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День відкритих дверей 
 

3 листопада 2021 року у ВСП "Технолого-економічний 
фаховий коледж Білоцерківського НАУ" відбувся день 
відкритих дверей у форматі онлайн, у якому активну 
участь узяли завідувачі відділень та члени студентсько-
го парламенту коледжу. Кожен з них презентував спе-
ціальність, яку опановує сьогодні, наголосив на її важ-
ливість та конкурентоспроможність на сучасному ринку 
праці. Студенти запросили школярів на навчання до ко-
леджу за представленими спеціальностями. 

Щиро чекаємо на вас, шановні майбутні абітурієнти! 
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Д Е Н Ь  У К Р А Ї Н С Ь К О Ї  М О В И  Т А  П И С Е М Н О С Т І  

9  листопада українці у всьому світі відзначають надзвичайно ва-
жливе свято – День української писемності та мови. 

Це свято започаткували ще у 1997 році, коли президент України 
Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій 
та з урахуванням важливої ролі української мови у консолідації 
українського суспільства видав Указ № 1241/97 «Про День укра-
їнської писемності та мови». 

Дата Дня української мови та писемності припадає на православ-
не свято – День вшанування преподобного Нестора-літописця – 
послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. 
Адже дослідники вважають, що саме з його праці розпочинається 
писемна українська мова. 

Упродовж століть українська мова, так само як і її носії – україн-
ський народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних 
держав. 

Однак, попри це, з кожним роком українська мова розквітає: но-
сіїв рідної мови стає дедалі більше, молодь все частіше популяри-
зує українську в соцмережах. Ба більше, цього року ВР ухвалила 
проєкт закону про українську мову, який передбачає обов'язкове 
використання державної мови в органах державної влади, місце-
вого самоврядування та інших публічних сферах суспільного 
життя. 

Іван Франко говорив, що мова росте елементарно, разом з душею 
народу. Тож збагачуймо свою рідну мову, адже без неї жодна люди-
на не здатна відчувати себе повноцінною частиною свого народу, 
його історії та культури. 

Шануймо, прославляймо та популяризуймо українську мову!  
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К Р А Щ И Й  С Т У Д Е Н Т  Р О К У  2 0 2 1  

Студентські роки - найщасливіші у житті кожної людини.У них визріває перше кохання, пог-
либлюється пізнання світу, відбудеться становлення особистості та обирається подальший 
шлях. 

 Зі студентської лави починається довга й наполеглива дорога пошуків, стверджень і досяг-
нень у науці, мистецтві, культурі. Зі студентства формується українська національна еліта. 

17 листопада 2021 року у ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського 
національного аграрного університету" відбувся конкурс "Кращий студент року 2021" в фор-
маті онлайн. 

Конкурс оцінювало журі у складі: 

1. Голова журі – Кривенька Наталія Миколаївна - вихователь гуртожитку №2. 
2. Гудим Юлія Леонідівна – викладач спец. технологічних дисциплін . 
3. Гурський Степан Петрович – викладач соціально- економічних дисциплін. 
4. Селих Інна Павлівна – викладач  ветеринарних дисциплін. 
5. Гриценюк Сніжанна Сергіївна  – практичний психолог коледжу.  
А також, члени журі від студентського парламенту: 

1. Миколаєнко Павло, студент групи К-32; 
2. Бєлозьорова Олександра, студентка групи Е-31; 
3. Луценко Яна, студентка групи Т-42; 
4. Хайлова Тетяна, студентка групи В-21; 
5. Пономаренко Олександра, студентка групи ІДП-31 
Конкурсна програма включала в себе такі етапи: візитна картка " Я особистість" та презен-
тація своєї майбутньої професії. 

Відділення харчових технологій та ветеринарної медицини представляли: студентка ІІ кур-
су  групи ВТ- 22 Маковчук Катерина, яка була нагороджена дипломом у номінації 
«КРЕАТИВНІСТЬ»; 

Та студентка ІІІ курсу спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока» - 

група Т-31 Захаренко Анастасія, яка була нагороджена дипломом у номінації «Надія Украї-
ни». 

