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Засідання атестаційної комісії 

31 березня 2021 року у ВСП ” Івано-

Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу 

і туризму НУХТ” відбулося засідання атестаційної 

комісії, на якому розглядалось питання „Про 

атестацію педагогічних працівників на відповідність 

займаній посаді та присвоєння (підтвердження) 

кваліфікаційних категорій і педагогічних звань”. 

Атестація педагогічних працівників відбувалася з 

метою стимулювання цілеспрямованого 

безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку 

творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності 

освітнього процесу. 

       На підставі висновків, характеристик педагогічних працівників атестаційна комісія 

констатувала, що всі педагоги володіють прогресивними методами і прийомами, 

навчання, використовують в освітньому процесі сучасні технології, забезпечують 

належний рівень засвоєння навчальних програм студентами, працюють над підвищенням 

свого фахового рівня і педагогічної майстерності. 

      На засіданні атестаційної комісії про свою педагогічну діяльність звітували 6 

педагогічних працівників коледжу: Храбатин О.І., Українець А.І., Клюба О.М., 

Туровська Л.С., Боян О.П., Клим О.В. Згідно з рішенням атестаційної комісії всі 

педагогічні працівники пройшли атестацію. Вітаємо педагогічних працівників коледжу з 

проходженням атестації і бажаємо їм міцного здоров’я, творчого натхнення та успіхів у 

нелегкій, але необхідній справі формування особистості майбутніх фахівців та не 

зупинятися на досягнутому.м! 
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                                                     ВІТАЄМО!!!! 
  Цей весняний день несе у світ ніжність і красу, адже усе найдорожче, що є у 

нашому житті – щастя, радість, надія, кохання, пов’язане з жінками. Вони наповнюють 

будні яскравими фарбами, спонукають до шляхетних вчинків і добрих справ. Дають нові 

сили, допомагають стати кращими, добрішими, впевненішими в собі. Все найсвітліше, 

що є у нашому житті – весна, радість, щастя, 

кохання, пов’язане з Жінкою – берегинею 

роду людського. 

 Бажаю Вам здоров’я, нових професійних 

досягнень і глибокої поваги колег – 

чоловіків! Бажаю Вам міцного здоров’я, 

великого жіночого щастя, добра, любові 

Нехай у Вашому домі будуть спокій та 

добробут, а Ваші серця будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких. 

                                                            

                                                                        З повагою, директор коледжу Віра Кузнецова 
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207-ма річниця від дня народження Тараса Шевченка 
 

 

Щороку, 9 березня, в Україні відзначають 

день народження Кобзаря.  Світлий образ 

Великого Кобзаря − безсмертний, як і сам народ, 

що породив його. Вічно нетлінна творчість 

геніального сина України жива подихом життя, 

биттям гарячого людського серця. 

    Безсмертна могутня сила його таланту, 

проникливість і глибина його думки, мужність і 

ніжність його лірики, гострота і пристрасність 

його слова, мужність і пісенність його віршів 

відзначена самовідданою любов’ю до своєї 

Батьківщини, до свого народу. 

    Початок весни для шанувальників літературної спадщини Великого Кобзаря – це 

можливість щоразу по-новому осмислити його поетичні та прозові твори, краще 

осягнути минуле, зрозуміти сучасне й себе в ньому. 

    Кобзаря вважають українським Пророком, чиє поетичне слово було актуальним у ХІХ 

столітті, і не менш значиме сьогодні. Кожен українець пам’ятає його слова, в кожному 

живе його дух і кожен бачить у ньому щось своє. 

     Тарас Шевченко - видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, 

політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. 

Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про ті часи, 

коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні 

шануватимуться мова, культура та історія народу, а люди будуть щасливими. 

Традиційно і у ВСП “Івано-Франківському коледжі ресторанного сервісу і 

туризму” проходять цікаві заходи, присвячені життю та творчості Тараса Григоровича 

Шевченка. Цьогоріч, хоч і дистанційно, студенти коледжу підготували цікавий 

літературний проєкт “Через роки, через віки, ми чуєм голос твій, Тарасе”…. 

Перемога у конкурсі «Пісенний вернісаж» 

Впроваджене через карантин дистанційне навчання 

не стало значною перешкодою для творчості. Пісенний 

вернісаж проводиться з метою популяризації сучасної 

української пісні, підтримки та розвитку вокального 

мистецтва, удосконалення виконавської майстерності, 

розширення репертуарного кругозору учасників 

конкурсу, налагодження творчих контактів між 

керівниками вокальних колективів, виховання високої 

духовності та культури в молодіжному середовищі, 

змістовного проведення дозвілля молоді проведено. 

