
Між виступами в секціях та 

заключною частиною прохо-

дила брейк-кава, на якій ми 

спілкувалися з делегатами ін-

ших коледжів.  

Такі конференції є корис-

ними для лідерів студентсько-

го самоврядування навчаль-

них закладів. Під час таких 

заходів відбувається обмін 

досвідом роботи та новими 

зв’язками у сфері студентсь-

кої спільноти, тому мабуть це 

не останній раз, коли наш ко-

ледж приймає участь в таких 

заходах.  

  

Стрілець Микита — голо-

ва Ради  студентського само-

врядування  буд івельно -

технологічного відділення, 

староста  групи Б-27 

23 лютого 2018 року на базі 

Харківського машинобудівного 

коледжу пройшла щорічна обла-

сна науково-практична конфере-

нція за темою «Ефективне студе-

нтське самоврядування – запору-

ка успіхів в освіті та вихованні». 

Від нашого коледжу доповідача-

ми на конференції були голова 

студентського самоврядування 

коледжу Чикалюк Тетяна, голова 

студентського самоврядування 

відділення механізації сільсько-

го господарства Попов Ігор та 

голова студентського самовряду-

вання академічної групи – старо-

ста Стрілець Микита. В роботі 

конференції взяли участь на чолі 

з директором коледжу Курбато-

вим О.П. заступник директора з 

навчально-виховної роботи Са-

вєльєва Т.А., завідувач навчаль-

но-методичного кабінету Чорна 

В.В. та методисти коледжу.  

Першими взяли слово госпо-

дарі заходу із виступом щодо 

стану студентського самовряду-

вання в Харкові на сьогоднішній 

день. Після виступала голова 

студентського самоврядування 

автотранспортного коледжу Бо-

ндаренко Дарина із оглядом ста-

ну самоврядування в своєму за-

кладі. 

Делегація ХДДПК м. В.І. Ве-

рнадського приймала участь у 

другій секції, тема якої була 

«Сутність, принципи та методи 

студентського самоврядування 

та їх зв’язок з адміністрацією». 

Всього в секції (яка була найма-

сштабніша з усіх) брало участь 

чотирнадцять делегацій з різних 

технікумів та коледжів.  

Більше усіх запам’яталися 

виступи голів самоврядування 

агроколеджу, фармацевтів та 

машинобудівників, що яскраво 

презентували результати роботи 

своїх систем самоврядування. 

ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ «ЕФЕКТИВНЕ 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ-ЗАПОРУКА УСПІХІВ В ОСВІТІ ТА ВИХОВАННІ» 
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якщо бути, то бути першим 

У цьому випуску: 

Обласна науково-практична 

конференція на тему: 

«Ефективне студентське само-

врядування-запорука успіхів в 

освіті та вихованні»  
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Харківський держав-

ний професійно-

педагогічний коледж ім. 

В. І. Вернадського 2 бере-

зня 2018 року відзначив 

міжнародне свято студе-

нтської активності прове-

денням Дня студентського 

самоврядування: керівни-

цтво коледжу на один 

день передало свої повно-

важення студентам. І так, 

керівники студентських 

рад двох відділень взяли 

на себе обов'язки завіду-

вачів відділень, а голова 

Студентської ради коле-

джу Чикалюк Тетяна ви-

ступила у ролі директора. 

Протягом дня двері 

студентських завідувачів 

відділень та директора 

відкриті для всіх, хто хо-

тів поділитися своїми про-

блемами, висловити поба-

жання щодо поліпшення 

якості викладання, матері-

ально-технічної бази та 

інших нагальних проблем. 

Акцентуючи на важливій 

ролі студентства в органі-

зації діяльності коледжу, 

захід спрямовано на під-

вищення рівня активності 

та акумулювання грома-

дянської свідомості моло-

ді, допомагає усвідомити 

відповідальність за власні 

дії. 

День студентського са-

моврядування допомагає 

налагодити діалог між 

студентами та адміністра-

цією коледжу. Існують 

питання, із якими студен-

ти не можуть напряму 

звернутися до керівництва, у зв’язку 

з чим виникають певні проблеми. Ми 

— представники студентського са-

моврядування — виступаємо зв’язу-

ючою ланкою та можемо допомогти 

вирішити існуючі проблеми студент-

ства», — зазначила Чикалюк Тетяна. 