Представник відділення енергетичного машинобудування – студент ІІ курсу, група К-21  Че-
ревко Максим, який був нагороджений дипломом у номінації «Цілеспрямованість». 

Економічне відділення представляли: студентка ІІІ курсу група Ф-31 Хроменко Вікторія, яка 
була нагороджена дипломом у номінації «Обдарованість»;  та   студентка ІІ курсу гру-
пи  ІДП-21 за освітньою програмою: «Діяльність підприємства» Макарчук Вероніка, яка бу-
ла нагороджена дипломом у номінації «Оригінальність». 

А переможцем конкурсу "Кращий студент року 2021" стала представниця економічного відді-
лення ІІ курсу групи Ф-21 Собченко Анна, 

 Вітаємо Анну з перемогою і бажаємо їй реалізувати себе та свій творчий потенціал, а та-
кож не зупинятися на досягнутому та впевнено крокувати до своєї мети! 
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Р О З Ш И Р Е Н Е  З А С І Д А Н Н Я  С Т У Д Е Н Т С Ь К О Г О  П А Р Л А М Е Н Т У  

Розширене засідання студентського парламенту 
 

23 листопада 2021 року відбулося розширене засідання студентсько-
го Парламенту коледжу. На засіданні студенти слухали педагога-
організатора Нагалевську Надію Василівну та голову студентського 
парламенту Пилипчук Катерину. 

Студентський актив обговорив питання: 

• Підготовки до Дня пам'яті жертв Голодоморів (27 листопада); 
• Участі у ІІІ Міському патріотичному конкурсі «В ім’я Батьків-

щини», який буде проводитися в режимі онлайн (1 грудня); 
Різне  
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Д Е Н Ь  П А М ' Я Т І  Ж Е Р Т В  Г О Л О Д О М О Р І В  

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРІВ 

Не будьте глухими благаю вас, люди, 

Не будьте глухими, вас Богом молю. 

Не будьте байдужими, не цурайтесь покути. 

І пам'яті свічу ви запаліть свою! 

  

Голодомор 1932-1933 років – страшна трагедія в історії нашої держави, яка забрала життя мільйо-
нів людей. Невідома навіть точна цифра. Щоб не повторилися такі події, ми повинні знати і пам’я-
тати про них. 

Щорічно четвертої суботи листопада українці вшановують пам’ять про жертв голодоморів 1921-
1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні. 

У цей день студенти ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ» прис-
пускають Державний Прапор і хвилиною мовчання вшановують пам’ять про загиблих. Покладан-
ням колосків, квітів, запалених свічок та хліба до пам’ятного знаку жертвам голодоморів, таким 
чином згадують своїх рідних та близьких, які загинули в ті страшні роки. 

Через пов’язані із пандемією COVID обмеження, студенти коледжу створили відеоролик до Дня 
пам’яті жертв голодоморів. 

Традиційною скорботною акцією цього дня є "Запали свічку пам’яті". Долучитися до неї доволі 
просто – після загальнонаціональної хвилини мовчання достатньо запалити свічку на своєму вік-
ні. 

Хай палає свіча ... хай палає, 

Поєднає нас вона в цей час. 

Хай сьогодні спогади лунають. 

Пам'ять чиста, світла і велична 

Хай єднає нас!  
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Д О П О К И  П А М ' Я Т Ь  У  С Е Р Ц І  Н Е  З Г А С А Є . . .  

ОБЛАСНА  КРАЄЗНАВЧА  ОНЛАН-КОНФЕРЕНЦІЯ 

УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ «Допоки пам'ять у серці не згасає…» 

  

26 листопада відбулася обласна краєзнавча онлайн-конференція учнівської моло-
ді  «Допоки пам'ять у серці не згасає…». 

В конференції взяли участь понад п’ятдесят учасників. Юні  краєзнавці презентували  до-
повіді про історію голодоморів на Київщині. 

Зміст їхніх виступів базується на місцевому матеріалі та висвітлює такі теми як: переду-
мови, причини та наслідки окремо кожного із голодоморів в Україні; селянські повстання 
проти колективізації та репресій радянської влади; про тему голодоморів у науковій та ху-
дожній літературі, у документальних та художніх фільмах, виставах, музичних та інших 
мистецьких проєктах; тощо. 

