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День відкритих дверей у коледжі проходив 27 
лютого у формі  традиційного народного святкування 
Масляної (Колодія)  ̶  одного із праслов’янських свят, 
яке сягає доби Трипільської культури і дожило до на-
шого часу. Свято Масляної – це прославлення Сонця,  
проводи зими і зустріч весни. Тому головний символ  
свята – млинці. Вони можуть готуватися по-різному, 
але обов'язково мають бути у формі кола, адже симво-
лізують Сонце. Під час святкування у нашій культурі 
діяла глибока народна філософія: на Масляну обов’яз-
ково годилося помиритися, щоб бути здоровим увесь 
рік. У ритуальному дійстві, щоб дійти згоди, брали 
участь багато людей і їм по колу давали пити напій та 
вгощали варениками, млинцями із різними начинками. 
Народні традиції свята перейшли у християнську куль-
туру і тісно пов'язані із Великоднем. Масляна у 2020 
році розпочалася у понеділок, 24 лютого, а завершить-
ся 1 березня Прощеною неділею, після якої розпочина-
ється Великий піст.  

На нашому святі всі гості, викладачі, студенти 
та учні змогли поспілкуватися у дружній атмосфері, 
смакуючи узваром, варениками і млинцями, які з любо-
в'ю приготували учні групи 17 КОФ 3/9, що навчають-
ся за професією «Кухар-офіціант» під керівництвом 
майстра виробничого навчання Мар'яни Ярославівни 
Павловської.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти «Економіко-правового відділення» 
групи 65 Ю 3/9, представники студентського парламен-
ту, підготували і провели конкурси. Для того, щоб по-
ласувати смаколиками, потрібно було розгадати загад-
ку чи ребус, закінчити прислів'я чи приказку. Кожен 
міг трішечки зазирнути у своє майбутнє, витягнувши 
собі чудове передбачення. 

Організаторами Дня відкритих дверей були:  
Тетяна Георгіївна Пальчевська — відповідальний сек-
ретар приймальної комісії, Роман Леонідович Янковсь-
кий — голова трудового колективу, Людмила Юріївна 
Чернова  —  голова культмасового сектора колективу. 
Екскурсії по коледжу провели завідуючі відділеннями: 
Ніна Олександрівна Чистова, Алла Михайлівна       
Бєлоусько, Володимир Михайлович Іванчук, Роман 
Леонідович Янковський та викладачі Яна Валеріївна 
Казимир, Олег Олександрович Денисюк, Василь Богда-
нович Федоренко. 

 

 

День відкритих дверей розпочався із 10 годи-
ни і тривав до кінця робочого дня. Гості, які відвідали 
наш заклад освіти, змогли відчути дружню атмосферу 
колективу, та не тільки пригоститись наїдками і напоя-
ми, які приготували учні-кухарі, але і ознайомитись із 
спеціальностями та матеріально-технічною базою ко-
леджу. 

   Роман Янковський 

 

 



2 

Тиждень циклової комісії інформатики, комп´ютерних 
та інформаційних технологій, профільно орієнтованих дисциплін 
розпочато 10 лютого з конкурсу стіннівок «Історія інформатики», 
який було приурочено до Дня комп´ютерника.  За підсумками 
конкурсу перемогли такі студенти: І місце – Страхова Анна, гру-
па 49 М 2/9; ІІ місце – Приходько Юля, Ситниченко Надія, група 
49 М 2/9; ІІІ місце – Хоменко Каріна, Черніговець Дар’я, група 49 
М 2/9. Цього ж дня відбувся показ  фільму «Соціальна мережа» 
про творця комп´ютерної соціальної мережі М. Цукерберга.  

 11 лютого викладачі О. Л. Брудько, А. А. Горбенко,     
О. М. Сергієнко організували участь студентів  в онлайн-уроці до 
Дня безпечного інтернету від Cisco. Студенти груп 22 ПІТ 1, 51 М 
1/9, 50 М 2/9, 69 Ю 1/9 переглянули відеодоповіді білого хакера  ̶ 
викладача КПІ, професора з Одеського університету внутрішніх 
справ та студентів спеціальності “Кібербезпека” ТНТУ та відпові-
ли на цікавий та пізнавальний тест.  

12 лютого викладачі А. А. Горбенко та О. Л. Брудько 
організували  студентів груп 51 М 1/9 та 69 Ю 1/9 до участі у 
Всеукраїнському конкурсі «Основи кібербезпеки» від 
ТОВ «Всеосвіта», що спрямований на розширення знань молоді 
про інтернет та його можливості,  ознайомлення з правилами 
користування мережею та небезпеками, які чатують у ній. Викла-
дачі А. А. Горбенко, О. Л. Брудько отримали листи-подяки від 
ТОВ «Всеосвіта» за ініціативність та навички до впровадження 
сучасних підходів у освітній процес, а директор коледжу              
О. І.    Щербак  ̶  подяку за активну участь закладу освіти у Всеук-
раїнському конкурсі. 23 учасники отримали сертифікати, а кращі 
учасники  ̶  дипломи: І місце – Галанін Євгеній,  Толочин Максим 
(51 М 1/9); ІІ місце – Тарнавський Ярослав, Чуйко Андрій (51 
М 1/9), Дащенко Аліна (69 Ю 1/9); ІІІ місце – Ігнатович Микола, 
Москалик Ярослав (51 М 1/9), Іващенко Анастасія, Лапій Олексій 
(69 Ю1/9 ). 

