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Вітаємо з Днем туризму викладачів, студентів та працівників 
туристичної сфери! 

27 вересня – Міжнародний день туризму. Щиро вітаємо всіх педагогів, студентів 

нашого коледжу, представників туристичного бізнесу та всіх, хто полюбляє 

подорожувати, з Всесвітнім днем туризму та Днем туризму в Україні!.Для  Вас надання 

туристичних послуг – це професія. 

З кожним роком туризм стає все популярнішим, а нові маршрути відкривають 

вікно у широкий світ. Це високорентабельна галузь економіки, дієвий чинник інтеграції 

України у європейську та світову спільноту. 

Напередодні свята  викладачі 

коледжу здійснили туристичну 

подорож на найбільше озеро 

Українських Карпат – Озеро Синевир, 

яке  є найбільшим і найглибшим 

високогірним озером України та 

відомою туристичною атракцією.. 

Розташоване на висоті 989 м над 

рівнем моря. З кожним роком туризм, 

як форма дозвілля у нашому 

навчальному закладі  стає все 

цікавішим, змістовнішим та  

популярнішим, а нові маршрути відкривають можливість помилуватись краєвидами, 

подихати чистим повітрям і отримати помірне фізичне навантаження. 

 
Тож викладачам, студентам та всім працівникам туристичної сфери бажаємо 

 міцного здоров’я, наснаги та завзяття, яскравих вражень, нових відкриттів, цікавих 

маршрутів та повний рюкзак щастя. Живіть яскраво, прагніть кращого, відкривайте нове, 

пізнавайте досі незвідане. І нехай усі маршрути вашого життя будуть цікавими! 

 

 

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного 

сервісу і туризму 

Національного університету харчових технологій» 

 

 

 

 

 

 

                    

Шановні освітяни, колеги-викладачі, студенти та батьки! 
Щиро вітаємо вас із Днем знань та початком нового навчального року! День знань 

– не лише старт чергового етапу освітнього процесу, не просто загальнодержавне, 

загальнонаціональне свято, це свято – глибоко родинне і об’єднуюче. 

Перше вересня – це день, який веде всіх в новий світ знань та відкриттів. Знайте, 

що тільки висококваліфіковані фахівці та освічені люди зможуть добитися успіху та 

визнання в сучасному світі. 

1 вересня – свято початку нового навчального року. Цей день завжди особливо 

урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, 

нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. 

ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» 

 1 вересня відчинив свої двері для 483 студентів-першокурсників.  

Дорогі студенти хочемо побажати вам, щоб ці дні навчання були інтенсивними, 

цікавими, сповненими живого спілкування з перлинами людської думки і можливістю 

скористатися цим студентським часом як найкраще для побудови свого майбутнього. 

Шановні колеги, викладачі, щиро зичимо вам сили духу, здоров’я і натхнення для 

того щоб цей черговий навчальний рік ми змогли провести плідно і підвищити 

можливості доступу наших студентів до здобуття якісної освіти. 

Нехай цей навчальний рік стане для всіх вас відправною точкою до підкорення 

нових вершин! З Днем знань!  

 
 

Зі святом, дорогі друзі! Щасти Вам! 

Педагогічна газета «Західний вітер»  
Головний редактор: Олександра Храбатин, методист коледжу 

Коректор: Леся Савчук, викладач української мови 
 

 



 

 

 Кодекс культури студента 

Традиційно з початком навчання у ВСП « Івано-Франківський фаховий коледж 

ресторанного сервісу і туризму НУХТ» зі студентами першого курсу проводиться бесіда 

«Кодекс культури студента». Даний позаурочний захід дозволяє скоротити період 

адаптації студентів в навчальному закладі, допомагає сформувати правила поведінки та 

культуру спілкування в колективі. 

Викладач професійної етики та психології Савчук Л.М. наголосила студентам на 

 особливостях етичної поведінки, що включає  в себе як і манеру спілкування так і 

зовнішній вигляд студентів. 

Завданням кожного навчального закладу є формування у студентів  не тільки 

професійних вмінь та навичок на належному рівні, а й виховання здорової та культурно 

освіченої молоді. 

 

Вивчаємо питання конс’юмеризму 

Конс’юмеризм як громадський рух 

споживачів на захист своїх прав та 

інтересів  є актуальною проблемою, адже 

наближення України до вступу в 

Європейський Союз потребує 

застосування європейських стандартів 

якості продукції та створення передумов 

для реалізації права кожного громадянина 

на достойний рівень отриманих послуг та 

спожитої продукції. 

