
ОЛІМПІАДА З МАТЕМАТИКИ 

27.03.2018 р. на другому підрозділі Хар-

ківського державного професійно-

педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського 

відбулася Олімпіада з математики. 

Ми, студенти гр. ТР-57, Сад Михайло, 

Маренич Владислав і Портянов Роман прий- 

няли участь у цій Олімпіаді. 

Олімпіадні задачі з математики – це за-

дачі підвищеної складності, нестандартні як 

за формуванням, так і за методами розв’язан-

ня. Ми вирішили перевірити свої знання з ма-

тематики і тому прийняли участь в Олімпіаді. 

На Олімпіаді ми змагалися у творчому засто-

суванні здобутих знань, умінь та навичок. І 

кожен з нас хотів стати переможцем. Ми щи-

ро вітаємо нашого одногрупника Сада Михай-

ла, який і став переможцем Олімпіади з мате-

матики.  

Ми чітко розуміємо, що Олімпіади активізу-

ють навчально-пізнавальну діяльність студентів і 

розвивають їх здібності.  

Бажаємо всім студентам приймати участь в 

Олімпіадах, а особливо в Олімпіадах з математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Ти визнана давно главою всіх наук – 

Потрібна нам ти скрізь, завжди і всюди. 

Без математики ми нині, як без рук. 

З тобою ми невпинно ростемо. 

Сьогодні ми прийшли на Олімпіаду, 

Щоб позмагатись і розумом своїм 

Все охопити. 

Бажаємо всім успіхів у навчанні.  

 

Сад Михайло, Маренич Владислав,  

Портянов Роман— студенти групи ТР-57  
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Орган студентської ради коледжу 

Конкурси, олімпіади 

Харківський державний професійно-педагогічний коледж  

ім. В.І.Вернадського  



Волейбол 
У березні збірні команди з волейболу прий-

мали участь в обласних щорічних спортивних 

змаганнях "Спорт протягом життя".  

Збірна команда коледжу (юнаки) змагались 

на майданчику Харківського машинобудівельно-

го коледжу. Як і завжди, боротьба була запек-

лою. Наші хлопці впевнено  посіли 3 місце.  

Вітаємо збірну команду юнаків. 

1. Бабенко Владислав-гр. М-1 

2. Бобко Олександр-гр. ЕМ-17 

3. Біценко Руслан-гр. Б-27 

4. Вукованов Денис-гр. ЕМ-1 

5. Голендєєв Олексій-гр. Б-36 

6. Клюс Віталій-гр. ТМ-26 

7. Корольов Сергій-гр. ШМ-1 

8. Нікуленко Михайло-гр. СТ-16 

Збірна команда коледжу (дівчата) також зма-

гались на майданчику Харківського машинобуді-

вельного коледжу. Впродовж трьох напружених 

змагальних днів команда посіла 4 місце.  

Вітаємо збірну команду дівчат: 

1. Ворона Тетяна-гр. ЕМ-17 

2. Гузин Катерина-гр. Б-27 

3. Манжай Олена-гр. СТ-26 

4. Минько Наталія-гр. М-17 

5. Мисюк Марія-гр. М-16 

6. Овчаренко Євгенія-гр. ЕМ-17 

7. Правосудович Людмила-гр. М-27 

8. Саванчук Мирослава-гр. М-27 

9. Чикалюк Тетяна-гр. М-16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К о -

жна гра була захоплюючою та цікавою, коман-

ди запекло змагалися за звання найкращої. До 

самого завершення змагань зберігалася інтрига, 

тому що усі команди були сильні та варті пере-

моги.  

                      Настільний теніс  

У березні в спортивній залі першого підроз-

ділу коледжу серед навчальних груп відбулися 

змагання з настільного тенісу. Всі учасники 

змагань продемонстрували свої спортивні здіб-

ності, високий рівень майстерності та жагу до 

перемоги. Змагання пройшли у цікавій та на-

пруженій боротьбі. 