У конкурсі взяли участь 30 студентів із 16 закладів 

фахової передвищої освіти області. Всі навчальні заклади 

мали змогу представити 3 учасників в таких номінаціях: 

«Українська популярна музика», «Народна пісня» та 

«Світовий хіт». Пісні були різноманітні за характером 

та стилем. Виконавці продемонстрували свою 

неймовірну артистичність, чудові вокальні навички та 

професійну виконавську майстерність. 

У номінації «Народна пісня» найбільш вдалим був 

виступ Недоступ Мар’яни, студентки ВСП «Івано-

Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і 

туризму НУХТ», яка і здобула перемогу у цій номінації. 

Також нашій студентці Касько Христині оголошено 

подяку департаменту освіти обласного конкурсу 

солістів «Пісенний вернісаж» серед студентів закладів 

фахової передвищої освіти.  

Члени журі відмітили добрий рівень виконавської та 

сценічної майстерності наших учасників. 

                                                                        Вітаємо переможців!!! 



 

 

Профілактика комп’ютерної залежності 
 У ВСП «Івано- Франківський фаховий 

коледж НУХТ» 30 березня 2021 року  

відбулася онлайн – бесіда з педагогічними 

працівниками на тему : «Профілактика 

комп’ютерної залежності» під час якої 

практичний психолог Савчук Л.М. та 

соціальний педагог Совтус Н.Я. ознайомили 

 педагогів із етапами формування 

комп’ютерної залежності, а також дали психологічні поради як з нею боротися та як 

уникнути її.   

Наголосили на тому, що сучасна 

молодь багато часу проводить за 

моніторами та гаджетами, часто віддаючи 

перевагу віртуальному світу над реальним. 

Нерідко батьків турбує проблема 

залежності дитини від комп’ютера або від 

комп’ютерних ігор. Проте комп`ютер – це 

невід’ємна складова сучасної дійсності, 

зовсім відгороджувати від якої підлітків не можна. 

 Дійсно, комп’ютерна дикція значно впливає на 

особистість. Віртуальний світ дозволяє самостійно приймати 

рішення, які не можна прийняти в реальному житті, та при 

цьому не відчувати страху перед відповідальністю.  

Ось чому необхідно підвищувати психолого-педагогічну 

компетентність педагогів в питанні профілактики комп’ютерної 

залежності у підлітковому віці та пам’ятати про негативний і 

позитивний вплив від користування мережею Інтернет. 

                                        Підготувала : практичний психолог Леся Савчук   

Безпека на робочому місці в умовах пандемії. 

При сучасній тенденції поширення пандемії гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом , люди мають зрозуміти, що місця, куди 

вони ходять працювати, вчитися, відпочивати, 

розважатися, харчуватися, займатися спортом тощо 

стають потенційно небезпечними. 

Щоб уберегтися, важливо працювати над змінами як власної поведінки, так і оточуючих 

на робочому місці й у побуті. Особливо зараз, коли щодня росте кількість інфікованих за 

добу. 

Пандемія вірусу Coronavirus (COVID-19) – це глобальна проблема усього людства, тому і 

питання протистояння розповсюдженню і захисту стосується усіх країн світу.  Окрім 

загрози для здоров’я населення, економічного та соціального занепаду, пандемія 

загрожує життєдіяльності та добробуту мільйонів людей.  

Основні поради щодо поведінки у період карантину на робочих місцях: 

- верхній одяг зберігайте в окремій закритій шафі, 

яка використовується тільки для верхнього одягу; 

- перед роботою ретельно помийте руки з милом, а 

тоді обробляйте їх спиртовмісним антисептиком. 

На сьогоднішній день це обов’язкова процедура в 

разі будь-яких контактів із забрудненими 

об’єктами. Особливу увагу приділіть нігтям (там 

накопичується найбільше бруду); 

- у разі частого користування антисептиком 

застосовуйте крем для рук, щоб уникнути 

підсушування та утворення тріщин шкіри, через 

які можливе інфікування вірусом COVID-19; 

- обмежити спілкування з колегами, робочі місця яких в інших приміщеннях 

(кабінетах), виробничі питання вирішувати через засоби телефонного зв’язку; 

- правильно користуватися засобами індивідуального захисту, а саме: знімати маску 

не доторкаючись до зовнішньої поверхні, користуватись не більше 2-х годин, 

утилізувати лише в закриті ємності. 