Міжнародні організації споживачів 

виділяють такі базові права споживачів: 

право на якість товарів і послуг; право на 

достовірну інформацію про них; право на 

безпеку; право захищати свої споживацькі 

претензії в суді, право на споживацьку 

освіту, право на відшкодування збитків, 

право на задоволення базових потреб і 

право на здорове довкілля. 

Для забезпечення  зазначених прав 

 в Україні важливою  є  правова 

обізнаність як споживачів так і фахівців 

сфери комерції, готельно-ресторанних, 

туристичних та інших послуг.  

Вивчаючи дисципліну «Захист прав 

споживачів»,  студенти  спеціальності 

«Маркетинг» нашого коледжу  разом з 

викладачем Карачем Василем 

Степановичем   під час заняття-екскурсії 

на державному підприємстві                                                               

«Івано-Франківськстандартметрологія» 

ознайомилися з роботою  підрозділів 

підприємства щодо надання послуг  з 

питань контролю якості  продукції,  

оцінки відповідності та сертифікації, 

метрологічного забезпечення тощо. 



 

 

День здоров’я та спорту 
15 вересня 2021 року студенти перших курсів ВСП «Івано-Франківський фаховий 

коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ» взяли участь у традиційному заході  

«День здоров’я та спорту», яке щорічно організовують викладачі кафедри фізичної 

культури в рамках святкування Дня фізкультурника. 

Основною метою проведення свята є згуртування колективу групи в дружню команду, 

зародити командний дух та довідатись про спортивні і творчі здібності. Програма заходів 

свята передбачала різні конкурси та спортивні змагання. За результатами конкурсного 

дня були визначені переможці в таких номінаціях: 

 Туристична естафета – студенти груп КОБ-25 

 Розкладання вогнища – студенти групи КБ-13 

 Дарц – студенти групи КР-1 

 Емблема групи – студенти групи КОБ-24 

 Привітання, девіз групи – студенти групи ПАП-1 

 Страва туриста – студенти груп М-8, К-36 

 Стінгазета до Дня здоров’я та спорту – студенти групи ГО-8 

 Перетягування канату – студенти групи К-38 

 Бівуак – студенти груп О-60, К-37 

 Осінній вернісаж – студенти групи КТ-21 

 

Дякуємо студентам та кураторам груп за їх наполегливість та згуртованість та бажаємо 

побачити ще багато-багато цікавих місць, пережити безліч незабутніх вражень від 

студентського життя! 

 

Урочиста посвята першокурсників  
16 вересня по-справжньому величний день у нашому коледжі – свято знань, яке 

зібрало  молоде покоління українського народу, що зробило всій на користь нашого 

навчального закладу. 

  

Серед багатьох традицій, що склалися в нашому закладі, є одна з найповажніших! 

А саме: щороку, у вересні, сотні першокурсників посвячуються у багаточисельну сім’ю 

учнів та студентів коледжу ресторанного сервісу і туризму. 

З давніх-давен відома істина – без наукових знань дорога до прогресу закрита. А 

дорога ця складна і прекрасна, бо ж як приємно усвідомлювати, що ти став освіченим і 

впевненим у житті. Символічно, що сьогодні ключ до знань нам дарують історичні 

особи, імена яких є втіленням державотворення, науки та просвітництва. На наше 

святкування прибула велика княгиня Ольга, яка стала на чолі держави – Київська Русь. 

Протягом 19-ти років вона правила державою, яка прийняла Християнство і процвітала 

економічно! 

Знання…. Тернистий шлях до їх вершин. Та людство з давніх-давен прагнуло 

пізнати цей невідомий світ… Серед світочів української національної культури і освіти – 

наші славні предки, засновники української держави – київські князі Володимир 

Великий, Ярослав Мудрий, Ярослав Осмомисл, Данило Галицький! 

Вітаємо наших першокурсників – студентів коледжу ресторанного сервісу і 

туризму! Будьте вірні обраній справі. А доля подарує Вам людське тепло та щиру 

вдячність. 

Хай доля щаслива в життя вам вплететься! 

Хай сонце із неба вам щиро сміється! 

Хай радість завжди вам річкою ллється! 

Хай просто по-людськи вам добре живеться! 