Перше місце посіла команда групи ТМ-47 

1. Брефалов Микола; 

2. Рудик Андрій. 

Друге місце посіла команда групи ТР-57 

1. Проскуряков Віталій. 

Третє місце між собою розділили група СР-2: 

1. Чепорушко Василь;  

2. Марінченко Олег. 

та група ТМ-57: 

1.Привиденець Денис; 

2. Звонков Віктор. 

 

Овчаренко Євгенія—гр. ЕМ-17 

Змагання з волейболу і настільного тенісу 

Стр. 2 

Лідер 

Спортивні змагання 



21.03.2018 року на другому підрозділі ко-

леджу відбулась нетрадиційна педагогічна на-

рада за темою: «Ефективне студентське само-

врядування – запорука успіху в освіті та вихо-

ванні».  

Нетрадиційна педагогічна рада проводить-

ся кожного року, і це стало традицією для на-

шого навчального закладу. На цій нараді, 

окрім викладачів, також були присутні студе-

нти двох підрозділів, які прийшли висловити 

свої враження стосовно проведеного Дня Са-

моврядування і підвести підсумки цього захо-

ду.  

Були розглянуті питання організації різних 

рівнів студентського самоврядування в коле-

джі, його роль, значення, проблеми та перс-

пективи розвитку, які висвітлили викладачі і 

студенти коледжу. Загалом було приблизно 20 

доповідачів,серед яких було і 6 студентів.  

Для студентів ця подія була, можна сказати, 

незвичайною. Наприклад, я ніколи не мала такого 

досвіду виступати перед усім педагогічним коле-

ктивом нашого коледжу.  

Практика виступів є дуже великим плюсом 

для студентів,  які в подальшому оберуть профе-

сію педагога. Такі заходи надають нам більшої 

можливості  у закріпленні своїх знань з пройдено-

го  навчального матеріалу.  Була надана чудова 

можливість проявити свою самостійність, ініціа-

тиву. Аналіз власної діяльності допомагає  усві-

домити труднощі, що виникають  в роботі, і знай-

ти правильні шляхи їх подолання в майбутньому.  

Все пройшло дуже добре, і на мою думку, всі 

присутні були задоволені виступами.    

Луговська Валерія—профорг групи М-16 

Нетрадиційна педагогічна нарада за темою: «Ефективне студентське 

самоврядування – запорука успіху в освіті та вихованні» 

Стр. 3 

Випуск 2 

Навчально-виховний процес 



Незабаром всі християни святкуватимуть Велик-

день. Цей день особливий для всіх, принаймні тому, 

що родина нарешті може зібратися разом і почасту-

ватися за святковим столом. Не варто також забува-

ти, що це одне з найрадісніших свят, адже символі-

зує початок нового життя. Але чи все ви знаєте про 

історію виникнення, традиції та звичаї святкування 

Великодня? 

Найдавніше християнське свято, встановлене на 

честь Воскресіння Ісуса Христа, є перехідним, тому 

що кожен рік дата Пасхи обчислюється за місячно-

сонячним календарем (перша неділя після першого 

весняного повного місяця). Християнську Пасху Но-

вого Завіту називають «святом перемоги над смер-

тю» або «торжеством перемоги Бога над гріхом».  

Головні традиції свята 

Великдень неспроста називають головним святом 

в християнській традиції, адже саме в день цього 

торжества за легендою воскрес Спаситель - Ісус 

Христос. Багато в чому з цим пов'язується велика 

кількість стародавніх традицій, що існують і сьогод-

ні. 

У суботу в церквах запалюють священну свічку, 

яка називається Пасхал. Її вогонь символізує Світло 

Господнє. Від цього вогню повинні запалювати всі 

парафіяни свої свічки. Після цього люди несуть цей 

вогонь до себе додому, але так, щоб свічка не згасла. 

Згідно з правилами, в ніч на Великдень не 

можна спати, а обов'язково потрібно йти до 

церкви, щоб зустріти Воскресіння Спасите-

ля. Після 12 години ночі починається особ-

лива служба, яка називається "Христос воск-

рес!». 

