні колеги та студенти, не-
хай всі труднощі, образи, незгоди зали-
шаться у минулому році, а у новорічну ніч 
нехай кожен побажає один одному  щастя, 
і загадає бажання не втрачати його ніколи 
та робити щасливими усіх навколо себе. 
Адже ми щасливі, коли здорові наші     
батьки, діти, коли міцна сім’я і коли є мир 
та спокій у державі. 
      Тож бажаю нам усім, дорогі мої колеги 
та студенти,  співробітники коледжу, щоб 
ми були неодмінно щасливими у новому 
2015 році! Були  кохані  і кохали, робили 
добро людям і це неодмінно віддасться 
нам сторицею. 

 

З Новим 2015 роком!  
Директор коледжу О.І Щербак 

ВІТАННЯ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ О.І. ЩЕРБАК З НОВИМ 2015 РОКОМ 
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А.С. МАКАРЕНКО 

НОВИЙ 2015 РІК— РІК ДЕРЕВ’ЯНОЇ КОЗИ 

       Наступний 2015 рік згідно зі східним 
календарем є роком Синьої Дерев’яної 
Кози. Хоча він розпочнеться за китайсь-
ким календарем лише 19 лютого, проте 
багато  українців намагаються хоч якось 
підлаштовувати святкування нового року 
під східні традиції.                      
       Новий рік – найулюбленіше свято 
українців. Воно має глибоке національне 
коріння, яке сягає тисячоліть нашої істо-
рії, поєднує багато традицій та історичних 
епох. Наприклад, в Україні 31 грудня, на 
Щедрий вечір, виконувалися щедрівки – 
побажання господарям всього найкращо-
го,  а головне, щедрого частування для 
гостей. Також виконувалася давня драма-
тична вистава – «водіння Кози», де коза 
вмирає, а потім воскресає. Обряд настіль-
ки древній, що його сенс  розшифровують 
науковці неоднозначно. Вони вбачають у 
ньому зв`язок із сузір`ям Козерога, під 
знаком якого проходить зустріч Нового 
року, трактують козу, як супутника бога 
Перуна-мисливця, як символ повернення 
до початку створення світу, як символ 
вмираючої і воскресаючої природи. Бачи-
мо, що, хоча коза в наступному 2015 році 
і синя, і дерев’яна, і родом із Китаю, але 
нам не чужа. 
      Український новорічно-різдвяний 
цикл починався 24 грудня на Святвечір 
виконанням урочистих величальних пі-
сень–колядок. Те, що  у багатьох колядках 
присутні мотиви весняних польових робіт, 
вказує, що в дохристиянську добу новий 
рік  в українців починався з березня.  
Також про це свідчить обряд “засівання” 
на Старий Новий рік.                                                   

        За початок Нового року у наших 
предків відповідав бог Коляда.  Можливо, 
Коляда дав життя терміну «календар». Це 
не суперечить тому, що римські жерці 
кричали (calendare) про  початок кожного  
місяця.                         
        Запровадив святкування Нового року 
першого січня Юлій Цезар. Справа  в 
тому, що справжній астрономічний рік не 
дорівнює  цілому числу днів. Та і годин 
для одного дня не вистачає. Доводиться  
«зрушувати» календар раз на кілька   
сотень років  , щоб сніг, як і належить, 
випадав у грудні, а не в серпні. Цю  опера-
цію і провів Цезар, впровадивши юліансь-
кий календар. Посприяло цьому те, що 
саме в цей день в Римі переобирали владу 
і розпочинали новий господарчий рік. 1-го 
січня новообрані консули влаштовували  
для народу  свято з безкоштовним приго-
щанням, безпрограшними лотереями, 
цирковими виставами та гладіаторськими 
боями.  
        В Європі Новий рік святкували за 
римським зразком. Для варварів, майбут-
ніх німців і французів, що створювали 
свої королівства на уламках імперії, усе 
що лишилось від давнього Риму, виклика-
ло повагу і благоговіння. Коли місіонери 
проповідували їм Христа та відкривали 
школи, то  разом з Христом вони прино-
сили Вергілія і Горація, римське право і 
римський календар, принесли також і 
святкування нового року за юліанським 
календарем. 
       Русь – Україна прийняла християнсто  
з Візантії. Новий рік там відзначався пер-
шого вересня. Щоправда, візантійські 

