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А.С. МАКАРЕНКО 

 

Шановні колеги, дорогі студенти! 
 Щиро вітаю Вас із Новим роком та Різдвом 
Христовим! 
 Минулий рік був насичений напруженою 
працею, збагатив нас новим досвідом, подарував 
радість зустрічей і перемог. За все, чого ми досягли у 
минулому 2017 році, – величезна подяка кожному з 
вас. Це – результат нашої спільної праці.  
 Хочу подякувати кожному, хто, чесно робля-
чи свою справу, наближав ці позитивні зміни: виклада-
чам, без яких формування творчої та креативної особи-
стості просто неможливе; науковцям, що попри складні 
умови роботи та серйозні виклики перед нашим нав-
чальним закладом, пов’язані із освітньою реформою в 
країні, продовжували наукову роботу, писали наукові 
статті, брали участь у конференціях в Україні та за її 
межами; майстрам виробничого навчання, які не лише 
давали знання своїм учням, а й допомагали їм пізнати 
цей світ, цілісно та максимально розкрити власні та-
ланти; вихователям гуртожитку, яким не була байдужа 
особиста доля кожного його мешканця; технічному 
персоналу, який забезпечував опалення, харчування, 
належні санітарно-гігієнічні умови у навчальному за-
кладі.  
 Особливо хочу висловити свою вдячність 
студентам, які міцними знаннями та досконалими вмін-
нями відстоювали наш навчальний заклад на 
олімпіадах, міських конкурсах та змаганнях. Вислов-
люю своє захоплення позитивними здобутками сту-
дентського парламенту коледжу.  

 

 

 

 

  

 Можу впевнено сказати, що ми – команда 
однодумців, дружній колектив, який чітко реагує на 
виклики часу та виконує свої обов’язки добросовісно і 
чесно. 
 Прийдешній 2018 рік приходить до нас, несу-
чи нові виклики, завдання та можливості. Не забувайте, 
дорогі колеги та студенти, що нашими основним здо-
бутком є –  оптимізм, віра у свою країну, у свої сили. 
Бажаю, щоб у новому році збувалися поставлені нами 
цілі. Щоб рішення були мудрими, а успіхи – перекон-
ливими. І все буде добре! 
  

 

 Шановні колеги, напередодні світлих Різдвя-
них свят, хочу побажати вам творчої наснаги та успіхів 
у вашій важкій, але благородній справі на ниві освіти! 
Хай сповняться ваші особисті найзаповітніші мрії та 
задуми!  
 Нехай благополуччя, мир, злагода, вірні друзі, 
успіх та удача ніколи не оминають вас, ваші родини і 
ваші домівки! Нехай Різдво Христове наповнить ваші 
серця духовною радістю, благословить миром і лю-
бов`ю. 
 З Новим роком! Христос рождається! 

 

                                               Директор коледжу 

                                                                 Ольга Щербак 
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ЯРМАРОК, НА ЯКОМУ НАБУВАЄМО КОМПЕТЕНЦІЇ 
 

Цьогорічний тренінговий ярмарок студентів навчально-

тренувальної фірми «Спокуса» відбувся 14 грудня і був приуро-
чений святкуванню Нового року. Слід зазначити, що тренінгові 
ярмарки з навчальною метою є частиною навчального процесу 
для студентів економічної сфери.  

Це величезна подія в житті кожного  майбутнього мар-
кетолога та  агента із організації туризму, адже потрібно показати 
не тільки вміння оформлювати стенди, створювати яскраві ката-
логи, комп’ютерні презентації, а й  вміння представляти свій то-
вар  конкретному покупцеві, вести з ним діалог, зацікавити вигід-
ною пропозицією.  

  

 

Цього разу учасники зосередили свою увагу на тради-

ціях святкування Нового року в різних країнах. Змагалися за пра-
во бути найкращими в різних номінаціях студенти Економіко-

правового відділення спеціальності «Право» та учні, які здобува-
ють професію «Агент з організації туризму».  

Як і кожного року, атмосфера ярмарку була веселою, 
повною креативу та різних цікавинок – лотереї, майстер-класи з 
приготування грецького салату, кави по-італійськи, смакування 
солодощів, цікаві презентації,  посмішки  і приємні враження 

Журі на чолі з директором Щербак Ольгою Іванівною  
уважно вивчало оформлення стендів,  кожну презентацію та тур, 
який пропонували агенти з організації туризму, асортимент про-
дукції та компетентність окремих студентів.  

 Не за горами і Всеукраїнський тренувальний ярмарок, 
тому саме тут проходить відбір   найкреативніших та   комуніка-
бельних студентів, які будуть представляти фірму «Спокуса». 

 

Для визначення переможців були розроблені чіткі кри-
терії. Отже, переможцями в  номінаціях «За професійне оформ-
лення стенду», «За усну презентацію товару на стенді» та «За 
кращий ярмарковий каталог» стали студенти   група 45 КД 3/9, 
які представляли країну Англію; у номінації «За найкращу ком-
п’ютерну презентацію»  перемогла група 46 М 2/9 (Грузія та Гре-
ція); «За креативний підхід у виконанні роботи» –  група 45 КД 
3/9 (Італія). 