 

 

Шляхи формування сприятливого соціально-
психологічного клімату в колективі  

 

1. Вивчення психологічного та емоційного мікроклімату в колективі, 

(діагностування); 

2. Гнучке регулювання взаємин у колективі, усунення суперечностей між 

особистими стосунками в системі міжособистісних взаємин; 

3. Удосконалення умов навчання і життя членів колективу(спільне оформлення 

студентського кутка, інформаційних стендів; 

4. Організація спільного проведення дозвілля); 

5. Удосконалення стилю керівництва з урахуванням особливостей членів групи  

(колективу); 

6. Керуватися справедливим універсальним вимогам до студентів групи; 

7. Виявлення студентів, які впливають на негативний мікроклімат та окремо 

працювати педагогу разом з психологом з ними над розвитком: моральної спрямованості 

особистості; організаційної єдності; психологічної єдності (інтелектуальна, емоційна і 

вольова сфери); здатності до самоуправління рефлексії власних вчинків; групової 

готовності та міжгрупової єдності. 

8. Розробити пам’ятки студентам  щодо ефективного спілкування з однолітками; 

9. Організувати цикл тренінгових занять з розвитку комунікативних здібностей, 

психологічної культури студентів. 

Соціально-психологічний клімат формується в колективі поступово, але, 

одержавши достатню визначеність і виразність, стає відносно самостійним фактором 

життя колективу і впливає на продуктивність навчання класу й окремих учнів, на 

самопочуття кожного члена колективу та ступінь прихильності його до колективу. 

«Здоровий психологічний мікроклімат – основа успішного навчально-виховного 

процесу» 

 

                                                            Підготувала : Соціальний педагог Наталія Совтус  

 
 

Сучасні методи навчання у коледжі 
Здобуття освіти – це завжди важливий 

період в житті будь-якої людини, хоча і не 

найбільш веселий. Нудні лекції, письмові або 

усні іспити, суворе дотримання написаного в 

книгах – все це вже давно перестало бути 

ефективним. Тепер більшість роботодавців 

вважають таку систему навчання застарілою 

та віддаленою від практики і останніх трендів 

на ринку працевлаштування. 

У світі вже давно з'явився запит 

на сучасні методи навчання, тільки не всі навчальні заклади поспішають їх втілити. Ми 

вирішили проаналізувати деякі з них, щоб вам було легше зрозуміти і побачити, які є 

варіанти удосконалення застарілої моделі лекцій і семінарів, де все записується під 

диктовку.  

Відеолекції. У нашому коледжі є  викладачі, що  

створюють свої відеоуроки для учнів, які з різних причин 

не можуть бути присутніми в аудиторії. Така система 

дуже подобається учням, бо вона дозволяє не тільки 

стежити за всім викладеним матеріалом, але і 

перемотувати назад і прослуховувати лекції знову і 

знову в разі нерозуміння чого-небудь. Для того щоб 

записати таку лекцію, достатньо взяти камеру, і, якщо 

хочете, щоб вона була онлайн, – відкрити свій Youtube 

канал. Також останнім часом нові методи навчання 

включають в себе проведення вебінарів і прямих трансляцій з лекції, коли люди можуть 

ставити виступаючому питання в режимі онлайн, що значно спрощує комунікацію. 

  Онлайн  робота . Часи друкованих методичок та купи макулатури повинні залишитися 

позаду. Тепер студенти спокійно можуть відвідувати 

онлайн ресурси для того, щоб зібрати всі необхідні 

матеріали для роботи. До онлайн роботи належить і 

створення "особистих кабінетів" студентів, де викладачі  

можуть розміщувати всі необхідні матеріали для занять, 

виставляти оцінки і спілкуватися зі студентами в чатах. У 

нашому коледжі використовується  Moodle — навчальна 

платформа призначена для об'єднання педагогів, адміністраторів і учнів в одну надійну, 

безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального 

середовища. Moodle — це безкоштовна, відкрита система управління навчанням. 

Сучасні методи навчання у коледжі дають можливості для оптимізації наукових 

процесів і допомагають студентам краще засвоювати матеріали лекцій. Вони 

полегшують завдання викладачам у тому, щоб донести свій матеріал до слухачів, навіть 

тих, які не можуть бути в аудиторії і мають потребу в постійному повторенні одного і 

того ж.  

Підготувала : методист Олександра Храбатин 