традиції в нас не прижились, і українці 
продовжували святкувати Новий рік в 
березні. 
       З середини ХІV століття землі майбу-
тньої України перебували у складі польсь-
ко-литовської держави. З тих часів ми 
почали святкували Новий рік 1-го січня, 
разом із усією Європою. З часом до зимо-
вого нового року перекочувало багато 
традицій зі старого, весняного.                            
       В церковний календар цей Новий рік 
досить гармонійно вписався, адже перед 
Різдвом йшов різдвяний піст. Поки піст – 
влаштовувати якісь святкування було не 
можна. А поки проходив піст – не можна 
було влаштовувати якісь веселощі. Проте 
на Різдво, після закінчення посту,  радість 
від того, що народився Христос, поєдну-
валась з радістю від того, що тепер нареш-
ті можна як слід погуляти. Починався 
цілий цикл свят – Різдво, Обрізання Гос-
поднє, або святого Василія (з 1582— Ста-
рий Новий рік), Водохреща. Саме тому в 
середньовічних студентських піснях Різд-
во так тісно асоціювалось з ковбасою, 
горілкою, пирогами та м'ясом. Так буває 
завжди – чим міцніше вплітається віра в 
серце людини і душу народу, тим тісніше 
вона стає пов'язаною з побутом. 
      У 1582 році папа римський Григорій 
XIII запровадив новий календар. Справа в 
тому, що старий юліанський став розходи-
тись з астрономічним. І тут натрапляємо 
на дивовижний сюжет. З 500 до 540 
(приблизно) року в Римі жив один з най-
більш освічених людей VI століття –         
Діонісій Малий.  

(Продовження на  стор. 2) 
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КОНКУРС “ЗІРКОВИЙ ОЛІМП” 

НОВИЙ 2015 РІК— РІК КОЗИ 

 

     12 листопада в актовій залі відбувся тради-
ційний для нашого учбового закладу мистець-
кий конкурс «Зірковий Олімп». Першокурсники 
показували свої вміння за трьома номінаціями: 
вокал, танець, драматургія ( сценки, гуморески, 
декламація). 

     Учасників конкурсу оцінювало поважне журі 
у складі завідуючих відділень під керівництвом 
заступника директора з навчально–виховної 
роботи В.П. Кондратьєвої. Але, крім журі, за 
молоді  таланти гаряче вболівали їх одногруп-
ники, студенти старших курсів, викладачі і 
співробітники коледжу. Всім було цікаво: хто 
прийшов 1 вересня на навчання у коледж, які 
таланти,творчі здібності є у новачків? Особливо 
зацікавлені погляди спрямували на сцену кура-
тори, які передавали свій досвід першому курсу, 
готували наступників для художньої самодіяль-
ності коледжу. 
      А «маленьких зірочок» засяяло на сцені  
достатньо багато. Це і пререможець-вокаліст 
Олег Гуревич (гр. 14 КОФ 1/9), і Ксенія Шема-
наєва (гр. 57 Ю 1/9) з піснею «Біжи», яка пере-
могла в номінації «Авторська пісня». Молодому 
барду підспівувала чи не половина зали. Автор-