Групи 16 АТ 3/9 та 17 АТ 2/9 нагороджені грамотами у 
номінаціях: 

«За усну презентацію товару на стенді» – 17 АТ 2/9; «За 
креативний підхід у виконанні роботи» – 16 АТ 3/9. 

«Найкращими маркетологами» виявилися: студентка 
групи 45 КД 3/9, Гайдак Ангеліна та Коченко Анна, студентка 
групи 46 М 2/9.  

Ті, хто показав професійну майстерність в організації та 
проведенні заходу, рекомендовані для участі у Всеукраїнському 
тренувальному ярмарку. Ними стали: Гайдак Ангеліна, Вчераш-
ній Владислав, Тараканова Дар‘я (група 45 КД 3/9); Коченко   
Анна,  Царененко Тетяна (група 46 М 2/9) та Полякова Катерина 
(група 47 М 2/9). 

Вітаємо переможців та бажаємо їм успіхів на Всеукраїн-
ському ярмарку!  

Тетяна Пальчевська 
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ВМІЄШ ПРАЦЮВАТИ – НАВЧИСЬ ВІДПОЧИВАТИ 

 

Традиції  святкування офіційних та особистих знаменних 
дат, подій в трудовому колективі навчального закладу склалися 
давно. Тільки нині ці заходи стали називати на європейський ма-
нер: корпоратив, корпоративне свято. Але мета залишилася та сама 
– спілкування та відпочинок колег  у дружній атмосфері однодум-
ців.  

Хороший корпоратив – це добре організований корпора-
тив! Святкування  Новорічного вогника в цьому році, як і в мину-
лому, було вельми радісним й цікавим. І заслуга в цьому, звісно, 
оргкомітету коледжу: було запрошено на свято ведучу, організова-
но сервірування столів та зібрано разом колектив.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свято проходило в теплій невимушеній атмосфері з кон-
курсами, піснями та загадками. Цікавим видався конкурс між чоло-
вічими та жіночими командами на збирання слів, що показав    
згуртованість колективу та вміння педагогів працювати в команді. 
А це стало чималим бонусом у роботі колективу в новому 2018 
році. 

 

 

 

Від кожної циклової комісії лунали щирі вітання з Новим 
роком та Різдвом Христовим, побажання педагогічним працівни-
кам та всім присутнім у залі миру, злагоди, любові.  

Учасники зустрічі показали, що вони вміють гарно відпо-
чивати. Підтвердження цьому було добре знання українських пі-
сень, фільмів та мультфільмів, за що переможці були нагороджені 
солодощами. 

 

 

На вогник завітали навіть сам Дідусь Мороз та Снігуронь-
ка, які вінчували присутніх із новоліттям та запросили колектив до 
танцювальної частини свята. 

Що ж, хочеться побажати всім учасникам Новорічного 
вогника  святкувати у такому складі ще багато-багато років       
поспіль, а посмішки з облич, щоб у всіх не сходили навіть у будні 
дні!  

 

Оксана Коптюх 

 



 

 СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ`Я 
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Як показує час, із розвитком науково-технічного прогре-
су людство стає менш активним фізично. Зараз, як у літніх, так і у 
молодих людей спостерігається недолік рухових і фізичних нава-
нтажень, що призводить до уповільнення обміну речовин та зни-
ження активності клітин людського організму. У результаті – 

спостерігається слабка фізична витривалість та зайва вага. 

 

Дуже приємно, що в навчальному закладі є викладачі, 
які вміють залучити учнів та студентів до активного проведення 
вільного часу, допомагають їм зрозуміти цінність фізичного нава-
нтаження, тому наші студенти та учні мають доволі високі показ-
ники у різних видах спорту. 

Так, у змаганнях з волейболу серед команд Шевченків-
ського району команда коледжу, яка складалася з восьми чоловік: 
Братанов Валентин, Котелянець Олександр (43 БП), Волосян  
Анастасія, Олійник Лідія (17 АТ), Кучеренко Андрій (20 А),     
Хомич Андрій (6 БУД), Колісніченко Володимир (98 З), посіла І 
місце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Адміністрація  коледжу нагородила переможців   грамо-
тами та грошовою винагородою. 

На змаганнях, які відбулися в Київському коледжі    
зв’язку, отримала золоті медалі і команда з настільного тенісу 
(Кононенко Тетяна 18 АТ, Мар’янович Артем 43 БП, Сорокін 
Ілля 16 АТ). Вітаємо переможців! 

І нарешті, у змаганнях із легкоатлетичного кросу, які 
проходили на Київському велотреку (вулиця Богдана Хмельниць-
кого), команда, у складі Коваля Артема (група 20 А), Боруци  
Олександра (група 43 БП), Войтюка Дмитра (група 97 З),        
Чорноволенка Олега (група 98 З) та Щеглунової Вероніки (група 
16 КОФ), теж посіла І місце. 

Вітаємо наших прекрасних хлопців та дівчат з перемо-
гою! Викладачам, які готували команди, бажаємо, щоб золоті 
медалі отримували саме наші учні та студенти якомога частіше, а 
спорт ставав невід’ємною частиною кожного вихованця! 

 

Олександр Шовтюк 

 

 

 