Окрім, цього всі студенти коле-

джу були задіяні в процесі. Були об-

рані студентами директор, завідувачі відді-

лень, чергові викладачі та майстри вироб-

ничого навчання, куратори академічних 

груп, і викладачі. Для нас як для майбутніх 

педагогів це вже є певний крок у майбутнє. 

Важливу роль відіграло те, що ми відчули 

себе в ролі педагогів та керуючих. 

Студенти двох відді-

лень виконували гідно 

виконали "свої посадові 

обов'язки". Члени студе-

нтської ради провели за-

сідання де розглянули 

нагальні питання життя 

студентів. Було піднято 

проблему відвідання сту-

дентами занять. В цей же 

день проведено рейд-

перевірку присутності 

студентів на заняттях, 

виявлено ряд порушень 

внутрішнього розпоряд-

ку, проведено підсумки 

рейду. 

Ми б дуже хотіли щоб 

таких днів студентського 

самоврядування було бі-

льше. Адже у всіх студе-

нтів залишилися приємні 

враження. Нам дуже спо-

добалося бути на місці 

викладачів, і багато хто з 

нас задумався про своє 

майбунє. Відчувши себе в 

«шкірі» викладачів та ад-

міністрації ми зрозуміли 

наскільки багато йде сил 

та терпіння для нас студе-

нтів.  

Чикалюк Тетяна— голо-

ва Ради  студентського 

самоврядування коледжу,  

студентка групи М-16  

День студентського самоврядування коледжу 
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Навчально-виховний процес 



14 лютого - День Святого Валентина – день, 

коли люди відкрито говорять про найпрекрасні-

ші у світі почуття – про кохання. 

У Харківському державному професійно-

педагогічному коледжі у цей холодний лютне-

вий день на душі тепло як ніколи, а повітря за-

полонили відчуття щастя і романтики. Сьогодні 

ми приділяємо більше уваги, турботи про бли-

зьких та друзів… 

Рано-ранесенько почала працювати святкова 

пошта у гуртожитках і «Скринька кохання» 

швидко наповнювалася валентинками. Активіс-

ти у коледжі організували святковий концерт 

для всіх студентів і викладачів. Мелодійні пісні 

створили атмосферу радості й тепла. Кожен 

учасник переконався у тому, що День закоха-

них – свято чудес, яскравих вражень і кохання. 

 

Від виступу Євгенія Мамочки та інших учас-

ників, а саме: Ольги Леонової (гр. ООН-16з), 

Христини Семенової (гр. М-16) та Вероніки Ка-

луги (гр.Б-27), які також приймали участь у 

цьому заході, присутні не стримували позитив-

них емоцій, зал був наповнений оваціями. Було 

немало ліричних пісень, позитивного настрою і 

оплесків. 

Цей концерт відвідала вся адміністрація ко-

леджу, на чолі з директором Курбатовим О.П. 

Також була присутня голова студентського са-

моврядування – Чикалюк Тетяна, її заступник 

– Калуга Вероніка, голова студентського само-

врядування І підрозділу – Стрілець Микита та 

майже всі сту-

денти коледжу. 

 

Цей захід 

пройшов дуже 

швидко, але бу-

демо сподівати-

ся, що у наших 

спогадах, зали-

шиться одним із 

вражаючих та 

непереверше-

них днів надов-

го.  

 

Калуга Вероніка—заступник голови студе-

нтської Ради коледжу, студентка групи Б-27 

День закоханих  
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Лідер 

валися до проведення цього свята: згадували 

традиції святкування у різних областях 

України, збирали рецепти приготування 

смачних млинців, написали дуже цікавий 

сценарій, зробили опудало зими, самі напи-

сали частівки. 

Свято Стрітення припало в цьому році на 

Масницю в четвер 15 лютого, таким чином 

закінчуючи зимові свята християн. У народі 

цей день означає зустріч зими і весни, холо-

днечі і тепла. З часів наших предків пильно 

стежать за боротьбою цих стихій, дуже важ-

ливо, хто переможе. Отже, в цей день у нас 

було подвійне свято. 

Свято Масляної ми проводили в нашому 

клубі. Спочатку студенти показали на сцені 

справжню виставу: прихід Зими і Весни, 

пригоди казкових персонажів: Баби Яги, Лі-

совика і Кікімори, ворожіння і танці циган, 

частівки, танок лісових мавок, вихід голов-

ної героїні – Масляної та її розповідь, як по 

дням святкують сирний тиждень. А щоб діз-

натися, хто ж переможе на святі, провели 

спортивні змагання між двома командами 

Зими і Весни, в яких прийняли участь студе-

нти із чоловічого гуртожжитку№2. Всім бу-

ло весело і цікаво! 