-                                                Підготувала : викладач Вікторія Волощук   
-  



 

 

Що таке щастя? 
Багатьом, напевно, доводилося чути про 

те, що щастя - привілей юності. Так це 

чи ні, все ж є підстави стверджувати, що 

в юнацькому віці щастя - не просто 

гармонія між зовнішнім і внутрішнім, 

між середовищем і індивідом, властива і 

іншим віку, а гармонія ідеального 

внутрішнього, пов'язаного з прагненням 

до високого, романтичному, суспільно 

корисної , відчуттям себе необхідною 

частиною загальної справи, - із 

зовнішнім, що дає можливість 

реалізувати ці прагнення. І якщо в юності людина пізнала щастя в задоволенні 

вищих людських потреб, осмислив і пережив суспільну значимість своєї праці, 

можна сподіватися, що в особистості сформовано стійке ідейно-моральне ядро, 

здатне визначати і спрямовувати всі її поведінку. У цьому зв'язку неможливо не 

погодитися з В. А. Сухомлинським, який стверджував, що правильність вибору 

життєвого шляху кожним вихованцем залежить, зрештою, від того, в чому в роки 

отроцтва і ранньої юності людина пізнала щастя. 

Щасливою є та людина, що має змогу слідувати власному «даймону» – так 

Аристотель описав внутрішню природу, нахили та здібності людини. Розуміння та 

володіння благом, та постійне прагнення задоволення власних потреб, яке 

гедоністи бачать ключовим для щасливої людини, еудемоністи розглядають як 

надто егоцентричну життєву ціль. Основою переживання щастя вони пропонують 

вважати уявлення про сенс та самореалізацію, що визначають повноту людського 

функціонування і тим самим забезпечують благополуччя. Отже, на думку 

еудемонічного напряму позитивної психології, щастя – в можливості повноцінно 

реалізовувати свої уміння та задатки в конкретних життєвих умовах і обставинах, 

знаходження «творчого синтезу» між відповідністю запитам соціального оточення 

і розвитком власної індивідуальності. Щастя не у «мати», щастя у «бути» – собою, 

в своєму оточенні, та у вмінні користуватися власними позитивними сторонами та 

продовжувати розвиватися. 

Щастя – це стан цілковитого задоволення життям; вияв радості від 

спілкування з рідними, близькими; успіх, удача. Поняття щастя стосується 

духовного світу людини. А скільки людей – стільки світів. Тож зрозуміло, що 

кожен витлумачуватиме щастя по-своєму. Для когось – це задоволення, втіха; для 

когось – добробут. Хтось щастя розуміє як удачу, талант. Для інших щастя – це 

радість. Оскільки кожна людина живе своїм життям, то й відчуття втіхи від нього в 

кожного своє. Саме тому й найзагальніші рекомендації як жити, щоб досягти 

щастя, є дуже умовними. 

 
                    Підготувала : практичний психолог Леся Савчук                     

Як швидко вивчити іноземну мову? 
1. Не вірте заголовкам  «англійська за три 

тижні» або «по 5 хвилин на день». 

Якби мова вчилася так швидко, все давно 

б стали поліглотами. 

2. Почніть самонавчання з розуміння його 

переваг. Так Ви зможете контролювати 

навчальний процес і виробити дисципліну. 

Не приступайте до самонавчання 

насильницьки – інакше у Вас нічого не 

вийти. Коли Ви з задоволенням починаєте 

займатися самостійно, Ваші успіхи будуть 

примножуватися з кожним днем. 

3. З’ясуйте, які навчальні вивчення мови техніки Вам підходять, над чим вам треба 

працювати і як це краще зробити. Навчальну літературу, навчальні відео та аудіо-диски 

легко купити в будь-якому магазині. Уважно вивчіть їх зміст: матеріал повинен 

задовольняти Вашим запитам повністю або хоча б на 80%. 

4. Орієнтуйтеся на успіх і ставте чіткі рамки. Не займайтеся вивченням мови час від 

часу, а визначте час і кількість годин/виконаних вправ під свої уроки. Продумайте, якого 

рівня знання мови Ви хочете досягти по завершенню.  

5. Якщо бажання  під час навчання падає (а таке буває нерідко), згадайте про поставлені 

завдання та переваги, які дає виконання планів. Ви отримаєте масу задоволення після 

того, як озирнетеся і побачите, як багато Ви зробили і не витрачали час дарма. 

6. Самонавчання – кращий метод 

відпрацювання граматики. Чим більше вправ Ви 

зробите, тим краще навчитеся правильно 

будувати речення іноземною мовою, тут все 

суворо пропорційно. 

7. Активно використовуйте словники. Багато з 

них крім транскрипції включають ще й аудіо-

файли з вимовою. Більш того, в ABBYY Lingvo, 

наприклад, є всі відмінкові парадигми, форми 

дієвідміни в усіх часах (для яких мов це 

доречно). Завдяки таким довідками, Ви легко 

будете складати навіть найскладніші речення. 

8. Для самонавчання іноземної мови створені 

книги та фільми!  

9. Беріть підручники,: не втрачайте часу, і 

незабаром Ви помітите, наскільки сильно Ви 

прогресуєте у вивченні мови! 

        Успіхів Вам у швидкому вивченні іноземної мови! 

                                                                      

                                                                           Підготувала : викладач Ольга Сміляк   