ка привернула симпатії аудиторії. 
      Диплом І ступеня отримала Анна-Марія 
Здерчук (гр. 44 КД 1/9), номінація 
«Авторський вірш». Такі ж дипломи за перше 
місце в номінації «Танець» отримали Ганна 
Харченко, Валерія Удінська, Юлія Вирозуб  з 
групи 15 АТ1/9. Вони виконали сучасний 
танець «Girls». Дівчата поділили перше місце 
в своїй номінації з Марією Трубою, Євгеном 
Дупаковим, Володимиром Шомко, Ілоною 
Дьоміною, Романом Довбишем, Юлією Прав-
дивою (гр. 44 КД 1/9), які створили цікаві і 
зворушливі пластичні образи в хореографіч-
ній композиції «Обійми мене». 
       Усі сценічні виступи дуже тепло зустріча-
лися глядачами. Не викликає сумнівів те, що 
серед наших першокурсників є багато обдарова-
ної,  талановитої молоді. Наступна зустріч із 
нашими зірковими олімпійцями не забарилася. 
      Цей день, 17 листопада, з нетерпінням чека-
ли студенти нашого коледжу. Готували концер-
тну програму, багато часу проводили на репети-
ціях в актовій залі. Адже саме в цей день не 
тільки викладачі, а навіть керівники українських 
вишів, коледжів і технікумів намагалися не 

засмучувати юнацтво поганими оцінками.         
17 листопада учнівська молодь відзначала своє 
свято—Міжнародний день студента  
      Саме в цей день переможцям “Зіркового 
Олімпу” були вручені нагороди. Першокурсни-
ків, які так вдало ввійшли в студентське життя, 
піснею привітала лауреат міського конкурсу 
Світлана Данилюк.  

І.В. Бредіхін   

       Так от, серед  наукових занять Діонісія були 
і розрахунки часу великодніх свят. Попутньо 
він обчислив дату народження Ісуса Христа і 
запропонував нове літочислення не від створен-
ня світу,  а від Різдва Христового. Власне, за 
календарем Діонісія Малого католики спочатку, 
а потім майже весь світ зустрічає Новий рік з 
1582 року. 
       Діонісій за походженням був скіфом,       
нашим земляком. Скіфія століттями годувала 
стародавню Грецію своїм хлібом та фактично 
була частиною античного світу. З теренів сучас-
ної України походять і деякі грецькі боги, а 
серед грецьких філософів є скіфи за                     

походженням.  
        Конфліктів навколо запровадження нового 
календаря вистачало. У Львові мирити католи-
ків і православних зібрались князі і воєвода. 
Закінчилось все тим, що українці вибороли собі 
право святкувати свої свята за старим календа-
рем. Православні галичани стояли за збережен-
ня юліанського календаря принципово, голов-
ним чином через збереження своєї культури та 
національної окремішності та проти спроб їх 
ополячити. З тих часів в Україні важливішим 
став Старий Новий рік, що святкувався 14 січня 
на святого Василія. 
                                                                     

        З того ж ХVI століття одержав поширення 
Вертеп – ляльковий театр, який розігрує сюжети 
з святої історії. Його творці – бурсаки, студенти 
братських шкіл.  
         Ось цим буйством народно-релігійного 
життя і відрізняється Українське Православ`я 
від Московського – начотниського, царепапіст-
ського і аскетичного. Московська держава про-
довжувала святкувати Новий рік 1 вересня і 
рахувати роки від створення світу, аж поки цар 
Петро Перший не почав свої реформи. 1700 рік 
був першим роком, коли Росія зустріла Новий 
рік 1 січня.  

І. В. Бредіхін 

РІШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ МОН УКРАЇНИ 

 

Міністерство освіти і науки України 

Р І Ш Е Н Н Я  

АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  
від 25 листопада 2014 року 

Протокол № 113 

2. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії визнати акредитованими за напрямами 
підготовки (спеціальностями):  
2.2. Чергова акредитація 

Державна форма власності 
2.2.2. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

 

Голова Акредитаційної комісії, 
Міністр освіти і науки України                                                                                                                     С. М. Квіт 

        

денна заочна 

0101 Педагогічна освіта     

  5.01010401 Професійна освіта (Будівництво) 20 20 
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ТИЖДЕНЬ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

                       ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ 

 

СЕМІНАР ПРОЕКТУ СЕМІНАР ПРОЕКТУ TWINNINGTWINNING  

Моя прекрасна українська мово, 
Найкраща пісня в стоголоссі трав. 
Кохане слово, наше рідне слово, 
Яке колись Шевченко покохав. 