Завершення зими неможливо уявити  без тради-

ційного масляного тижня, коли кожен справжній 

українець встигає з’їсти таку кількість смачних 

млинців, що вистачить на весь рік.  

Масляна символізує прихід весни та пробуджен-

ня природи. В наш час немає чіткої дати святкуван-

ня Масляної, адже це залежить від найголовнішого 

християнського свята Великодня та передує семити-

жневому посту. У 2018 році масничний тиждень 

розпочався 12 лютого і тривав до 18 лютого. Сім 

днів поспіль дозволяється вкушати масло, рибу, яй-

ця та молочні продукти. Така їстівна розкіш відо-

бразилася у назві свята – Масляна, яке у народі асо-

ціюється із смачними печеними млинцями та весе-

лими гуляннями. Мета таких гамірних заходів поля-

гала в тому, щоб розбудити весну і прогнати геть 

зиму. Пекли млинці на масляному тижні щодня, а 

особливо багато їх готували, починаючи з четверга. 

Саме рум’яні млинці своєю округлою формою асо-

ціювалися у людей з сонцем. 

У четвер 15 лютого 2018 року студенти коледжу, 

які мешкають у гуртожитку №1, вирішили відсвят-

кувати прихід свята Масляної. Ми заздалегідь готу-

Студентське життя у гуртожитку 

Стр. 4 

Зустрічаємо весну! 



Після змагань сту-

денти стали в коло, 

взялися за руки і за-

кликали всіх забути 

все погане, простити 

образи, адже масля-

ний тиждень завершу-

ється Прощеною неді-

лею. Потім всі вийш-

ли на двір перед на-

вчальним корпусом і 

за традицією спалили 

опудало Масляної, як 

символ зими. Опудало 

встановили в центрі 

багаття, всіляко жартували 

над ним, водили веселі хоро-

води з піснями. Словом, весе-

лилися від душі. А після цьо-

го разом хлопці і дівчата сма-

кували млинці з медом, сме-

таною, варенням. Студенти із 

чоловічого гуртожитку №2 

пригостили всіх млинцями, 

які приготували самі. Завітав 

на наше свято директор коле-

джу Курбатов Олександр Пе-

трович. Його пригостили 

смачними млинцями. Всі бу-

ли задоволені! 

Особливо хотілося б від-

значити студентів, які прийн-

яли активну участь у прове-

денні цього заходу. Вони не тільки 

продемонстрували нам свої акторсь-

кі здібності, а дійсно показали прик-

лади товариства, взаємодопомоги і 

розуміння. Це студенти групи М-27 

Назарова Надія, Саванчук Миросла-

ва, Правосудович Людмила; групи 

М-17 Красько Олена, Шерстюк 

Юлія, Минко Наталія; студенти гру-

пи Б-27 Гузик Катерина, Бєлозер Ва-

лентина, Калуга Вероніка; студенти 

групи ШМ-1 Філонов Богдан, Чепо-

рушко Віра, Лємзякова Мирослава; 

студенти групи ЕМ-17 Ворона Тетя-

на і Овчаренко Євгенія, 

а також Юрченко Тама-

ра гр. Б-26 і Чепорушко 

Василь гр. СР-2. Особ-

ливо відзначилася у 

приготуванні до 

свята Красько Оле-

на гр. М-17. Вона не 

тільки виступала на 

сцені у ролі Масля-

ної, а й пекла млин-

ці, майструвала опу-

дало, сонечко. Од-

ним словом, у цієї 

студентки дійсно 

«золоті руки», вона 

вміє все і робить це 

із задоволенням. 

Велика подяка сту-

денткам Кравченко Ірині 

гр. М-26 і Самурі Олені гр. 

М-27, які зуміли організува-

ти частування млинцями. 

Ми і надалі будемо нама-

гатися проводити такі ціка-

ві заходи, щоб зберегти у 

наш час ці стародавні украї-

нські традиції. Веселе, ціка-

ве і смачне свято Масляної 

сподобалося всім учасни-

кам і гостям. 

 

Рада гуртожитку №1  
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