 

Під час Тижня інформаційних технологій викладачами 
М. О. Беседіною та Ю. В. Щілкою проведено екскурсію «Історія 
програмного забезпечення ЕОМ» з групою 2 ОПЗ 2/9 у музей 
Software and Computer Museum. Студенти побачили як народжу-
валося програмне забезпечення, а також пройнялися духом історії 
ЕОМ, які зараз стали невід'ємною частиною життя кожного з нас. 

Головною подією Тижня циклової комісії було прове-
дення олімпіад з інформатики у номінаціях MS Оffice та програ-
мування, які є частиною підготовки до міської олімпіади з інфор-
матики та програмування у 2020 році. У них брали участь студен-
ти груп: 22 ПІТ 1, 2 ОПЗ 2/9, 69 Ю 1/9, 46 БП 2, а проводили їх 
викладачі: А. А. Горбенко, А. О. Брудько, О. М. Сергієнко. Пере-
можцями олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки у 
номінації MS Office стали наступні студенти:  І місце – Гнітець-
кий Дмитро, група 22 ПІТ 1; ІІ місце – Боголій Олександр, група 

22 ПІТ 1; ІІІ місце – Ісаков Павло, група 22 ПІТ 1. Переможцями 
олімпіади з програмування стали: І місце – Чаусов Іван, група 46 
БП 2; ІІ місце – Войтенко Данило, група 46 БП 2; ІІ місце – Заха-
ров Марк, група 47 БП 1. 

 

 

Викладач А. А. Горбенко 14 лютого провела майстер-

клас для співробітників коледжу на тему «Використання Google-

сервісів у освітньому процесі», а доценти Національного універ-
ситету харчових технологій О. Я.  Петренко і А. О. Рудько прове-
ли майстер-клас на тему «Використання бібліографічного мене-
джера Zotero у науково-педагогічної діяльності».  

 

 

 

Викладачі циклової комісії М. М. Колос, Р. Л. Янковсь-
кий, М. О. Беседіна, Л. Ю. Чернова, О. Л.  Брудько брали участь у 
конкурсі на створення кращої презентації та відеоролика «Мій 
коледж: минуле й сьогодення».  До роботи були залучені  студен-
ти груп: 23 ПІТ 1, 22 ПІТ 1, 69 Ю 1/9, 50 М 2/9, 2 ОПЗ 2/9. 

14 лютого було підведено підсумки Тижня, в якому бра-
ли участь 31 студент. Найактивніші, найсумлінніші та переможці 
були нагороджені грамотами та подяками. Студенти, які перемог-
ли на олімпіаді будуть представляти коледж в міських заходах.  

Вітаємо учасників та переможців! Бажаємо злетів та 
успіхів у подальшому навчанні та творчій роботі! 

 

Олександр Сергієнко 

ТИЖДЕНЬ  НАУКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 



ТИЖДЕНЬ НАУКИ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Тиждень науки циклової комісії соціально-гуманітарних 
дисциплін розпочався 17 лютого із проведення флешмобу            
«З Україною в серці».  

 

Наступного дня викладачі історії України – Віта Григо-
рівна Данькевич та Олена Миколаївна Коваленко – організували 
екскурсію на Інтерактивну виставку “Ukraine WOW”, що прохо-
дила у Центральному залізничному вокзалі. Тут було репрезенто-
вано нашу країну в усій красі і величі: від природних багатств, 
унікальної географії, історії, культури до надзвичайно таланови-
тих людей. Відвідувачі змогли політати у віртуальній реальності 
над Батьківщиною-Матір’ю, поглянути на зорі через телескоп 
Миколаївської астрономічної обсерваторії, побачити оригінали 
робіт художників Казимира Малевича та Олександра Архипенка, 
дізнатися, як народжується бурштин і як виглядали перші срібні 
гривні Київської Русі, зайти в мазанку та тунель кохання, що по-
будовані прямо у виставковому просторі. Унікальні експонати та 
інсталяції вкотре закохали екскурсантів в Україну та змусили 
сказати: «Вау, яка ж вона неймовірна!» 

У середу, 19 лютого, відбулася Творча зустріч студентів 
та викладачів коледжу із двома неймовірно талановитими жінка-
ми: Надією Лук’яненко – вдовою українського політичного та 
громадського діяча, письменника, радянського дисидента, борця 
за незалежність України у ХХ сторіччі – Левка Лук’яненка та 
Наталією Осьмак – українською громадською діячкою, біографом 
і дослідницею життя й діяльності батька – Кирила Осьмака – ак-
тивного учасника українського національного руху, члена Укра-
їнської Центральної Ради, президента УГВР.   