(Ольга Яворська) 
 

      9 листопада наша країна відзначає День 
української писемності та мови. Це свято було 
встановлено указом Президента України в     
1997 році. Також у цей день вшановуємо     
пам’ять українського літописця Нестора, ченця 
Києво-Печерського монастиря — послідовника 
творців слов’янської писемності Кирила та 
Мефодія. Дослідники вважають, що саме з   
преподобного Нестора літописця і починається 
писемна українська мова. Його вважають покро-
вителем всіх освітян, викладчів та студентів.                                                                                 
К Викладачі циклової комісії філологічних 
дисциплін  в цей святковий день традиційно 
розпочинають Тиждень філологічних дисцип-
лін. Проведення циклових тижнів – багаторічна 

традиція і одна з форм вивчення передового 
педагогічного досвіду в коледжі, акумуляції 
творчогокпотенціалукстудентів.                                                                               
К  Традиційно Тиждень  розпочався проведен-
ням І етапу Всеукраїнської олімпіади з українсь-
кої  мови, яку відкрила заступник директора з 
навчально-виховної роботи В.П.Кондратьєва. 
Проводили олімпіаду викладачі комісії:          
В.Б.  Броннікова та О.М. Коптюх. В олімпіаді 
брали  участь найкращі студенти П курсу – 
знавці української мови. Перше місце зайняла 
Світлана Колібаба  (група 43 КД).                
      З метою піднесення престижу української 
мови, виховання поваги до культури і традицій 
українського народу серед студентської молоді 
був проведений конкурс стіннівок, присвячений 
цьому святу та письменникам-ювілярам 2014  - 
2015 років. Це додало святкового настрою і 
черговий раз допомогло привернути увагу до 
виникнення писемності, історії української 
мови, книги, слова. Адже кожен народ відбувся 
лише тоді, коли усвідомив себе в рідному слові.              
     Студенти змогли відчути та передати у своїх 
роботах, що мова - це серце нації і канва, на якій 
людина вишиває узори свого буття. Мова - це 
невичерпна духовна скарбниця, до якої народ 
безперервно докладає свій досвід, розум і по-
чуття. 
    Також викладач В.Б.Броннікова прове-
ла  акцію-розповсюдження «Листівок, присвяче-
них популярізації української мови»   
     В рамках Тижня голова циклової комісії   
Н.В.Хорошилова провела відкрите заняття-   
проект з історії української культури            
«Світе тихий, краю милий, моя Україно!», яке 
готували студенти групи 55ю юридичного відді-

леня. 
      Студенти провели глибоке дослідження 
творчого спадку видатних українських худож-
ників середини ХІХ – початку ХХ століття Та-
раса Шевченка, Василя Тропініна, Костянтина 
Трутовского, Федора Ярошенка, Сергія Василь-
ківського та Миколи Пимоненка.        
      Готуючись до заняття, студенти відвідали 
Національний художній музей, Музей 
Т.Г.Шевченка та Російський художній музей 
міста Києва і провели дослідну роботу. Для того 
щоб підкреслити мелодійність і поетичність 
української пейзажної школи, брали інтерв’ю у 
мистецтвознавців та співробітників музею, 
підготували відеоряд та підібрали українські 
поезії.  
      З метою виховання естетичного смаку, роз-
витку творчої фантазії через відчуття ліричнос-
ті, мелодійності, багатобарвності та краси украї-
нського слова та з метою вшанування письмен-
ників ювілярів, наступним заходом Тижня – 
була виставка осінніх композицій.  
     Керували роботою студентів викладачі     
Н.В. Хорошилова та Н.О Чистова. Для того, 
щоб студенти краще змогли торкнутися глибин-
них пластів українського мистецтва, викладачі 
комісії організували відвідини музеїв, перегляд 
вистав в театрах міста Києва та перегляд доку-
ментального науково-публіцистичного серіалу 
“Логос” Юрія Кульчицького. 
      По завершенню Тижня відбулося засідання 
циклової комісії, де були відзначені позитивні 
моменти проведених заходів, та поставлені 
завдання на майбутнє. 
 