Результати свого дослідження «Очима болю і вустами гніву: голодомори в творчості Анд-
рія Гудими»  презентувала студентка ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Біло-
церківського НАУ» групи  Ф-11 Мереженюк Вікторія.  У своєму виступі вона наголосила, 
що Андрій Дмитрович Гудима чи не найперший у сучасній українській літературі намагався 
прорвати заборону на висвітлення трагедії голодомору 1932-33 років. 

Ще у 1987 році  він написав повість «Лобода-лебідонька», яку так і не прийняли до дру-
ку  в жодному з київських видавництв. Лише невеликий уривок з повісті був опублікова-
ний  у місцевій газеті «Ленінський шлях « (Нині – «Замкова гора») у січні 1988 року. 

Наступним кроком стала дилогія «Під знаком біди», яка побачила світ протягом 1993-
2002 років. Дилогію склали романи «Кара без вини» - страшна правда про штучний голо-
домор 1932-33 років  та «Лихо не спить» - не менш правдива і емоційна сповідь про го-
лодне повоєння 1946-47 років. 

Розповідаючи про страшні сторінки в історії України  Вікторія підкреслила: «своєю дилогі-
єю Андрій Дмитрович Гудима застерігає, що народ, який не пам'ятає своєї історії, прире-
чений повторювати трагічні помилки знову і знову. Ми не можемо вирвати жодної сторінки 
із книги буття народу, але маємо розуміти, що минуле - це застереження на майбутнє». 

... історія нас горем вчить, 
Щоб не забулось незабутнє. 
Бо там, де пам'ять не мовчить, 
Там щастям повниться майбутнє.  
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Д Е Н Ь  Б О Р О Т Ь Б И  З І  С Н І Д О М  

Молодь коледжу в день боротьби зі СНІДом 

   В умовах пандемії інші, не менш страшні хвороби,  неначе відійшли на 
«задній план», проте…. 

       1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом та солідарності з ВІЛ-
позитивними та хворими на СНІД людьми, варто згадати про тих, хто осо-
бисто зіштовхнувся з цією хворобою. За офіційною статистикою у всьому 
світі  їх 42 мільйони 292 тисячі 770 осіб. 

      Цього року, в зв’язку з карантинними обмеженнями, студентський ак-
тив ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ" 
взяли участь у фото-акції, щоб висловити свою солідарність та підтримати 
ВІЛ-позитивних і хворих на СНІД людей. 

  Студенти закликають берегти себе, своє здоров’я, не нехтувати простими 
правилами, які можуть зберегти повноцінне життя!  
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А К Ц І Я  « 1 6  Д Н І В  П Р О Т И  Н А С И Д Ь С Т В А »  

Щорічно в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться Всеукраїнська акція 
«16 днів проти насильства». 

   Прояви насильства супроводжують людство з давніх давен. Упродовж тися-
чоліть одна людина кривдить іншу людину, чинить насильство щодо неї. У світі 
постійно відбуваються війни, напади на людей, дискримінація, приниження. 
Прикро, що ми звикли сприймати насильство, як щось неминуче, адже прояви 
насильства порушують права людини, принципи її вільного та справедливого 
існування. І коли насильство чиниться поруч із нами чи в нас у домі, у школі, 
на вулиці, ми можемо й повинні зупинити його. 

 

 

 25 листопада відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію на-
сильства щодо жінок.  

       Метою акції  є привернення уваги громадськості до актуаль-
ної для українського суспільства проблеми подолання насильст-
ва в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, проти-
дії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав жінок і чоловіків. А 
також активізація партнерського руху органів державної влади, 
державних закладів, громадських організацій до проблем насиль-
ства в сім’ї та захисту прав жінок.        

      Саме тому щорічно, починаючи з 1991 року, міжнародна спільнота підтри-
мує акцію «16 днів проти насильства». Дати початку та завершення Акції виб-
рані не випадково. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи захо-
ди проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкрес-
люючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є 
порушенням прав людини. 