 

 

20 лютого – у День пам’яті Героїв Небесної Сотні – про-
ходила Студентська науково-практична конференція «Україна в 
контексті європейської цивілізації». Її  було присвячено вшану-

ванню героїзму українців, які загинули під час Революції Гідності 
з листопада 2013 – по лютий 2014 року.  

 

Завершився Тиждень науки циклової комісії соціально-

гуманітарних дисциплін 21 лютого Творчим заходом «Герої не 
вмирають». Перед авдиторією виступили молодіжні музичні гур-
ти «FREEDOM» та «THE OCEANS», які разом із викладачами та 
студентами коледжу вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. 
Інтерактивну програму заходу підготували Громадська організа-
ція «РЦСЗМ «Зв'язок» разом із музичною студією topSTUDIO. 
Молоді обдаровані учасники гуртів захопили зал щирим і профе-
сійним співом. Варто наголосити, що учасниками гурту «THE 
OCEANS» є наші студенти: Артем Федчишин, група 48 М 2/9 та 
Шевченко Юлія, група 51 М 1/9. У Тижні також взяли активну 
участь студенти групи 67 Ю 2/9. 

 

 

 

Слід зазначити, що викладачі: Олена Миколаївна Кова-
ленко, Остап Русланович Нагірняк, Віталій Леонідович Никитюк, 
Галина Володимирівна Муляр, Марія Степанівна Лозова прикла-
ли багато зусиль на підготовку і проведення цікавих й насичених  
заходів, спрямованих на поглиблене вивчення соціально-

гуманітарних предметів і дисциплін, які вони викладають.  
 

Віта Данькевич 
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З ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
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     - Статті публікуються в порядку обговорення. 
Автори надрукованих матеріалів відповідають 

за добір і точність наведених фактів і даних та інших 
відомостей. 
    - Редакція залишає за собою право редагувати та 
скорочувати текст. Рукописи не рецензуються  і не 
повертаються. 
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова — директор коледжу 
О. І. Щербак, 
заст. голови — заст. директора — В. П. Кондратьєва,  
ЧЛЕНИ РАДИ: гол. редактор — М. С. Лозова,  
літер. редактор — О. М. Коптюх, техн. редактор —            
М. М. Колос. Комп’ютерний набір і верстка —  
М. М. Колос 

ТИРАЖ: 25 шт. 
Рекомендована ціна: договірна 

 

У нашій коледжанській родині працюють досвідчені про-
фесіонали своєї справи, талановиті, розумні, креативні особистос-
ті. Багато років поспіль трудяться вони на створення позитивного 
іміджу рідного закладу освіти, кожен вносить свій вклад у розви-
ток рідної Альма-Матері. Від усієї редакційної колегії щиро дяку-
ємо їм за багаторічну працю і вітаємо з Днем народження: Тетяну 
Олександрівну Загляду, Марію Михайлівну Фок, Людмилу Павлі-
вну Андрієвську, Валентину Дмитрівну Шиманську, Миколу 
Миколайовича Колоса. Бажаємо вам, шановні колеги, многая і 
благая літа! 

 

Ваш ювілей – не тільки Ваше свято,  
Радіють Ваші рідні й друзі теж!  
Хай Бог пошле років іще багато,  
Здоров’я, щастя, радості без меж!  
Нехай добром наповнюється хата,  

Достатком, щирістю і сонячним теплом!  
Хай буде вірних друзів в ній багато,  

Прихильна доля огорта крилом!  
Хай весни будуть світлі, легкокрилі,  

Не буде втоми лагідним рукам!  
Нехай здійсниться те, що не збулося,  
І добре серце не підкориться рокам!  

     Редакційна рада 

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ 

 

 14 лютого у коледжі проходило найромантичніше свято 
року – День святого Валентина. Щороку на це душевне, тепле й 
миле свято чекають усі закохані. Цьогоріч у актовій залі глядачі 
змогли поринути у всепоглинаючу теплу атмосферу, яку створи-
ли під час концерту учасники художньої самодіяльності для ви-
кладачів та студентів коледжу. Зі сцени лунали душевні чудові 
пісні, вірші та сценічні номери. В романтичній червоній сукні 
була одягнена ведуча концерту  ̶  студентка групи 48 М 3/9 Степа-
ненко Анна, а доповнював ведучу своїм діловим стилем одягу 
студент групи 51 М 1/9 Савченко Іван.  
  

 

 З уст ведучих прозвучали невідомі історії про святку-
вання Дня Святого Валентина.·Дякуємо вам за прекрасне свято! 
 

 Шановні колишні та теперішні студенти КППК, учасни-
ки художньої самодіяльності! Вітаю вас із Днем Святого Вален-
тина! Нехай кожен з вас зустріне свою половинку та буде щасли-
вий не тільки на свята, але і кожного дня. Любові та взаєморозу-
міння, гармонії у всьому, успіхів у кар’єрному зростанні! 
 

Максим  Толочин,  
студент групи 51 М 1/9 