Н.В. Хорошилова  

     19-20 листопада 2014 року у 
коледжі проведено навчальний 
семінар проекту Twinning 
«Модернізація законодавчих стан-
дартів і принципів освіти та навчан-
ня у відповідності до політики 
Європейського Союзу щодо на-
вчання впродовж житття»  за учас-
тю Міжнародних експертів  (Данія): 
Анні Іда Вест, Сьорен Берг        
Кнудсен, Лене Рішеде, Ларс 
Шульц, Ганс Андерсен, Мартін 
Росборг; роботодавців (Данія, 
Україна). На семінарі був присутній 
головний спеціаліст департаменту 
професійно-технічної освіти Мініс-
терства освіти і науки України     , 
начальник відділення Інституту 
інноваційних технологій і змісту 

освіти МОН України О.В Хоменко, 
представники ПТНЗ м. Києва,    
співробітники коледжу . Тема семі-
нару — «Система дуального на-
вчання та залучення соціальних 
партнерів».  

      Експерт у галузі професійної 
освіти Данії Сьорен Берг Кнудсен  
представив датську систему профе-
сійної освіти і навчання. Дуальна 
система професійної освіти і на-
вчання в Данії передбачає чергу-
вання періодів навчання на базі 
ПТНЗ з періодами навчання на 
підприємстві. Таке навчання забез-
печує  ефективне поєднання теорії 
та практики, набуття учнем теоре-
тичних, практичних, загальних та 
особистісних умінь, потрібних на 
ринку праці. Навчання грунтується 
на актуальних потребах підпри-
ємств. При цьому підприємства – 
соціальні партнери беруть безпосе-
редню участь у прийняттті рішень 
та щоденному управлінні системою 
професійної освіти. Співпраця 
освітніх закладів з підприємствами 
дає можливість швидко впроваджу-
вати іновації у навчання, розробля-

ти стандарти підготовки, що грун-
туються на потребах.                                      
       Як зазначив Сьорен Берг       
Кнудсен, в Законі про професійну 
освіту і навчання Данії визначено, 
що програма професійної освіти 
повинна вцілому сприяти розвитку 
професійних та особистісних ком-

петентностей у такий спосіб, щоб 
забезпечити набуття учнем найви-
щого рівня професійної компетент-
ності з урахуванням потреб ринку 
праці. 

В.П Кондратьєва 

 

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fchildlibr.org.ua%2Ffiles%2Fdownload%2FTaras%2520Shevchenko.pdf
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ІЗ ЖИТТЯ АКТИВНИХ СТУДЕНТІВ...ІЗ ЖИТТЯ АКТИВНИХ СТУДЕНТІВ...  

 

ЯКІСТЬ ЯК СУЧАСНИЙ СТИЛЬ ЖИТТЯ 

                                                                                                                                                       
К     Наступив грудень , а з ним і Тиждень еконо-
мічної науки, який традиційно в цей час органі-
зовують студенти та викладачі  економічного 
відділення коледжу . 

Тема для цьогорічного тижня «Якісний 
стиль життя як ознака сучасності» — породжена 
надзвичайністю подій, що їх переживає нині 
Україна. Наша держава задекларувала  свій 
європейський цивілізаційний вибір і, стаючи на 
цей шлях, мабуть варто проаналізувати і усвідо-
мити: Якими ми є?, Якими є рівень нашого ви-
робництва, а, відповідно, і рівень життя? Як ми 
працюємо, навчаємось і як можемо і маємо це 
робити, якщо прагнемо бути рівними у європей-
ській спільноті?  

Заходами Тижня  ми мали на меті показати 
наші досягнення і проблеми, здобутки і резерви 
в питаннях якості, що їх має кожен із нас, наші 
підприємства і наша держава. 

Тон і атмосферу цьогорічних заходів зада-
ла участь студентів і викладачів коледжу  в 
Міжнародному форумі«Дні якості в Києві 2014», 
який за дорученням Європейської комісії (EOQ) 
організувала Українська асоціація якості. Форум 
було присвячено Всесвітньому дню якості і 
проходив він під девізом «Через якість і доско-
налість до європейських ринків, до цілісної і 
процвітаючої України». Прослухавши доповіді 
програми науково-практичної конференції, наші 
коледжани мали змогу ознайомитись із держав-
ною політикою, проблемами українських підп-
риємств і досвідом їх роботи в питаннях підви-
щення якості і ділової досконалості.  