Після святкової нічної служби віруючі 

розходяться по домівках і розпочинають ро-

динні святкування. Головні атрибути святко-

вого столу - фарбовані яйця і паски з родзин-

ками. Раніше яйця фарбували тільки в черво-

ний колір - символ миру, обмитого кров'ю, 

відродженого Ісуса Христа. Сьогодні правос-

лавні віруючі використовують різні кольори, 

а також прикрашають варені яйця візерунка-

ми. Паска ж є символом тіла Господнього. 

Стави прийнято освячувати в церкві напере-

додні великого свята - в Страсну суботу або 

після нічного Богослужіння. 

Великдень відзначають весь наступний 

тиждень Світлого Христового Воскресіння, а 

йому передують останні шість днів Великого 

посту. Цей період є скорботним, тому що 

присвячений спогадам про розп'яття на хрес-

ті, смерті і поховання Ісуса Христа. 

У Воскресінні Христовому прийнято віта-

ти словами «Христос воскрес!» І відповідати 

на вітання «Воістину воскрес!», При цьому 

три рази цілуючи один одного в щоки.  

Великодні свята 

Стр. 4 

Лідер 

Святкуємо разом 



Рецепт паски 

Щороку на Великдень люди печуть паски і ко-

жен має свій унікальний рецепт. Я хочу подітися з 

Вами своїм. 

Інгредієнти: 

Молоко - 1 л , свіжі дріжджі - 100 г, цукор - 2 

скл., сіль - 1/4 ч.л., ванільний цукор - 1 п. (12 г), 

олія - 3 ст.л., масло вершкове розтоплене - 2 ст.л., 

жовтки - 2 шт., яйця - 2 шт.,  муки - 1,25 кг.  

Це основні компоненти для смачної паски. За 

бажанням додаєте різноманітні наповнювачі. На-

 

 

- і 

розчиняємо у ньому дріжджі. Далі додаємо цукор і 

ванілін. Цукор розмішуємо у молоці до повного 

розчинення, додаємо сіль і розмішуємо. Потім до-

даємо жовтки, яйця, олію. Далі додаємо вершкове 

масло, розтоплене до рідкого стану. Тепер додає-

мо 3 ст. просіяної муки та збиваємо тісто міксером 

5-7 хв. Маса стане однорідною та утворяться буль-

башки. Додаємо решту муки та вимішуємо ще 

трохи руками. Тісто для паски має бути досить 

м'яким. 

 Якщо тісто занадто густе та тверде, то і паска 

вийде твердою. Коли тісто готове, додаємо 

наповнювачі за бажанням. Додаємо решту му-

ки та вимішуємо ще трохи руками. Тісто для 

паски має бути досить м'яким. Якщо тісто за-

надто густе та тверде, то і паска вийде твер-

дою. Коли тісто готове, додаємо наповнювачі 

за бажанням.  

Готове тісто набираємо у форми. Форми 

для паски можуть бути найрізноманітнішими. 

Але, слід зауважити, що всі форми для паски 

 

 -

- , інакше паски можуть підгорі-

ти.  

Час випікання  дуже індивідуальний. В се-

редньому це 1 година. Але все залежить від 

розміру форми. Великі паски я випікаю приб-

лизно 1 год. 20 хв., маленькі - 30-40 хв.  

 

До  Вашої уваги!!! 12.04.2018 в гур-

тожитку №1 відбудеться частування 

пасхою. За детальною інформацією 

звертатися до ради гуртожитку 

«Великдень  всіх  нас  на  гостини  просить»  

Стр. 5 

Випуск 2 

Святкуємо разом 

3-4 квітня в читальних залах бібліотек І та ІІ підрозділів відбулися виховні заходи,    

присвячені Великодню.  



Лідер 

Оголошення 

Стр. 6 *Газета виходить за сприянням профспілкового комітету 