Викладачі - економісти вирішили ознайо-
мити студентів з досягненнями, які мають  укра-
їнські підприємства на даний час, об'явивши 
конкурс стіннівок «Українське, що визнано 
світом» та  запросивши до участі студентів всіх 
спеціальностей. Конкурс виявився напрочуд 
активним. 49 студентів із 14 академічних груп 
підготували 26 стіннівок . В оригінальних, худо-
жньо оформлених, наповнених цікавим змістом 
газетах,  представлено 17  груп товарів українсь-
ких виробників, які успішно реалізуються на 
світовому ринку. Переможці конкурсу визначені 
у чотирьох номінаціях і серед нагороджених 
студентів: за 1місце - А. Лисенко і М. Фесенко 

(гр.95з1). 
Значний інтерес у 

студентів та викладачів коледжу викликала 
зустріч із визначним вченим, президентом УАЯ, 
членом Генеральної асамблеї EOQ, академіком 
УАН П.Я. Калитою, на якій він презентував 
дослідження на тему: «Досконалі організації – 
основа конкурентоздатності і процвітання     
України».  

Щоб довідатись, «якою є якість навчання в 
коледжі?» креативно і творчо попрацювали 
студенти гр. 47б3-9: Д. Ващенко, А. Геращенко, 
В. Борисова. Ця команда розробила необхідну 
анкету і провела опитування у групах різних 
курсів та відділень. Жвавий інтерес і обговорен-
ня серед студентів і викладачів викликала презе-
нтація студентами у вестибюлі коледжу резуль-
татів їхніх досліджень. Підведення підсумків 
було особливо приємним для переможців конку-
рсу та організаторів проведених заходів,  завіду-
юча економічним відділенням Л.В. Яковенко  
вручила їм заслужені  Подяки та Іменні сертифі-
кати. 

 Завершився Тиждень економічної науки. 
Проте ми впевнені, що дні цього  Тижня, як і 
всіх попередніх, дозволили багатьом студентам 
здійснити дивні відкриття своїх можливостей, 
переживань та переконань, завдяки чому  вони 
побачили НОВІ ЯКОСТІ СВОЄЇ                         
ОСОБИСТОСТІ. 

В.І. Оверченко  
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       З початком нового навчального року в коле-
джі  знову працює студентський парламент.        
В його лавах представлені 32 студенти з усіх 
відділень коледжу, засідання активу проходять 
щосереди в конференц-залі 6-го поверху.                    
К  Цьогорічний план роботи студентського пар-
ламенту відрізняється від попередніх впрова-
дженням кількох благодійних акцій: «Збір крові 
для АТО», «Збір коштів для АТО», «Збір коштів 
та речей для дітей-сиріт». Також студентський 
актив брав участь в проведенні акції, приуроче-
ної Дню боротьби зі СНІДом. Студенти парламе-
нту відвідали Меморіал пам’яті жертв голодомо-
ру. Студентський парламент  відділення 
«Економіка і підприємництво» налагоди випуск 

газети «Інформаційний бюлетень» до визначних 
дат та оформив виставку світлин «Інвалідність – 
не вирок!». Члени студентського парламенту 
відділення «Правознавство» продовжують випу-
скати студентську газету «Pro bono».  

Запрошуємо студентів коледжу до 
студентського самоврядування,  де можна пода-
вати нові ідеї та втілювати свої проекти. 

Хочеться подякувати активним студе-
нтам за небайдужість, душевність, наполегли-
вість і побажати віри в свої сили, не зупинятися і 
знайти себе!  

                 Куратор парламенту 

                 Л. В. Яковенко 

ВВІТАЄМО НАШИХ ЮВІЛЯРІВІТАЄМО НАШИХ ЮВІЛЯРІВ  

 

Фок Марія Михайлівна — 1 грудня 

Андрієвська Людмила Павлівна — 22 грудня 


